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كلمة رئيس بلدية بيت حلم  الفصل األول

أخواتي أخوتي ،،،

بــكل فخــر نضــع بيــن أيديكــم ثمــرة عملنــا –نحــن مجلــس بلديــة بيــت لحــم- مــن العــام 2017 لغايــة شــهر   
ــا العمــل بجــد  ــة، بدأن ــذ اســتلم المجلــس مهامــه فــي إدارة شــؤون المدين ــي مــن العــام 2022؛ فمن ــون ثان كان
الســتثمار الوقــت والجهــد والتخطيــط لبيــت لحــم مســتدامة؛ خضــراء، ونظيفــة، وآمنــة، وهادئــة ومســتقرة، بفكــر 
مبنــي علــى مبــادئ النزاهــة والشــفافية، وتعزيــز ثقافــة المواطنــة الصالحــة، تحــت شــعار "ترســيخ الثقافــة وتعزيــز 
القيــم اإلنســانية واالجتماعيــة مــن أجــل مجتمــع متماســك"؛ فانصــب جهدنــا علــى رفــع جــودة الخدمــات، وتعزيــز 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــة، والسياســية علــى المســتويات الوطني ــة، واالقتصادي ــة االجتماعي ــة المدين مكان

لقــد تبنــى المجلــس البلــدي سياســة البــاب المفتــوح فــي إدارة شــؤون المدينــة، إذ فتحــت البلديــة   
أبوابهــا للمؤسســات والمواطنيــن علــى حــد ســواء، كمــا عملنــا بمبــدأ المســاواة فــي توفيــر الخدمــات للجميــع 
تحــت إطــار ســيادة القانــون. وبالرغــم مــن التحديــات الكبيــرة التــي واجهناهــا، إال أن المجلــس البلــدي قــد بــذل 
الجهــد لمعالجتهــا وســّخر اإلمكانــات لتوفيــر االســتدامة فــي تقديــم الخدمــات، وتطويــر المدينــة، وتعزيــز جســور 
التواصــل مــع أبنائهــا مــن المغتربيــن. وقــد ســعى كذلــك إلــى تعزيــز مكانــة بيــت لحــم؛ لتبقــى مقصــدًا ســياحيًا 
عالميــًا، فعقــد الكثيــر مــن المؤتمــرات الدوليــة وشــارك فــي أخــرى، وانضــم إلــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة، وأعــّد الدراســات والخطــط الهادفــة لتطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات والتخفيــف مــن األزمــات 
المروريــة وتســهيل الحيــاة علــى المواطنيــن، كمــا وضــع مجموعــة مــن الدراســات المســتقبلية بهــدف تعزيــز أداء 
ــة المســتدامة فيهــا. وبفضــل هــذه الجهــود التــي تشــارك  ــة وتحقيــق التنمي ــة فــي إدارة شــؤون المدين البلدي
الجميــع فــي تحقيقهــا، تمكنــا مــن رفــع تصنيــف البلديــة مــن )ب+( إلــي )أ+( لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض 

ــة. ــات المحلي الهيئ

وقــد نّفــذ المجلــس البلــدي خــالل فتــرة واليتــه مشــاريع عــدة فــي مجــاالت التطويــر والثقافــة والتنميــة   
كمــا هــو مفصــل فــي هــذا الكتيــب، لكــن جائحــة كورونــا كانــت مفاِجئــة، ووضعــت العراقيــل والمعيقــات أمــام 
تنفيــذ مشــاريع المجلــس ممــا اضطــره إلــى تغييــر برنامــج عملــه للعــام 2020، وتبّنــي خطــة طــوارئ تتناســب مــع 
الواقــع الجديــد، والتعامــل مــع األولويــات المســتجدة بســبب الجائحــة، خاصــة أنــه قــد صاحبهــا ركــود اقتصــادي 
أدى إلــى انخفــاض المــوارد الماليــة، وارتفــاع نســبة البطالــة، وازديــاد عــدد العائــالت المتعففــة فــي المدينــة. لقــد 
كانــت إرادة الحيــاة أقــوى، فقــد اســتطاع المجلــس أن ُيعيــد للمدينــة حيويتهــا فــي احتفــاالت األعيــاد الميالديــة 
المجيــدة للموســم 2022/2021 بدايــة بتنظيــم حفــل إنــارة شــجرة الميــالد، وتنظيــم ســوق الميــالد وتفعيلــه، ونشــر 
فرحــة العيــد بيــن أطفــال المدينــة وعائالتهــا فــي فعاليــة ســانتا علــى الطريــق بمشــاركة شــعبية كبيــرة، ممــا 

أعــاد المدينــة مــن جديــد محــَط أنظــار العالــم.    

ــا آلالم  ــا المقدســة فلســطين، ووفاءن ــى أرضن ــا إل ــة الفلســطينية، وانتماءن ــا الوطني ــا بهويتن إن اعتزازن  
شــعبنا، قضايــا ُتوجــب علينــا أن ننقــل رســالة العطــاء والبنــاء إلــى أجيالنــا القادمــة، فُنبقــي بيــت لحــم مزدهــرة 

برســالتها الســامية، خالــدة فــي ضميــر اإلنســانية.
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وإننــي أتقــدُم -وبالنيابــة عــن زميالتــي وزمالئــي أعضــاء مجلــس بلديــة بيــت لحــم- بجزيــل الشــكر والتقدير   
والعرفــان بالجميــل إلــى جميــع الداعميــن والمانحيــن والمتبرعيــن مــن دول، وحكومــات، ومؤسســات، وأفــراد على 
ــر، وجهودهــم المباركــة، وكرمهــم الــذي كان لــه دور كبيــر فــي  تنميــة مدينــة بيــت لحــم وتطويــر  عطائهــم الخّي

خدماتهــا، جازاهــم اللــه خيــرا علــى مــا قدمــوه.

كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى مؤسســات مدينــة بيــت لحــم ومواطنيهــا الهتمامهــم بخطــط   
البلديــة ومشــاريعها وتفاعلهــم معهــا، وتعاونهــم مــع المجلــس البلدي في تنفيــذ رؤيته التنموية اإلســتراتيجية 
لألعــوام )2018-2021(، وأثمــن جهــود أبنائنــا وبناتنــا مــن موظفــي بلديــة بيــت لحــم وموظفاتهــا وعمالهــا الذيــن 
واصلــوا الليــل بالنهــار وعملــوا جنبــًا إلــى جنــب مــع المجلــس البلــدي لنتمكــن معــًا مــن ترجمــة الخطــط إلــى 

ــر. ــة والشــكر والتقدي ــا كل المحب حقيقــة، لهــم من

لقــد واكبــت مدينــة بيــت لحــم، مهــد رســول المحبــة والســالم، الكثيــر   
مــن المتغيــرات علــى مــر العصــور، وتمكنــت دائمــًا مــن النهــوض بســواعد 
األصيلــة،  وثقافتنــا  فبتاريخنــا  مجتمعهــا،  وتماســك  وبناتهــا  أبنائهــا 
وبقيمنــا اإلنســانية والمجتمعيــة المتجــذرة منــذ أجدادنــا، ســنتمكن معــًا 

مــن التقــدم نحــو مســتقبل ُمشــرق ومدينــة ُمزدهــرة.

فلتبَق بيت لحم منارة مشعة باألمل والعدالة والسالم.

     
المحامي أنطون سلمان 

  رئيس بلدية بيت لحم
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أعضاء المجلس البلدي

المحامي أنطون سلمان
رئيس بلدية بيت لحم

السيد حنا حنانيا
نائب رئيس البلدية

السيد نادر رحيل
عضو المجلس البلدي

السيد عامر كامل
عضو المجلس البلدي

السيد قاسم كنعان
عضو المجلس البلدي

السيدة شيرين موج
عضو المجلس البلدي

المهندس جودة مرقص
عضو المجلس البلدي

السيد داوود صالحات
عضو المجلس البلدي

السيد نصري تعامرة
عضو المجلس البلدي من العام 2017

وإلى تاريخ وفاته في 2019/8/27
وحّل محله السيد سعادة سعادة 
في العام 2019 وما زال إلى اليوم  

السيد صقر رمضان
عضو المجلس البلدي

اآلنسة لوسي ثلجية
عضو المجلس البلدي

الدكتور خضر الشلش
عضو المجلس البلدي

السيدة رائدة جمعة )رزق(
عضو المجلس البلدي

السيد ماهر قنواتي
عضو المجلس البلدي

السيد حنا أبو الدنين
عضو المجلس البلدي من العام 2017  

ولغاية استقالته في 2019/10/1
وقد حّل محله السيد صالح أبو عياش

في العام 2019 وما زال  إلى اليوم
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وعند إستقالة عضوي المجلس شيرين موج وعامر الكامل بهدف الترّشح 
إلنتخابات المجلس التشريعي، حّل محلهما لفترة شهرين:

 السيدة إيفون فؤاد جّعار
عضو المجلس البلدي

من 2021/4/7 ولغاية 2021/6/4

 السيد محمد حسن شوكة 
عضو المجلس البلدي

 من 2021/4/12 ولغاية 2021/6/4



اإلدارة التنفيذية للبلدية

لجان المجلس البلدي الفرعية

السيد أنطون مرقص مدير عام بلدية بيت لحم. 1
أ. رائدة حنانيا رئيسة وحدة التخطيط االستراتيجي والجودة ق. أ. وحدة التنمية االقتصادية المحلية. 2
المهندس باهر مرزوقة رئيس وحدة العطاءات والمشتريات. 3
األستاذ طوني بلوط مدير مركز خدمة الجمهور. 4
المهندس زياد السايح مدير دائرة التخطيط والمشاريع. 5
األستاذة كارمن غطاس مديرة دائرة العالقات العامة والثقافة واإلعالم. 6
الدكتور يوسف مسلم مدير دائرة الصحة والبيئة. 7
السيد رامي كندو مدير دائرة الشؤون المالية. 8
المهندس ميخائيل حنضل مدير دائرة الهندسة. 9

اللجنة الفنية للتنظيم والترخيص. 1
اللجنة المالية. 2
لجنة العطاءات والمشتريات . 3
لجنة الدراسات والمشاريع والتخطيط االستراتيجي. 4
لجنة متابعة موضوع عاصمة الثقافة العربية. 5
لجنة األسواق والصحة والبيئة والحدائق والتخضير. 6
لجنة العالقات العامة والمغتربين. 7
لجنة التواصل مع المجتمع )لجان األحياء(. 8
لجنة تنمية السياحة وتشجيع االستثمار . 9

لجنة األعياد. 10
لجنة الموازنة . 11

لجنة شؤون الموظفين. 12
اللجنة الثقافية، الشباب، المرأة. 13
لجان محطة الباصات المركزية. 14
اللجنة الرياضية. 15
لجنة الرقابة الداخلية. 16
لجنة إعداد المخطط الهيكلي. 17
لجنة المواءمة. 18
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المناصب والمراكز

رئيس لجنة ضريبة المعارف في بيت لحم. 1
رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم. 2
نائب رئيس المجلس المشترك األعلى إلدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل و بيت لحم . 3
رئيس/ نائب رئيس مجلس إدارة سلطة المياه والمجاري لمنطقة بيت لحم- بيت جاال- بيت ساحور. 4
نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة. 5
أمين سر ورئيس لجنة العالقات الدولية في االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية. 6
رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لبلديات وسط بيت لحم. 7
رئيس مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة في محافظة بيت لحم . 8
رئيس المؤتمر الدائم للمدن التاريخية لحوض البحر األبيض المتوسط. 9

 	Conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée
عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. 10
عضو اللجنة الرئاسية العليا لترميم كنيسة المهد. 11

عضو مجلس إدارة مؤسسة الرئيس بوتين الفلسطينية للثقافة واالقتصاد. 12
عضو اللجنة الرئاسية لبيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2020. 13
عضو اللجنة التوجيهية للخطة التنموية اإلستراتيجية لمحافظة بيت لحم. 14
عضو في منظمة المدن العربية. 15
16 .)GCIF - Facility Indicators City Global( عضو في منظمة مؤشرات مدن العالم
عضو في شبكة المدن والحكومات المحلية المتحدة. 17

 	United Cities and Local Governments )UCLG(
18 .Mayors for Peace - عضو في شبكة رؤساء البلديات من أجل السالم
عضو في المؤسسة الدولية لمدن التعليم. 19

 	International Association of Educating Cities )IAEC(
عضو في شبكة ميثاق ميالن لسياسات الغذاء الحضرية. 20

 	Milan Urban Food Policy Pact )MUFPP(
عضو في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعّلم. 21

 	UNESCO Global Network of Learning Cities )GNLC(
عضو في شبكة الميثاق العالمي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة. 22

 	The Global Covenant of Mayors for Climate and Energy
23 .MedCities: Mediterranean Cities Network- عضو في شبكة المدن المتوسطية

المناصب والمراكز التي يشغلها رئيس بلدية بيت لحم بصفته التمثيلية
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الرؤية والرسالة

رؤية المدينة
عاصمــة الميــالد ومهــد الســالم، متعــددة الثقافــات، تزخــر بالتــراث الفلســطيني، ســياحية، آمنــة، 

خضــراء، نظيفــة، ذات تنميــة مســتدامة.

رؤية البلدية
ــح أفــراد مجتمعهــا وزوارهــا والنهــوض بخدماتهــا ومشــاريعها  العمــل بصــدق وشــفافية لصال

ــة. التنموي

رسالة البلدية
ــاة لســكان المدينــة  ــة الحي ــة الجــودة تهــدف إلــى تحســين نوعي تقديــم خدمــات ومشــاريع عالي
بشــكل كبيــر، وذلــك مــن خــالل إشــراكهم فــي تطويرهــا بشــكل فعــال، وبنــاء عالقــة ثقــة 

وتفاهــم متبادليــن بينهــم وبيــن البلديــة.
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الفصل الثاني
األهداف اإلستراتيجية وفق المجاالت التنموية
عملــت بلديــة بيــت لحــم علــى ُجملــة مــن المشــاريع والنشــاطات التــي تنصــب نحــو 
تطويــر وتنميــة المدينــة ورفــع قــدرات البلديــة وتطويــر خدماتهــا وأدائهــا وفــق أهداف 
إســتراتيجية ُتخاطــب إحتياجــات المدينــة التنمويــة وتقودهــا نحــو تنميــة ُمســتدامة، 
ــار  ــهر أي ــن ش ــم م ــت لح ــة بي ــا بلدي ــي أنجزته ــاريع الت ــن المش ــص ع ــي ُملخ ــا يل وفيم
ــي مــن العــام 2022، وفــق أهــداف الخطــة  ــون ثان ــة شــهر كان مــن العــام 2017 ولغاي

ــوام 2021-2018.   ــم لألع ــت لح ــة بي ــتراتيجية لمدين ــة اإلس التنموي
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الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة بيت لحم لألعوام 2018-أواًل
2021 وإطالقها خالل لقاء مجتمعي في بلدية بيت لحم

ــام  ــة ع ــوام 2018-2021 فــي نهاي ــت لحــم لألع ــة بي ــة اإلســتراتيجية لمدين ــت لحــم الخطــة التنموي ــة بي أنجــزت بلدي
2017 بمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي والمجتمــع المحلــي حيــث عقــدت عشــرات االجتماعــات المجتمعيــة، 
وقــد عمــل المشــاركون علــى وضــع الدراســات والمشــاريع التــي تعكــس احتياجــات المدينــة فــي الخطــة. شــملت 
اللقــاءات شــرح لمنهجيــة ولمراحــل إعــداد الخطــة خــالل فتــرة األربــع شــهور التــي مضــت ومخرجاتهــا مــن حيــث 
اإلطــار التنمــوي، الرؤيــة التنمويــة، القضايــا ذات األولويــة، األهــداف اإلســتراتيجية، والبرامــج والمشــاريع التنمويــة 
المعتمــدة مــن المجتمــع المحلــي، كمــا اســتعرضت اللقــاءات مراحــل التنفيــذ ودور المجتمــع المحلــي فــي عمليــة 

تقييــم ومتابعــة تنفيــذ الخطــة مــن خــالل تفعيــل المســاءلة المجتمعيــة.

وقد اشتملت الخطة على:
األهداف اإلستراتيجية وفق المجاالت التنموية	 
)79( مشــروع ُتغطــي احتياجــات المدينــة فــي مختلــف مجــاالت الخدمــات والتطويــر للبنيــة التحتيــة واألســواق. 	 

ــق مــن أهدافهــا  ــى )31( مشــروع إضافــي ال تشــملها الخطــة ولكــن تنطل ــًة إل ــذ )67( منهــا إضاف ــم تنفي ت
التنمويــة، كمــا تــم تحضيــر بنــك مــن المشــاريع للتوجــه بهــا إلــى داعميــن.

وقــد تــم إطــالق الخطــة فــي شــهر شــباط مــن العــام 2018 فــي لقــاء مجتمعــي ضــم الفعاليــات الرســمية والدينيــة 
والشــعبية والمجلــس البلــدي وطواقــم البلديــة، وكان المجلــس قــد باشــر بتطبيــق مشــاريع الخطــة فورًا.

رفع تصنيف البلدية لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
ســعت البلديــة إلــي تنفيــذ مشــاريع ونشــاطات تخاطــب احتياجــات المدينــة والتزمــت باإلجــراءات اإلداريــة والماليــة 
الســليمة وتبنــت سياســة االنفتــاح علــى المجتمــع المحلــي وبمــا ذلك اإلفصاح عن أعمالها ونشــاطاتها وإشــراك 
المجتمــع المحلــي فــي خططتهــا وفعالياتهــا، األمــر الــذي أدى إلــي رفــع تصنيــف البلديــة لــدى صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات المحليــة فــي عــام 2019 مــن )ب+( إلــي )أ+(، وجعلهــا فــي مصــاف المــدن الرائــدة والمتميــزة فــي 

خدماتهــا. ولــم ُيجــري الصنــدوق أي تصنيفــات للهيئــات المحليــة بعــد عــام 2019 بســبب جائحــة كورونــا.
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إنشاء وتأهيل طرق رابطة ثانيًا

ضمــن رؤيتهــا لتطويــر المدينــة وتســهيل الحركــة المروريــة بداخلهــا تماشــيًا مــع الخطــة المروريــة للمنطقــة 
الحضريــة فــي بيــت لحــم 2030، عملــت بلديــة بيــت لحــم علــى شــق وتأهيــل أربــع طــرق رابطة فــي المدينــة لتخفيف 

األزمــات المروريــة فــي الشــوارع الرئيســة وتحويــل مســار الســير إلــى طــرق أخــرى تمثّلــت بالمشــاريع التالــي:

تعبيد شارع قصر الهوى. 1
عملــت بلديــة بيــت لحــم فــي عــام 2018 علــى تأهيــل شــارع قصــر الهــوى 
بطــول )1,300( متــر وبعــرض )7( أمتــار لربــط منطقــة وســط المدينــة 
وشــارع الصف وشــارع ســوق الحالل بمنطقة أرطاس للمساهمة في 
تخفيــف االزدحامــات المروريــة وإليجاد طرق بديلــة، حيث بلغت التكلفة 
الكليــة للمشــروع )835,000( شــيقل بتمويــل مــن وزارة الحكــم المحلــي 
 بقيمــة )800,000( شــيقل وبمســاهمة البلديــة بمبلــغ )35,000( شــيقل.

شق شارع وادي مسلم وتأهيله. 2
العــام 2017،  فــي  الحالــي لمهامــه  البلــدي  المجلــس  منــذ اســتالم 
باشــر فــورًا بتنفيــذ أعمــال شــق شــارع وادي مســلم بطــول )1,150( 
متــرا وبعــرض )14( متــرا وببنــاء سناســل حجريــة ومرابيــع علــى حــد 
الشــارع بتنفيــذ مــن شــركة الميــالد للمقــاوالت، حيــث بلغــت قيمــة 
المؤسســات  بعــض  فيهــا  ســاهم  شــيقل   )602,624( المشــروع 
بمبلــغ  مشــكورين  المدينــة  فــي  األعمــال  ورجــال  والشــركات 
البلديــة.  ميزانيــة  مــن  المتبقــي  المبلــغ  وُغطــي  شــيقل،   )430,000( 

البلديــة بالتعــاون مــع شــركة كهربــاء محافظــة القــدس وشــركة االتصــاالت  العــام 2019 مــددت  وفــي 
ــاء واالتصــاالت والمجــاري  ــة الخاصــة بشــبكة الكهرب ــة التحتي ــاه والمجــاري البني الفلســطينية وســلطة المي
العامــة،  وفــي العــام 2021 حصلــت البلديــة علــى منحــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة بقيمــة 
)541,469( يــورو الســتكمال أعمــال تأهيــل الشــارع أنفقــت علــى تمديــد شــبكة العبــارات واإلنــارة وبنــاء الجــزر 
واألرصفــة علــى طــول الشــارع وتعبيــد المرحلــة األولــى مــن الشــارع بطــول )650( متــرا مــن الشــارع بعــرض )14( 

ــرا مســاحتها )9100م2(. مت
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تأهيل شارع بيت ساحور. 3
فــي إطــار عالقــة التعــاون المثمــر بيــن بلديتــي بيــت لحــم وبرشــلونة 
اإلســبانية وقعــت البلديتــان علــى اتفاقيــة تعــاون فــي العــام 2018، 
ــة بيــت لحــم مــن برشــلونة علــى منحــة بقيمــة  حصلــت بموجبهــا بلدي
)150,000( يــورو لتأهيــل شــارع بيــت ســاحور بطــول )600( م وعــرض )12م2(، 
وقــد ســاهمت الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة 
بتمويــل المشــروع أيضــا بقيمــة )150,000( يــورو، وجــاء المشــروع ضمــن 
تنفيــذ بلديــة بيــت لحــم للخطــة المروريــة للمنطقــة الحضريــة بيــت 
لحــم 2030، ولتوفيــر وســائل األمــان علــى الطــرق بــه، شــمل المشــروع 

تأهيــل أرصفــة المشــاة وتحســين وضــع طبقــة األســفلت وترســيم مســارات ســير المركبــات وفقــًا للقياســات 
الهندســية الصحيحــة ممــا ُيســاهم فــي تخفيــف األزمــة المروريــة. 
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تعبيد من قبل وزارة األشغال العامة شارع الرئيس ياسر عرفات/القدس الخليل  . 4
مــع  بالتعــاون  الشــارع  تعبيــد  علــى  العامــة  األشــغال  وزارة  قامــت 
بلديــة بيــت لحــم، حيــث قامــت البلديــة بالتعــاون مــع الشــركاء شــركة 
ــاء، ســلطة الميــاه والمجــاري علــى تأهيــل  االتصــاالت، شــركة الكهرب
وتطويــر شــبكة الكهربــاء، االتصــاالت، الميــاه والصــرف الصحــي وقــد 
هــدف المشــروع إلــى تأهيــل البنيــة التحتيــة للشــارع وتحســين طبقــة 
ــف  ــات فــي الشــارع والتخفي األســفلت لضمــان حركــة سلســة للمركب

مــن األزمــات المروريــة بــه.

تأهيل شارع المياه وتوسعته. 5
عملــت البلديــة فــي العــام 2018 علــى توســيع شــارع الميــاه الــذي يربــط بيــن دوار واد شــاهين وشــارع المســلخ 
ــع  ــر مرب ــة بطــول )300( مت ــاء سناســل حجري ــار، وقــد شــملت أعمــال التوســعة أيضــا بن ــح عرضــه )10( أمت ليصب
وبلغــت تكاليــف المشــروع )115,237( شــيقل، وفــي بدايــة العــام 2019 قامــت البلديــة بتعبيــد التوســعة وأجــزاء 
متفرقــة مــن الشــارع بتكلفــة )190,752( شــيقل مولتهــا البلديــة مــن ميزانيتهــا. وقــد كان الهدف من التوســعة 
تحســين الوضــع المــروري فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن المدينــة.  بحيــث أصبــح الشــارع مخرجــًا للمركبــات باتجــاه 

المناطــق الجنوبيــة والشــرقية دون الحاجــة للمــرور مــن وســط المدينــة.

شق شارع خلة المراعشة. 6
قامــت بلديــة بيــت لحــم بشــق شــارع جديــد يربــط بيــن كــرم معمــر 
ربــط  بهــدف  أمتــار   )10( متــر وبعــرض   )600( المراعشــة بطــول  وخلــة 
شــارع الجمعيــة األنطونيــة بشــارع واد مســلم، وسيســاهم الشــارع 
بتســهيل مســار الســيارات مــن وإلــى بيــت ســاحور دون المــرور فــي 
وســط المدينــة، واســتبدلت شــركة كهربــاء محافظــة القــدس خطوط 
الضغــط العالــي المــارة فــوق أراضــي المواطنيــن بخطــوط ضغــط 
عالــي أرضيــة وذلــك بســواعد طواقمهــا، وقــد ُنفــذت األعمــال بتمويــل 

ــان مشــكورين. ــادي وشــادي بهن ــد وف ــن الســادة خال م
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إنشاء طرق داخلية وتأهيلهاثالثًا

ــدًا مــن أهــم مشــاريع  ــة، ونفــذت فــي العــام 2018 واح ــة فــي المدين ــل عــدة طــرق داخلي ــة تأهي ــادت البلدي أ ( أع
الطــرق الداخليــة، بمنحــة حصلــت عليهــا مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة بقيمــة )369,125( يــورو، 

شــملت تأهيــل الطــرق التاليــة:

شارع مار يوسف. 1
ويشــكل  المدينــة  فــي  الحيويــة  الطــرق  مــن  الشــارع  ويُعــد 
مــن  التخفيــف  فــي  بيــت ســاحور ويســاهم  عــن شــارع  بديــاًل 
يبلــغ  ســاحور.  بيــت  شــارع  علــى  الموجــود  المــروري  االزدحــام 
بيــت  العطــن بمدينــة  )280( متــرا ويربــط شــارع  الشــارع  طــول 
ــار  ســاحور. وشــملت األعمــال توســيع عــرض الشــارع مــن )4( أمت
إلــى )8( أمتــار، وبنــاء جــدران اســتنادية، وتمديــد خطــوط ميــاه 
إلــى  إضافــة  عالــي،  وتمديــد خطــوط كهربــاء ضغــط  جديــدة. 
إنــارة جديــدة. الشــارع وتمديــد شــبكة  األرصفــة وتعبيــد   بنــاء 

شارع مدخل محطة الباصات المركزية. 2
المدخــل  ويشــكل  جماينــر  د.  وشــارع  المحطــة  بيــن  ويربــط 
الرئيــس للمحطــة، ويعــّد مــن أكثــر الشــوارع حيويــة  الشــرقي 
واســتخدامًا فــي المدينــة. ويبلــغ طــول الشــارع )130( متــرا وعرضــه 
انحــدار  لتهبيــط  حفريــات  التأهيــل  أعمــال  وشــملت  أمتــار.   )10(
الشــارع وتعبيــد طبقــة جديــدة للشــارع، وبنــاء أرصفــة وتوفيــر 
 شــبكة إنــارة، مــع توفيــر وســائل األمــان لمســتخدمي الطــرق.

شارع بقيع الثغرة. 3
والــذي تــم تأهيلــه ألول مــرة منــذ شــقه قبــل أكثــر مــن )50( عامــا، 
ويبلــغ طــول الشــارع )300( متــر وعرضــه )5( أمتــار، وشــملت أعمــال 
وتعبيــد  منزليــة،  وميــاه  صحــي  صــرف  وصــالت  عمــل  التأهيــل 
 الشــارع وإعــداد أكتــاف الباطــون وتأســيس شــبكة إنــارة شــوارع.

شارع القناطر وتفرعاته. 4
نقطــة  يشــكل  و  المدينــة  فــي  الحيويــة  الشــوارع  مــن  وهــو 
وصــل بيــن شــارع الرئيــس جمــال عبــد الناصــر وشــارع الصــف /
دوار  صــالح الديــن. بطــول  )1,300( متــر وعــرض )10( أمتــار، وشــملت 
أعمــال التأهيــل تعبيــد الشــارع، وبنــاء أرصفــة، وتمديــد شــبكة 
ــد  ــر الشــارع، وأعمــال تمدي ــارة جديــدة، وزراعــة األشــجار وتخضي إن

خطــوط كهربــاء ضغــط منخفــض.
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ب ( مشروع تأهيل شارع راهبات األم تريزا  
تــم تأهيــل الشــارع فــي العــام 2017 بطــول )120( متــرا وبعــرض )4( أمتــار، 
وشــملت أعمــال التأهيــل وضــع عبــارة ميــاه أمطــار وبنــاء سناســل حجريــة 
وتمديــد إنــارة شــوارع بقيمــة )32,007( شــيقل مــن ميزانيــة بلديــة بيــت لحم.

ت ( إعادة تأهيل شارع متفرع من شارع المسلخ / الطرطوق
ــار،  ــرا وبعــرض )6( أمت ــل الشــارع فــي العــام 2017 بطــول )180( مت ــم تأهي ت
واشــتمل المشــروع علــى أعمــال بنــاء سناســل حجريــة على حدود الشــارع، 
وتمديــد خطــوط صــرف صحــي، وتعبيــد جســم الطريــق، بقيمــة )67,159.5( 

شــيقل مــن ميزانيــة بلديــة بيــت لحــم.

ث ( مشروع تأهيل مفارق طرق داخلية في مدينة بيت لحم 
)مفرق شارع الدكران/ شارع الجبل، مفرق سوق الحالل/ خلة صفير(

أهلــت البلديــة فــي العــام 2019 مفــارق طــرق الدكــران /شــارع الجبــل بطول 
)120( متــرا وبعــرض )8( أمتــار ومفــرق ســوق الحالل/خلــة صفيــر بطــول )50( 
متــرا وبعــرض )8( أمتــار بقيمــة )100,000( شــيقل وقــد جــرى تمويــل المشــروع 
مــن ميزانيــة البلديــة، وهــدف إلــى تحســين وضــع المفــارق لتســهيل المرور 

والتخفيــف مــن األزمــات المرورية.

ج ( تعبيد شارع متفرع من شارع وادي الجمل  
ــرا وبعــرض  فــي العــام 2020 أجــرت البلديــة تأهيــل الشــارع بطــول )130( مت
)6( أمتــار، وشــملت أعمــال التأهيــل تمديــد خطــوط صــرف صحــي وخطــوط 
ميــاه فرعيــة. حيــث وّردت ســلطة الميــاه والمجــاري المــواد الالزمــة لتنفيــذ 
أطــراف  علــى  باطــون  أكتــاف  وعمــل  الشــارع  تعبيــد  وجــرى  األعمــال 
ومــن  البلديــة  ميزانيــة  مــن  شــيقل   )52,940( بلغــت  بتكلفــة  الطريــق 

مســاهمة ســكان الحــي بمبلــغ )20,000( شــيقل.

ح ( توسعة شارع المسلخ القديم وتأهيله 
قامــت البلديــة فــي العــام 2020 بتوســيع منعطــف فــي شــارع المســلخ 
بالقــرب مــن أرض المســلخ القديــم بطــول )100( متــر وشــمل المشــروع 
توســعة المنعطــف وبنــاء سناســل حجريــة علــى حــد الشــارع وتعبيــد 

التوســعة بقيمــة )34,859( شــيقل مــن ميزانيــة البلديــة.

خ ( توسعة شارع باطن فقوسة وتعبيده
قامــت البلديــة بتوســيع شــارع فــي باطــن فقوســة فــي العــام 2020 بطــول 
ــاء سناســل  ــر، وقــد شــمل المشــروع أعمــال توســعة الشــارع وبن )100( مت
حجريــة علــى حــد الشــارع وتعبيــد التوســعة بتكلفــة بلغــت )28,300( شــيقل 

مــن ميزانيــة البلديــة.
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د ( تعبيد شارع عقبة أم الفحم
ــة أم الفحــم أحــد  ــد شــارع عقب ــادة تعبي ــى إع ــت لحــم عل ــة بي ــت بلدي عمل
ــت لحــم  ــة بي ــة فــي منطقــة المركــز التجــاري لمدين أهــم الشــوارع الداخلي
)المدبســة(، حيــث شــملت األعمــال إعــادة تعبيــد الشــارع بطــول )80( متــرا 
وعــرض )4( أمتــار، وإعــادة دهــان الشــارع وتركيب اإلشــارات المروريــة، إضافًة 
إلــى صيانــة األرصفــة بتكلفــة )38,500( شــيقل بتمويــل ذاتــي مــن البلديــة.

تأهيل طرق داخل حدود البلدة القديمةرابعًا

تولــي بلديــة بيــت لحــم اهتمامــًا كبيــرًا للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي الرتباطــه الوثيــق بالحفــاظ علــى الهويــة 
ــك تماشــيًا مــع  ــة؛ وذل ــة للمدين ــة االقتصادي ــج الســياحي الثقافــي والتنمي ــة، وفــي التروي الفلســطينية التلحمي
الهــدف رقــم )11( مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الخــاص بجعــل المــدن شــاملة وآمنــة ومرنــة 

ــز الجهــود لحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي للعالــم وَصونــه.  ومســتدامة مــن خــالل تعزي

فمنــذ إدراج كنيســة المهــد ومســار الحجــاج )شــارع النجمــة( علــى قائمــة مواقــع التــراث العالمــي فــي اليونســكو 
فــي العــام 2012، وبلديــة بيــت لحــم تبــذل جهــودًا لتأهيــل الموقــع والترويــج لــه، ومــن أهــم هــذه الجهــود مشــروع 
ــة  ــت عليهــا البلدي ــي حصل ــه مــن خــالل المنحــة الت ــت لحــم وتفرعات ــة بي ــج فــي مدين ــل مســار الحجي ــادة تأهي إع
مــن حكومــة روســية االتحاديــة مشــكورة بقيمــة )4( مليــون دوالر أمريكــي، بهــدف ترميــم شــارع النجمــة، وإعــادة 
إحيائــه لجعلــه مســارًا ســياحيًا يســّهل حركــة التنقــل عليــه بســهولة وديناميكيــة، مــن خــالل تخصيــص دوار العمــل 
ــرة  ــى األقــدام نحــو كنيســة المهــد وعيــش خب ــل الســياحة الوافــدة والمــرور ســيرًا عل الكاثوليكــي محطــَة تنزي

جديــدة فــي البلــدة القديمــة يتعرفــون فيهــا علــى تاريــخ مدينــة بيــت لحــم وثقافتهــا.

وكانت التدخالت في الشارع على النحو اآلتي: 

1.    إعادة تأهيل شارع الوردية وتفرعاته 
ــة ذات ضغــط منخفــض، وتحديــث شــبكة االتصــاالت،  ــاء أرضي ــد خطــوط كهرب ــل تمدي شــملت أعمــال التأهي
وتمديــد خطــوط صــرف صحــي وميــاه جديــدة علــى طــول الشــارع، وتأســيس شــبكة إنــارة جديــدة للشــارع، 
وأعمــال تبليــط وتعبيــد وتخضيــر ، وتوفيــر عوامــل ووســائل األمــان لمســتخدمي الطريق، وقد ُنفــذت األعمال 

بيــن عامــي 2019 و2020 بتكلفــة بلغــت )1.143.875( دوالرًا أمريكيــًا وشــِملت المواقــع التاليــة:

تأهيل درج الوردية بطول )20( مترا وعرض )3.5( متر	 
تأهيل درج حنضل بطول )50( مترا وعرض )3.5( متر	 
تأهيل شارع الوردية بطول )323( مترا وعرض )5( متر	 
تأهيل درج الجلجل بطول )100( متر وبعرض )3.5( متر	 
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2.    شق شارع دي السال
وقــد جــرى شــق الشــارع فــي جــزء منــه بطــول )230( متــرا مــن أصــل )570( متــرا وبعــرض )6( أمتــار، وقــد تــم 
ســقف جــزء منــه أســفل أرض جامعــة بيــت لحــم بطــول )190( متــرا حيــث ُيعــد المشــروع الريــادي األول مــن نوعه 
فــي مدينــة بيــت لحــم ويشــكل نقطــة مــرور تصــل بيــن شــارع الجامعــة وشــارع البابــا يوحنــا بولــس الثانــي/
قبــور األطفــال، وُيســاهم فــي التخفيــف مــن األزمــة المروريــة ومشــاكل الســير فــي محيــط جامعــة بيــت لحــم 

باتجــاه واحــد. وقــد جــاء تنفيــذ المشــروع ضمــن عطــاء مشــروع تأهيــل شــارع الورديــة وتفرعاتــه المذكــور.

3.   تأهيل جزء من شارع النجمة/دوار العمل الكاثوليكي وتغيير مسار شارع نجمة الشرق
ــن دوار العمــل الكاثوليكــي وشــارع المهــد  ــط بي ــن ممــر آمــن وســلس للباصــات الســياحية يرب بهــدف تأمي
غيــرت البلديــة مســار شــارع نجمــة الشــرق ليصبــح بمســتويات مالئمــة لحركــة الباصــات الســياحية، وقــد شــملت 
ــارة الشــوارع  ــاء واالتصــاالت وإن ــاه والكهرب ــاه األمطــار والصــرف الصحــي والمي األعمــال تأهيــل شــبكات مي
وتمديدهــا، إضافــًة إلــى زراعــة األشــجار، وبنــاء أرصفــة عريضــة لتشــجيع المشــي فــي منطقــة البلــدة القديمــة، 
وتنظيــف الواجهــات وتكحيلهــا، وتعبيــد الشــارع. وقــد جــرت األعمــال فــي العاميــن 2018 و2019 بتكلفــة بلغــت 

ــا. )675.676( دوالرا أمريكي
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4.   تأهيل شارع النجمة
جــرى تأهيــل شــارع النجمــة بطــول )760( متــرا وبعــرض )8( أمتار بين عامــي 2019 و2020 بتكلفة بلغــت )1.230.904( 
دوالر أمريكــي، وشــملت أعمــال التأهيــل تمديــد خطــوط اتصــاالت فايبــر، وتحديــث شــبكة االتصــاالت، وصيانــة 
شــبكة الكهربــاء وتحديثهــا وتأهيلهــا بإنــارة شــوارع جديــدة، وصيانــة شــبكة عبــارات ميــاه األمطــار، وشــبكة 
ــالط حجــر  ــت، واألرصفــة بب ــالط البازيل ــط الشــارع بب ــارة، وتبلي ــادة تشــغيل نافــورة ســاحة المن المجــاري، وإع

بلــدي، وتنظيــف واجهــات المبانــي وتكحيلهــا. 
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خامسًا
تحسين بعض مفارق شوراع المدينة

للتخفيف من األزمات المرورية

تماشــيًا مــع الخطــة المروريــة للمنطقــة الحضريــة لبيــت لحــم 2030، تســعى بلديــة بيــت لحــم إلــى تنفيــذ التوصيــات 
التــي خرجــت مــن الدراســة لتحســين البنيــة التحتيــة وتشــجيع التنقــل المســتدام والتخفيــف مــن األزمــات المروريــة، 

لذلــك جــرى العمــل علــى المشــاريع التاليــة لخدمــة هــذه األهــداف:  

إنشاء دوار تشيلي وتأهيل جزء من شارع الكركفة. 1
ضمــن ُمخرجــات مؤتمــر المغتربيــن الثانــي، تبــّرع الســادة أندريــس المصــو وزوجتــه كارولينا األعرج مــن جمهورية 
تشــيلي بمبلــغ )40,000( دوالر أمريكــي، إلنشــاء ُدّوار ُأطلــق عليــه اســم "دوار تشــيلي" وتأهيــل جــزء مــن شــارع 
د. جماينــر، ويأتــي هــذا المشــروع فــي إطــار التخفيــف مــن حــوادث الطــرق فــي الشــارع، وقــد شــملت أعمــال 
المشــروع بنــاء جزيــرة وســطية بطــول )130( متــرا، وأرصفــة مالئمــة لتنقل المواطنيــن بطول )150( مترا، وإنشــاء 
الــدوار، وزراعــة األشــجار ودهــان إشــارات مروريــة وتركيبهــا، وقــد جــرى تنفيــذ العمــل فــي العــام 2020 بتكلفــة 

بلغــت )50,104( دوالر أمريكــي، دفعــت البلديــة المبلــغ الزائــد عــن قيمــة المنحــة مــن ميزانيتهــا.

تركيب عدادات الدفع الُمسبق في شارع المهد وشارع الرئيس بوتين. 2
عملــت البلديــة علــى تركيــب عــدادات الدفــع الُمســبق فــي شــوارع 
المدينــة المكتظــة للحــد مــن الوقــوف العشــوائي للمركبــات وتركهــا 
المناطــق  هــذه  وافــدي  أمــام  الفرصــة  وإلتاحــة  طويلــة،  لفتــرات 
ومســتخدميها مــن الحصــول بســهولة علــى موقــف مــن أجــل الوصول 
إلــى الخدمــات الُمتاحــة فــي تلــك المناطــق. وعليــه جــرى تركيــب )71( 

ــدادا فــي شــارع المهــد. ــن و)88( ع ــدادا فــي شــارع الرئيــس بوتي ع

مشروع بناء مواقف في موقع بصيلة في شارع النجمة . 3
ضمــن مشــروع تأهيــل شــارع النجمــة وإحيائــه الممــول مــن دولة روســيا 
االتحاديــة، وتطبيقــًا لخطــة اإلدارة الخاصــة بشــارع النجمــة والمعتمــدة 
مــن اليونســكو لتحويــل شــارع النجمــة إلــى شــارع مــرور ســياح، عملــت 
لتوفيــر  بصيلــة  منطقــة  فــي  ســيارات  مواقــف  بنــاء  علــى  البلديــة 
ــات ســكان شــارع النجمــة يســع لســبعة  ــة لمركب منطقــة وقــوف آمن
عشــر مركبــة. وقــد تــم تنفيــذ المشــروع فــي العــام 2018 بتكلفــة بلغــت 

)114,000( دوالر أمريكــي.
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توفير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئةسادسًا

تحقيقــًا ألهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وخاصــة الهــدف )7( بشــأن الحصــول علــى طاقــة ميســورة 
التكلفــة وموثوقــة ومســتدامة، والهــدف )13( مــن األهــداف المذكــورة بشــأن اإلجــراءات العاجلــة لمكافحــة 
التغييــر المناخــي، ســعت البلديــة إلــى أن تكــون مدينــة بيــت لحــم ُمســتدامة، وأن يتــم اســتخدام الطاقــة الخضــراء 

النظيفــة قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات تهــدف إلــى تحقيقهــا، وهــي:

1.    مشروع نور – مصادر جديدة للطاقة البديلة
مــن أهــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي عملــت عليهــا البلديــة، 
ــة بيــت لحــم  فبفضــل عالقــة التعــاون الناجحــة التــي ترتبــط بهــا بلدي
مــع بلديــة توريــن )تورينــو( اإليطاليــة، وبالتعــاون مــع عــدة شــركاء فــي 
فلســطين وإيطاليــا وبدعــم مــن الوكالــة اإليطالية للتعــاون اإلنمائي، 
تــم تنفيــذ مشــروع "نــور" ليســاهم بشــكل فّعــال فــي توفيــر مصــادر 
طاقــة نظيفــة وُمســتدامة، وتخفيــف األعبــاء الماليــة عــن المواطنيــن 
فــي خدمــة إنــارة شــوارع المدينــة، وقــد جــرى تركيــب لوحــات طاقــة 

شمســية، وتغييــر وحــدات اإلنــارة مــن النظــم التقليديــة إلــى نظــام الليــد )LED(، وســاهم المشــروع فــي نشــر 
الوعــي والمعرفــة حــول أهميــة الطاقــة المتجــددة وُســبل تطبيقهــا. وقــد اســتمر المشــروع لمــدة )4( ســنوات 

واشــتمل علــى النشــاطات التاليــة:

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة )285( كيلو واط على سطح مبنى المحطة المركزية أ ( 
جــرى تنفيــذ المشــروع علــى ســطح مبنــى محطــة الباصــات المركزيــة علــى مرحلتيــن؛ األولــى فــي العــام 
2019 حيــث كان تركيــب محطــة بقــدرة إنتاجيــة بلغــت قدرتهــا اإلنتاجيــة )145( كيلــوواط بقيمــة )155,440( يــورو، 
وُربطــت المحطــة بخدمــة إنــارة الشــوارع، وقــد بلــغ إنتــاج المحطــة فــي العــام 2020 )221,844( كيلــو واط مــن 
الطاقــة الكهربائيــة. أمــا المرحلــة الثانيــة؛ فقــد تــم تنفيذهــا فــي العــام 2021  بتركيــب محطــة جديــدة بقــدرة 
إنتاجيــة بلغــت )140( كيلــو واط بقيمــة )99,000( يــورو، التــي مــن المفتــرض أن تنتــج خــالل العــام 2022 مــا مقــداره 

ــوواط. )215,000( كيل
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ب (   تركيب محطة طاقة شمسية فوق مبنى مركز السالم بقدرة )64( كيلو واط
فــي نهايــة عــام 2021، جــرى تركيــب محطــة طاقــة شمســية وشــبكها بقــدرة )64( كيلــوواط فــوق مبنــى مركــز 
الســالم بتكلفــة بلغــت )44,312( يــورو، ومــن المفتــرض أن تنتــج خــالل العــام 2022 مــا مقــداره )95,000( كيلــوواط.

تركيب محطة طاقة شمسية فوق مبنى البلدية القديم بقدرة )14( كيلو واط   ت ( 
ــم بتكلفــة بلغــت )15,000(  ــة القدي ــى البلدي ــب محطــة طاقــة شمســية فــوق مبن فــي العــام 2019، جــرى تركي

ــوواط. ــه )14,700( كيل ــا كمّيت ــورو، وأنتجــت فــي العــام 2020 م ي

تركيــب محطــة طاقــة شمســية فــوق مبنــى ملعــب  ث ( 
ــو واط ــد أســتوري بقــدرة )8( كيل دافي

ــب محطــة طاقــة شمســية  فــي العــام 2019، جــرى تركي
بقــدرة  اســتوري  دافيــد  ملعــب  مبنــى  ســطح  فــوق 
 )8,576( بلغــت  وبتكلفــة  كيلــوواط   )8( تبلــغ  إنتاجيــة 
يــورو، وقــد أنتجــت المحطــة فــي العــام 2020 مــا مقــداره 

كيلــوواط.  )9,980(
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تركيب توربين فوق مبنى البلدية القديم بقدرة )5( كيلو واط ج ( 
فــي العــام 2021 جــرى تركيــب توربيــن ريــاح كنشــاط تجريبــي وتعليمــي 
لدراســة كفــاءة وجــودة توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن توربيــن الريــاح 
وتقييــم هــذه التجربــة فــي منطقــة بيــت لحــم، وُربطت الطاقــة المنتجة 

مــن التوربيــن  بخدمــة إنــارة الشــوارع بتكلفــة بقيمــة )2,133( يــورو.

اســتبدال )72( وحــدة إنــارة قديمــة تعمــل علــى نظــام الصوديــوم  ح ( 
فــي شــارع مغــارة الحليــب إلــى وحــدات الليــد الموفــرة للطاقــة

عملــت البلديــة مــن خــالل طواقــم قســم الكهربــاء وإنــارة الشــوارع 
ــارة فــي  ــارة الشــوارع  واســتبدال )72( وحــدة إن ــر شــبكة إن علــى تغيي
التــي تســتهلك فيــه  الحليــب مــن نظــام الصوديــوم  شــارع مغــارة 
الوحــدة )250( واط/ســاعة إلــى مصابيــح نظــام الليــد التــي تســتهلك 
فــي  المشــروع  )90( واط/ســاعة فقــط، وقــد ســاهم  الوحــدة  فيــه 

خفــض اســتهالك الكهربــاءـ وجــاء المشــروع بتكلفــة بلغــت )36,005( يــورو.

ــر وشــارع الرعــاة  ــارة قديمــة تعمــل علــى نظــام الصوديــوم فــي شــارع د. جماين اســتبدال )200( وحــدة إن خ ( 
وشــارع بيــت ســاحور وجــزء مــن شــارع المهــد إلــى وحــدات ليــد موفــرة 

للطاقــة
قامــت البلديــة فــي العــام 2021 باســتبدال وحــدات إنــارة مــن عــدة 
شــوارع رئيســية فــي المدينــة تعمــل بنظــام الصوديــوم تســتهلك 
250 واط/ســاعة إلــى وحــدات إنــارة ليــد بكفــاءة وجــودة وإنــارة أفضــل 
تســتهلك 150واط/ســاعة. وقــد جــرى تنفيــذ العمــل مــن خــالل طواقــم 

البلديــة بتكلفــة بلغــت )36,953( يــورو.

  Walled Off Hotel تنظيــم مســابقة فنيــة بالشــراكة مــع فنــدق د ( 
حــول الطاقــة المتجــددة

عــام 2019، نظمــت بلديتــا تورينــو وبيــت لحــم ضمــن مشــروع "نــور" 
 ،"Let it light للطاقــة المتجــددة مســابقة باســم "لنجعلهــا تضــيء
وهــي مبــادرة فنيــة نفــذت بالتعــاون مــع فنــدق Walled off ومعــرض 
أفضــل  مــن  مجموعــة  المســابقة  فــي  شــارك  وقــد   ،Paratissima
الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن أنتجــوا )21( إنتــاج فنــي مرتبــط بأهميــة 
الطاقــة البديلــة لفلســطين، اختارتهــم لجنــة التحكيــم فــي معــرض 
Walled Off Hotel بعنايــة. وقــد فــاز بالمســابقة ثالثــة فنانيــن ُعرضــت 
أعمالهــم فــي معــرض Paratissima فــي مدينــة تورينــو اإليطاليــة، 

ــا. ــن الناشــئين فــي إيطالي ــد أهــم المعــارض للفناني أح
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تنظيــم )4( نــدوات عبــر اإلنترنــت حــول الطاقــة المتجــددة وتطويــر السياســات المتعلقــة بهــا ورفــع قــدرات  ذ ( 
طواقــم بلديــة بيــت لحــم بهــذا الخصــوص و)3( ورش عمــل ومؤتمــر دولــي إلكترونــي حــول الطاقــة المتجــددة 
والسياســات المتبعــة لتنظيــم العمــل بهــا فــي إيطاليــا وفلســطين، وإيجابيــات هــذا المجــال، والقــدرة علــى 

تطويــر األنظمــة ومنــح تســهيالت بخصوصهــا.  وكانــت المؤتمــرات كمــا يلــي:

نــدوة إلكترونيــة بعنــوان "خطــة الطاقــة لمدينــة بيــت لحــم" بتاريــخ 21 و2020/12/22: بمشــاركة   	
شــركة كهربــاء محافظــة القــدس، ودائــرة التخطيــط والتطويــر فــي البلديــة، وقســم اإلنــارة فــي 
البلديــة، ومجلــس الخدمــات المشــترك إلدارة النفايــات الصلبــة، وموظفــي بلديــة تورينــو، وشــركة 
كهربــاء محافظــات شــمال إيطاليــا إيريــن، وجامعــة البوليتكنيــك، ومركــز الطاقــة التابــع للجامعــة.

نــدوة إلكترونيــة بعنــوان: التعــاون نحــو تحقيق سياســات إدارة الطاقة واألنظمــة الكهروضوئية"   	
ــو  ــو تورين ــة البوليتيكنيك ــع لجامع ــة التاب ــز الطاق ــو ومرك ــة تورين ــم بلدي ــخ 17 و 2021/2/18، بتنظي بتاري

وبمشــاركة موظفــي بلديــة بيــت لحــم وموظفــي شــركة كهربــاء القــدس.

نــدوة إلكترونيــة بعنــوان "أدوات قطــاع الطاقــة" بتاريــخ 2021/3/29، بمشــاركة موظفــي بلديتــي   	
تورينــو وبيــت لحــم العامليــن فــي مشــروع نــور وموظفــي شــركة كهربــاء القــدس وشــركة كهربــاء 
شــمال إيطاليــا إيريــن، وجامعــة البوليتكنيــك فــي توريــن ومركــز الطاقــة التابــع لجامعــة البوليتكنيكــو 

تورينــو.

المؤتمــر الدولــي عبــر اإلنترنــت حــول "السياســات المحليــة لقطــاع الطاقــة" بتاريــخ 2021/6/8، الذي   	
شــارك فيــه رئيــس بلديــة بيــت لحــم ورئيســة بلديــة تورينــو، ورئيــس بلديــة كولــون، وممثــل عــن بلديــة 
باريــس، وممثــل عــن بلديــة برشــلونة، ونائبــة وزيــرة التعــاون الدولــي اإليطالــي، ومديــر مكتــب وزيــر 
الحكــم المحلــي الفلســطيني، ورئيــس التعــاون اإليطالــي فــي رومــا، ومديــر التعــاون اإليطالــي فــي 

القــدس، والقنصــل اإليطالــي فــي القــدس، وطواقــم بلديــة بيــت لحــم وشــركة كهربــاء القــدس.
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2.   مشروع تحسين شبكة اإلنارة في مدينة بيت لحم
ُيعــد هــذا المشــروع اســتمرارية لرؤيــة البلديــة فــي تحويــل مدينة بيت لحم إلــى مدينة خضراء والمســاهمة في 
تقليــل نســبة التلــوث، لذلــك ســعت البلديــة جاهــدة إلــى الحصــول علــى مشــاريع طاقــة شمســية وإنــارة مــن 
شــركائها الدولييــن، وقــد حصلــت فــي العــام 2020 مــن خــالل عالقــة التوأمــة مــع بلديــة كولــون علــى مشــروع 
ــة  ــة االقتصادي ــا الممــول مــن وزارة التعــاون والتنمي ــر برنامــج ناكوب ــة عب ــارة فــي المدين ــر شــبكة اإلن لتطوي
األلمانيــة، ويمتــد هــذا المشــروع لمــدة )4( أعــوام، ويهــدف إلــى اســتبدال مــا ال يقــل عــن )300( وحــدة إنــارة 
تعمــل بنظــام الصوديــوم إلــى نظــام الليــد، وتركيــب محطــة طاقــة شمســية فــوق ســطح المحطــة المركزيــة 

بقــدرة إنتاجيــة بقــوة )50( كيلــو واط / ســاعة.  ويجــري تنفيــذ المشــروع علــى مراحــل هــي:

أ ( المرحلــة األولــى فــي العــام 2020: وتقــوم خاللهــا البلديــة باســتبدال )48( وحــدة إنــارة تعمــل بالصوديــوم 
بقــوة )250( واط/ ســاعة بوحــدات تعمــل بنظــام الليــد بقــوة )150( واط/ســاعة فــي شــارع الكاريتــاس بتنفيــذ 

طواقــم البلديــة وبتكلفــة )10,700( يــورو.

ب ( المرحلــة الثانيــة فــي العــام 2021: تركيــب محطــة طاقــة شمســية بقــدرة )50( كيلــو واط فــوق ســطح 
مبنــى المحطــة المركزيــة، بتكلفــة )40,000( يــورو، ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذ األعمــال وشــبك المحطــة 
الجديــدة علــى خدمــات إنــارة الشــوارع فــي نهايــة شــهر شــباط مــن العــام 2022. كمــا ســتعمل البلديــة علــى 
اســتبدال مــا يقــرب مــن )60( وحــدة إنــارة بتكلفــة )15,000( يــورو فــي شــارع الجمعيــة األنطونيــة وشــارع المهــد، 

ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تركيــب هــذه الوحــدات فــي نهايــة شــهر مــارس مــن العــام 2022.

ت ( المرحلــة الثالثــة فــي العــام  2022: وســيتم اســتبدال مــا يقــرب مــن )200( وحــدة إنــارة فــي شــوارع متفرقــة 
مــن مدينــة بيــت لحــم بوحــدات تعمــل بنظــام الليــد.

المرحلــة الرابعــة فــي العــام 2023: دورات تدريبيــة لموظفــي البلديــة حــول سياســات الطاقــة المتجــددة،  ث ( 
وطــرق إدارة هــذه األنظمــة.
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3.   مشروع تطوير شبكة اإلنارة في البلدة القديمة
حصلــت مؤسســة تطويــر بيــت لحــم علــى منحــة مــن الصنــدوق العربي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي لمدن 
ــد، وســتعمل  ــى أنظمــة اللي ــارة بعــض الشــوارع فيهــا إل بيــت لحــم، وبيــت جــاال وبيــت ســاحور الســتبدال إن
بلديــة بيــت لحــم مــن خــالل طواقمهــا علــى اســتبدال مــا يقــرب مــن )85( وحــدة إنــارة فــي البلــدة القديمــة. 
وســيتم توريــد المــواد عــن طريــق شــركة المجــد للطاقــة البديلة بتكلفــة )46,000( دوالر أمريكي. وســيكون هذا 
المشــروع مكمــاًل للمشــاريع الســابقة التــي تهــدف إلــى تخفيــف عــبء فاتــورة إنــارة الشــوارع عــن المواطنيــن.

4.   محطة طاقة شمسية بقدرة )20( كيلو واط فوق مبنى السوق القديم
ــاء الخــاص بحديقــة مــاري دوتــي،  وذلــك بتمويــل مــن البعثــة البابويــة مــن أجــل تخفيــف اســتهالك الكهرب

ــاء الخاصــة بالحديقــة. حيــث ُربــَط هــذا النظــام بســاعة الكهرب

5.   تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة )10( كيلو واط فوق مبنى العين
 Integrated Cities and Urban( الحضريــة  والتنميــة  المتكاملــة  المــدن  مشــروع  نشــاطات  ضمــن  مــن 
Development ICUD( والممــول مــن البنــك الدولــي بواســطة صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة، 
حصلــت البلديــة علــى موافقــة لتركيــب محطــة طاقــة شمســية فــوق مبنــى العيــن الــذي تــم تأهيلــه وإعــادة 
اســتخدامه مركــزًا لرعايــة الطفــل، وســيتم ربــط هــذه المحطــة بخدمــة المبنــى لتغطيــة تكاليــف الكهربــاء عنــد 

تشــغيل مركــز رعايــة الطفــل. ومــن المتوقــع أن يتــم تنفيــذ العمــل فــي شــهر تمــوز مــن العــام 2022.
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تأهيل مباٍن وأدراج تراثيةسابعًا
ضمن مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي 

ــرى فــي  ــة ُكب ــه مــن أهمي ــا ل ــراث الثقافــي، لم ــى الت ــذ مشــاريع للحفــاظ عل ــى تنفي ــت لحــم عل ــة بي ــت بلدي عمل
الحفــاظ علــى هويــة الموقــع وطابعــه التاريخــي والتراثــي وعناصــره اإلنشــائية وتطويــر بنيتــه التحتيــة ورفــع 
مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والســاكنين فيــه، إضافــًة إلــى أهميــة الترويــج للتــراث الثقافــي والحفــاظ 
عليــه مــن أجــل نقلــه إلــى األجيــال القادمــة، وفيمــا يلــي بعــض التدخــالت التــي عملــت عليهــا البلديــة فــي هــذا 

المجــال، وتشــمل:

جرونوبل وبيت لحم: مدينتان تعيشان معا – التقاليد والتراث في خدمة الترابط االجتماعي    .1
وهــو مشــروع تعــاون دولــي يجمــع بيــن بلديتــي بيــت لحــم وجرونوبــل الفرنســية، بالشــراكة مــع مؤسســات 
محليــة فــي بيــت لحــم وجرونوبــل، ويهــدف إلــى تعزيــز المعرفــة بالتــراث الفلســطيني، وتعزيــز قــدرات البلديــات 
فــي مجــاالت الحفــاظ علــى التــراث والترويــج لــه، وتعزيــز الوعــي بالتنــوع الثقافــي الفلســطيني مــن خــالل عــدة 

نشــاطات تســتهدف الشــباب والمجتمــع المحلــي. تبلــغ ميزانيــة المشــروع )503.845( يــورو.

تأهيل درج حوش سلمان الرابط بين شارع النجمة وشارع المهد    .2
عملــت بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع ســلطة الميــاه والمجــاري علــى تأهيــل خــط الصــرف الصحــي فــي درج 

حــوش ســلمان وإعــادة تبليــط الــدرج بتكلفــة )46.000( شــيقل.

تأهيل درج متفرع من شارع النجمة  .3
عملــت بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع ســلطة الميــاه والمجــاري علــى تأهيــل خــط الصــرف الصحــي فــي درج 

متفــرع عــن شــارع النجمــة بتكلفــة )11.210( شــيقل.

درج متفرع من شارع النجمةدرج حوش سلمان
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توقيــع مذكــرة تفاهــم لتنفيــذ ثالثــة مشــاريع فــي مدينــة بيــت لحــم بالشــراكة والتعــاون مــع مركــز حفــظ   .4
التــراث الثقافــي  

فــي عــام 2017 وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان 
الثقافــي م.عصــام جحــا مذكــرة تفاهــم  التــراث  ومديــر مركــز حفــظ 
لتنفيــذ ثالثــة مشــاريع تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي 
ــة بتمويــل مــن الحكومــة الســويدية/ ســيدا  الفلســطيني فــي المدين
ــن  ــة ضم ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــطة منظم بواس
البنــاء  مراكــز  تأهيــل  إعــادة  خــالل  مــن  المحلــي  "التطويــر  برنامــج 

التاريخيــة وإحيائهــا فــي فلســطين". يهــدف البرنامــج إلــى المســاهمة فــي تطويــر المجتمعــات المحليــة 
وتحســين ظــروف المعيشــة مــن خــالل ترميــم البيئــة التاريخيــة المبنيــة وتأهيلهــا. وقــد تــم تنفيــذ مشــاريع 

الترميــم والتأهيــل التاليــة:

مشــروع ترميــم ثــالث محــال فــي شــارع النجمــة تابعــة لمدرســة تيراســنطا للبنــات )مــار يوســف(  أ ( 
وتأهيلهــا وإعــادة اســتخدامها كمشــغل للحــرف اليدويــة.

مشروع ترميم مبنى دار الصّباغ وتأهيله وإعادة استخدامه مركزًا لدراسات وأبحاث المغتربين. ب ( 

مشــروع تأهيــل درج مرقــص التراثــي فــي حــارة النجاجــرة، الــذي يربــط منطقــة الســوق القديــم  ت ( 
بمنطقــة وادي معالــي، حيــث جــرى تنفيــذ أعمــال المشــروع فــي العــام 2017 وشــملت تمديــد خطــوط 
صــرف صحــي وميــاه، وكهربــاء، وإنــارة جديــدة للــدرج وأعمــال إعــادة التبليــط، وتكحيــل الواجهــات 

وتنظيفهــا، بتكلفــة بلغــت ) 130.000( دوالر أمريكــي.

المحالت التي تم ترميمها في شارع النجمة

درج مرقص التراثي

مبنى دار الصّباغ
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تعزيز التنمية الرياضيةثامنًا

1.   إنشاء ملعب دافيده أستوري الخماسي لكرة القدم
حصلــت بلديــة بيــت لحــم فــي العــام 2019 علــى منحــة مــن نادَيــي فيورنتينــا وكاليــاري لكــرة القــدم للمحترفيــن فــي 
الدرجــة األولــى للــدوري اإليطالــي بواســطة مؤسســة Assist for peace بهــدف إنشــاء ملعــب خماســي لكــرة 
القــدم، وقــد ُأطلــق علــى الملعــب اســم العــب كــرة القــدم اإليطالــي الدولــي "دافيــد أســتوري" العــب منتخــب 
ــام 2018، وبتكلفــة بلغــت  ــذي توفــي ع ــدا لذكــراه ال ــد أســتوري تخلي ــاري دافي ــا وكالي ــي فيورنتين ــا ونادي إيطالي

)171.533( يــورو.

افُتِتــَح الملعــب فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 2019 بمبــاراة اســتعراضية بيــن أطفــال مــن أكاديميــة أطفــال 
ــاري اإليطالييــن. وتقــوم البلديــة بمنــح  ــا وكالي بــال حــدود فــي مدينــة بيــت لحــم و أطفــال مــن ناديــي فيورنتين

ــب. ــتخدام الملع ــد اس ــم عن ــت لح ــي بي ــة ف ــة الرياضي ــاهمات لألندي ــاءات ومس إعف

2.   تأسيس فريق لكرة القدم من موظفي البلدية مكّون من )20( العب
تأســس فريــق كــرة القــدم التابــع لبلديــة بيــت لحــم منــذ افتتــاح ملعــب "دافيــده أســتوري"، بهــدف تجديــد 
الــروح الرياضيــة لــدى الموظفيــن والعامليــن فــي البلديــة بمختلــف األعمــار، وقــد تمــت المشــاركة فــي البطولــة 
الرمضانيــة وفــي دوري دافيــد أســتوري والحصــول علــى المركــز األول، ومــا زال العمــل مســتمرًا فــي الفريــق مــن 

ــة. ــات والمشــاركات المجتمعي خــالل التدريب
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3.   تنظيم دوريات لكرة القدم
ــة  ــت لحــم بطول ــة بي ــة فــي بلدي ــة الرياضي نظمــت اللجن
بيــت لحــم الرمضانيــة األولــى لكــرة القــدم بمشــاركة 
)18( فريقــا مــن محافظــة بيــت لحــم، اســتمر علــى مــدار 
النتشــة،  غالــب  مــن  كّل  فيــه  الحــكاُم  وكان  أســبوع 
البطولــة  واختتمــت  حســان،  وصــالح  حمــود،  وســامر 
بمبــاراة نهائيــة. ُنظمــت البطولــة تحــت إشــراف بلديــة 
بيــت لحــم بالتعــاون مــع أكاديميــة ثائــر حســان الرياضيــة 
وعلــى  أحمــد حســان  محمــد  الســيد  بمديرهــا  ممثلــة 
شــرف األســير المحــرر عــز الديــن حســان الــذي أمضــى 

)18( عامــًا فــي ســجون االحتــالل. 

ــس  ــد أســتوري" بحضــور رئي ــم إطــالق دوري المؤسســات فــي شــهر تمــوز 2021 تحــت اســم "دوري دافي ــا ت كم
البلديــة المحامــي أنطــون ســلمان، والقنصــل اإليطالــي العــام فــي القــدس جوزيبيــه فيديليــه وبمشــاركة )10( 
فــرق مــن مختلــف القطاعــات والمؤسســات فــي المدينــة، وانتهــى بفــوز فريــق بلديــة بيــت لحــم بالمركــز األول، 

ونقابــة أطبــاء األســنان بالمركــز الثانــي.

4.   مشاركة فريق أكاديمية أطفال بال حدود باسم بيت لحم في دوري كرة القدم في بريشا - إيطاليا 
ــالد/  ــة المي ــادي عاصم ــق ن ــارك فري ــة، ش ــا اإليطالي ــم وبريش ــت لح ــي بي ــن بلديت ــة بي ــة التوأم ــار اتفاقي ــي إط ف
أكاديميــة أطفــال بــال حــدود فــي دوري بريشــا لكــرة القــدم الــذي ُأقيــم صيــف عــام 2017 وأحــرز المرتبــة الثانيــة فــي 
الــدوري، وكانــت هــذه هــي المشــاركة الرابعــة للفريــق فــي دوري بريشــا واعتــاد أن ُيحــرز فيهــا الفريــق مراتــب 
متميــزة وخاصــة أنــه احتــل المرتبــة األولــى لمرتيــن، وقــدم صــورة مشــرفة عــن مدينــة بيــت لحــم ودولــة فلســطين 

فــي اللقــاءات واالجتماعــات التــي مّثــل فيهــا البــالد. 

وقــد  كــّرم رئيــس البلديــة الفريــق علــى هــذا اإلنجــاز بحضــور مستشــار حراســة األراضــي المقدســة األب إبراهيــم 
فلتــس، وأعضــاء المجلــس والمنســق العــام لألكاديميــة فــي فلســطين والمدربيــن ورئيــس المجلــس الشــبابي 

لبلديــة بيــت لحــم.
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5.   مشروع تطوير الرياضات الجبلية
في إطار مشــاريع التعاون الالمركزي بين المدن الفرنســية والفلســطينية 
الممــول مــن وزارة الخارجيــة الفرنســية بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي 
الفلســطينية وبلديتــي بيــت لحــم وجرونوبــل الفرنســية، تــم دعــم مشــروع 
تطويــر الرياضــات الجبليــة فــي فلســطين مــن خــالل الجمعية الفلســطينية 

لتطويــر الرياضــات الجبليــة فــي ثالثــة مراحــل. 

وقــد ســعت بلديــة بيــت لحــم مــن خــالل المشــروع إلــى تطويــر رياضــة 
ــت لحــم، ودعــم الشــباب الفلســطيني وشــباب  التســلق فــي منطقــة بي

بيــت لحــم وتمكينهــم مــن خــالل الرياضــة ودعــم تطويــر رياضــات جديدة تســاهم فــي اكتشــاف المعالــم الطبيعية 
فــي فلســطين. كمــا قامــت بتوفيــر غرفــة تســلق فــي محطــة الباصــات المركزيــة إلقامــة مشــروع التســلق فيهــا.

6.   ماراثون فلسطين الدولي
بمشــاركة اآلالف مــن الفلســطينيين واألجانــب، وبتنظيــم مــن اللجنــة 
مــن  وعــدد  لحــم  بيــت  بلديــة  مــع  وبالشــراكة  الفلســطينية  األولمبيــة 
المؤسســات، تســتضيف مدينــة بيــت لحــم ســنويًا ماراثــون فلســطين 
الدولــي الــذي ينطلــق مــن ســاحة المهــد حامــاًل العديد من الرســائل منها 
ــة، ومــن أهمهــا أن الشــعب الفلســطيني  دينيــة وأثريــة وتاريخيــة ووطني
قــد حــرم مــن كثيــر مــن حقوقــه، وإحداهــا حريــة الحركــة والتنقــل مــن مــكان 
ــة إلــى أخــرى والتــي ســلبها االحتــالل اإلســرائيلي.  إلــى آخــر أو مــن مدين

ويشــمل الماراثــون الفئــات التاليــة ســباق )42.195( كــم، و ســباق )21( كــم، وســباق )10( كــم بشــكل عــام، وســباق 
العائلــة وذوي اإلعاقــة، ويمــر المتســابقون فــي شــوارع مدينــة بيــت لحــم وإلــى جانــب مخيــم عايــدة فــي رســالة 
مفادهــا أن الشــعب الفلســطيني مــا زال يعيــش الجئــا تحــت وطــأة االحتــالل، كمــا يمــرون أيضــا مــن جانــب جــدار 
الفصــل العنصــري فــي رســالة أخــرى مفادهــا أن االحتــالل مــا زال يضّيــق الخنــاق علــى الفلســطينيين فــي وقــت 

ســقطت فيــه كل الجــدران.

وُيالحــظ ازديــاد أعــداد المشــاركين والمشــاركات فــي كل عــام، إذ فــاق عددهــم )8,000( متســابق ومتســابقة فــي 
ماراثــون الحركــة الحــرة الســنوي الســابع الــذي ُنظــم عــام 2019 والذيــن كانــوا مــن )76( دولــة حــول العالــم، األمــر 

الــذي يؤكــد االهتمــام المتزايــد مــن قبــل المجتمــع الدولــي فــي الركــض باســم الحريــة.
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مشاريع الصحة والبيئةتاسعًا

إنشاء المسلخ البلدي
لطالمــا كانــت محافظــة بيــت لحــم بحاجــة ماســة إلنشــاء مســلخ لذبــح المواشــي واألبقــار، ووفــق مشــاريع 
الخطــة اإلســتراتيجية للبلديــة لألعــوام 2018-2021 لرفــع مســتوى الرقابــة الصحيــة وللحــد مــن أعمــال الذبــح 
العشــوائي ولمراقبــة جــودة الذبــح ولضمــان تســويق اللحــوم الطازجــة ذات جــودة عاليــة وفــق المعايير والشــروط 
الصحيــة والبيئيــة، قامــت بلديــة بيــت لحــم فــي العــام 2020  وبالشــراكة مــع بلديــة العبيديــة بشــراء قطعــة أرض 
لمشــروع المســلخ بموقــع الحمــرا مــن أراضــي العبيديــة مســاحتها )9،2( دونــم، وقــد تــم إنجــاز المرحلــة األولــى مــن 
المشــروع بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي بقيمــة )200.000( دينــار كويتــي وذلــك 
بتنفيــذ أعمــال الحفــر وتســوية الموقــع وبنــاء األســوار الخارجيــة المحيطــة بقطعــة األرض وتأســيس شــبكة 
الصــرف الصحــي والميــاه وبنــاء غــرف صمــاء لتجميــع الــدم والــدم المخلــوط بالميــاه كمــا تــم إنشــاء بئــري ميــاه 

بســعة 270 كــوب. وإنشــاء المبنــى "عظــم".
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عاشرًا

أحد عشر

مصادقة المخطط الهيكلي

تفعيل تطبيق نظام األبنية للعام 2011

أنجــزت البلديــة المخطــط الهيكلــي لمدينــة بيــت لحــم التــي تبلــغ مســاحة أراضيهــا )7364( دونمــا، وقــد تــم فــي 
المشــروع تحديــث تصنيــف اســتخدام األراضــي )مناطــق ســكنية، تجاريــة، وصناعيــة، خضــراء، بلــدة قديمــة، منطقــة 
مؤسســات حكوميــة ومستشــفيات، مناطــق ســياحية ومنتزهــات وغيرهــا، وقــد قــام المجلــس البلــدي باعتمــاد 
المخطــط الهيكلــي المقتــرح ورفعــه للجهــات ذات العالقــة لدراســته وإيداعــه و نشــره لالعتراضــات تمهيــدا 

للمصادقــة عليــه حســب األصــول.

1.   تنظيم األبنية في المدينة وترخيصها
المحليــة  اللجنــة  بصفتهــا  لحــم  بيــت  بلديــة  قامــت 
اســتالم  ومنــذ  المدينــة  فــي  والبنــاء  والتنظيــم 
ــران مــن العــام 2017  المجلــس لمهامــه فــي شــهر حزي
إعمــار  رخــص   )404( بإصــدار   2021 العــام  نهايــة  وحتــى 
ألبنيــة تجاريــة وســكنية وفندقيــة ومواقــف وأســوار 
ومكاتــب، وكانــت مســاحة األراضــي التــي تــم ترخيــص 
االبنيــة عليهــا )222,433( متــر مربــع، وطــول األســوار 
ومســاحة  طولــي،  متــر   )48,494.7( بلغــت  الحدوديــة 

مربــع. متــر   )215,808( األبنيــة 
رسم بياني لعدد الرخص من عام 2017 وحتى عام 2021

رسم بياني لمجموع طول األسوار بالمتر
والتي تم ترخيصها من عام 2017 وحتى عام 2021

رسم بياني لمجموع مساحة األبنية واألراضي بالمتر المربع والتي تم 
ترخيصها من عام 2017 وحتى عام 2021
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تجميل المدينة وإنشاء مرافق عامةإثنا عشر
وتطوير الحدائق في المدينة

1.   إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة في مدينة بيت لحم
تنفيــذًا لبنــود الخطــة التنمويــة التطويريــة اإلســتراتيجية لبلديــة بيــت لحــم، تعمــل البلديــة بالشــراكة والتعــاون 
ــة التنميــة الفرنســية علــى تنفيــذ مشــروع التعــاون الحضــري لعــام 2019- مــع بلديــة باريــس وبتمويــل مــن وكال
2021 بعنــوان "إعــادة تصميــم واســتخدام المســاحات العامــة فــي مدينــة بيــت لحــم"، لتســليط الضــوء علــى الحيــاة 
االجتماعيــة والثقافيــة وتعزيــز دور المواطــن فــي عمليــة التخطيــط والتغييــر، ويهــدف المشــروع إلــى إعطــاء 
المواطنيــن دور أكبــر فــي عمليــة التخطيــط باســتغالل الطاقــات اإلبداعيــة والخالقــة والتخطيــط بأســلوب يالئــم 

واقــع المدينــة وأهميتهــا، بتكلفــة تقديريــة تبلــغ )898,510( يــورور، ويشــمل المشــروع:

2.   حملة المواطنة الصالحة رمز االنتماء  
ضمــن الخطــة اإلســتراتيجية لمدينــة بيــت لحــم لألعــوام 2018-2021، أطلقــت بلديــة بيــت لحــم حملــة توعويــة 
ــة  ــة الصالح ــة المواطن ــن بأهمي ــي المواط ــع وع ــى رف ــدف إل ــاء" ته ــز االنتم ــة رم ــة الصالح ــم "الُمواطن ــت اس تح
ومســؤوليته فــي الحفــاظ علــى المدينــة نظيفــة وخضــراء ومســتدامة وبضــرورة االلتــزام بأنظمة الترخيــص والبناء، 
ــزم المواطــن بالعمــل نحــو  ــذي ُيل ــة الفلســطيني رقــم 6 لســنة 2011 وال ــة أســس نظــام األبني ــت الحمل وقــد تبن
مدينــة مســتدامة وموائمــة للجميــع باتبــاع النظــام فــي الحفــاظ علــى البيئــة وتخضيــر مســاحات ضمــن منطقــة 
البنــاء، وبنــاء اآلبــار، وموائمــة وتهيئــة المبانــي العامــة والمبانــي التجاريــة والمبانــي الســكنية متعــددة الشــقق 
وعمــارات المكاتــب لتتناســب مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة ضمــن مداخلهــا وممراتهــا، وتشــجيعهم المحافظــة 
ــى  ــة إل ــدف الحمل ــتهلك، وته ــة المس ــى حماي ــًة إل ــة إضاف ــة الصالح ــز روح المواطن ــة وتعزي ــالك العام ــى األم عل

ــة المســتهلك والمــال العــام. ــج للممارســات الصحيحــة والســلوكيات لحماي التروي
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ــة  ــًا الســتخدام المواطنيــن: لُيشــكل منصــة مرن ــزًا عامــا مريحــًا ومرحب أ (   موائمــة ســاحة المهــد بصفتهــا حي
الســتيعاب األنشــطة المختلفــة والتجمعــات والفعاليــات، بطريقــة تجــذب الســكان إلظهــار الجانــب الحرفــي 
التقليــدي الــذي تشــتهر بــه بيــت لحــم وتوعيــة المواطنيــن حــول تاريخهــا وتراثهــا للتمتــع بإرثهــا وتعزيــز 
تجربتهــم، إضافــًة إلــى نشــر الوعــي حــول التنقــل المســتدام. تقــوم البلديــة بهــذه األعمــال بالشــراكة مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن، وقــد تــم تشــكيل لجنــة مواطنيــن للمشــروع إضافــًة إلــى تنظيــم 
ورشــة عمــل تحــت عنــوان )ســاحة المهــد( بيــن طــالب جامعتــي بيرزيــت وباريــس لتقديــم مقترحــات إلعــادة 
تصميــم ســاحة المهــد، كمــا تعاقــدت البلديــة مــع شــركة أنســطاس للهندســة لتنظيــم ورشــات عمــل 
وجــوالت ميدانيــة مــع فئــات المجتمــع المختلفــة )أطفــال، نســاء، شــباب، وعامــة النــاس( والخــروج بتصميــم 
نهائــي للســاحة ُيلبــي احتياجــات المواطنيــن ومخرجــات ورشــات العمــل. ومــن المتوقــع إنجــاز أعمــال إعــادة 

تأهيــل وتجميــل ســاحة المهــد فــي عــام 2022.

ب (   إعــادة تصميــم وتوزيــع المســاحات فــي مركــز الســالم: لطالمــا كان مركــز الســالم جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
ــل القســم الثقافــي فــي البلديــة، لذلــك عملــت بلديــة بيــت لحــم علــى  إعــادة تصميــم  ســاحة المهــد، ويمّث
ــى المســاهمة  ــات وورش عمــل متنوعــة، إضافــًة إل ــه مــن خــالل تنظيــم فعالي مدخــل مركــز الســالم وتفعيل
فــي المهرجانــات الســنوية التــي ينظمهــا مركــز الســالم. وشــملت األعمــال تغيــر موقــع مكتــب االســتعالمات 
الســياحية، وتوســيع مســاحة متجــر الكتــب، وتخصيــص مســاحة فــي المدخــل كســينما صغيــرة لعــرض أفــالم 
عــن بيــت لحــم وأفــالم لألطفــال، إضافــًة إلــى تركيــب شاشــة عــرض وبروجيكتــر ونظــام صــوت، وتصنيــع 

طــاوالت متعــددة االســتعماالت وكراســي.

ــن ســاحة المهــد ومركــز  ــط بي ــز التراب ــة ألعــاب لتعزي ــى إنشــاء مكتب ــة عل ــة األلعــاب: تعمــل البلدي مكتب ت ( 
الســالم، بحيــث تخلــق مســاحة عامــة لألطفــال والعائــالت لتقضيــة وقــت ممتــع وُمنتــج وُتســاهم فــي زيــادة 

ــة األلعــاب خــالل عــام 2022.  الترابــط االجتماعــي فــي المجتمــع فــي بيــت لحــم. ومــن المتوقــع إنجــاز مكتب
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فعاليــات توعويــة حــول المســاحات العامــة: بالتزامــن مــع أعمــال تصميــم ســاحة المهــد، وتأكيــدًا علــى  ث ( 
أهميــة مفهــوم المســاحات العامــة فــي بيــت لحــم، عملــت البلديــة علــى إطالق حملــة توعوية حول المســاحات 
العامــة مــع الترويــج لهــا كمــكان يســتوعب جميــع فئــات المجتمــع مــع توجــه خــاص لألطفــال والمجتمــع 
المحلــي مــن خــالل تنفيــذ نشــاطات وورش عمــل وزيــارات مدرســية توعويــة حــول المســاحات العامــة، ونشــر 
ألعــاب تفاعليــة تســتهدف األطفــال عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، إضافــًة إلــى تصميــم ألعــاب مثــل لعبــة 
الدومينــو ولعبــة الذاكــرة والتــي ســيتم توزيعهــا خــالل فعاليــات المشــروع القادمــة. كمــا تــم تنظيــم ورش 
عمــل مــع الشــباب والنســاء، وعقــد زيــارات ميدانيــة مــع فئــات مختلفــة مــن المجتمــع، والعمــل علــى معــرض 

صــور مــع المصــور اليــاس حلبــي وإطــالق مســابقة ماراثــون الصــور وغيرهــا مــن الفعاليــات.

إعــادة تصميــم ســوق الميــالد: نظــرًا ألهميــة موســم عيــد الميــالد فــي بيــت لحــم وبشــكل خــاص ســوق  ج ( 
ــة مــن  ــت البلدي ــة فيهــا، فقــد عمل ــت لحــم والحــرف التقليدي ــج لثقافــة بي ــر فرصــة للتروي ــذي ُيعتب ــالد ال المي
خــالل مشــروع "إعــادة تصميــم واســتخدام المســاحات العامــة فــي مدينــة بيــت لحــم" ومــن خــالل عالقــة 
التوأمــة التــي تربطهــا مــع بلديــة ســترازبورغ الفرنســية التــي تشــتهر بســوق الميــالد، علــى وضــع فكــرة 
إلعــادة تصميــم ســوق الميــالد فــي بيــت لحــم وفــق مفهــوم موّحــد للترويــج لمدينــة بيــت لحــم، عاصمــة 

ــيح. ــيد المس ــالد الس ــكان مي ــالد وم المي

وقــد تــم إطــالق اســتبيان عبــر اإلنترنــت إلشــراك المجتمــع فــي إعــادة التصميــم، وبنــاًء علــى زيــارات ميدانيــة 
مــن طاقــم العامليــن فــي المشــروع واالســتبيان تــم تقديــم عــّدة مقترحــات أوليــة، وكانــت التوصيــة زيــادة أيام 
الســوق، وتوســيع مشــاركة الحرفييــن، واإلنتــاج المنزلــي، وتشــجيع الــدول والمــدن الصديقــة فــي المشــاركة 
فــي الســوق وعــرض منتجــات دولهــم ومدنهــم الميالديــة بهــدف تطويــر الســوق ليصبح مقصد ســياحي في 
الموســم الميــالدي فــي بيــت لحــم تســتفيد منــه المدينــة ومواطنيهــا، وتنفيــذ لهــذه التوصيــة قامــت بلديــة 
بيــت لحــم تنظيــم وتشــغيل الســوق فــي الموســم الميــالدي 2021/ 2022 لمــدة 12 يــوم فــي شــارع النجمــة 

موقــع التــراث العالمــي فــي المدينــة وقــد حقــق الســوق هــذا الموســم الهــدف المنشــود مــن تنظيمــه.
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حــدث "العمــارة فــي بيــت لحــم-Bethlehem Architecture Biennial": وهــو معــرض  مختــص بإبــراز الفــن  ح ( 
ــة بيــت لحــم بشــكل خــاص وفــي فلســطين بشــكل عــام يجمــع  المعمــاري الحديــث والتقليــدي فــي مدين
المهندســين المعمارييــن مــن فلســطين وخارجهــا فــي مدينــة بيــت لحــم ويمنحهــم الفرصــة إلظهــار أعمالهم 

المعماريــة وعرضهــا فــي مســاحات عامــة فــي المدينــة. ومــن المتوقــع تنظيــم المعــرض خــالل عــام 2022.
 

2.   رفع مستوى الخدمات وتأهيل الحدائق العامة
ــتخدام  ــدي الس ــط التقلي ــر النم ــة، وتغيي ــق العام ــل الحدائ ــات وتأهي ــتوى الخدم ــع مس ــى رف ــة عل ــل البلدي تعم
المســاحات العامــة، وتحويــل التفكيــر المبنــي علــى اســتخدامها كمواقــف ســيارات إلــى ثقافــة اســتخدام 

الفراغــات بصيغــة آمنــة وخضــراء الســتخدامها مــن المواطنيــن لقضــاء وقــت فراغهــم فــي بيئــة نظيفــة.

3.   تطوير حديقة ماري دوتي لألطفال  
قامــت بلديــة بيــت لحــم منــذ عــام 2017 ولغايــة عــام 2021 بتطويــر حديقــة مــاري دوتــي لألطفــال بدعــم مــن البعثــة 
البابويــة بقيمــة كليــة تبلــغ )125.000( دوالر أمريكــي علــى مــدار األربــع ســنوات والنصــف، وقد شــملت األعمال إعادة 
ــة عامــة للحمامــات والمطبــخ والقاعــة،  ــة عامــة للحديقــة كأعمــال دهــان مرافــق الحديقــة وصيان تأهيــل وصيان
وشــراء ألعــاب جديــدة ومنتفــخ، وتغطيــة منطقــة األلعــاب بالنجيــل الصناعــي بديــل للرمــل، وعمــل ممــرات حجريــة 
ــادة األمــان،  ــة لزي ــر تنقــل حــر وآمــن بيــن مرافــق الحديقــة، ورفــع حمايــات ودربزيــن داخليــة وخارجي داخليــة لتوفي

إضافــًة إلــى تنظيــم فعاليــات هادفــة ومتنوعــة لألطفــال بمعــدل )15( فعاليــة فــي كل عــام.

4.   تطوير حديقة البيارة 
فــي العــام 2019 قامــت البلديــة ومــن خــالل دور عضوتــي 
برنامــج  فــي  رزق  ورائــدة  ثلجيــة  لوســي  المجلــس 
التوجيــه الــذي تنفــذه وزارة الحكــم المحلــي بالشــراكة 
مــع برنامــج تمكيــن النســاء مــن صنــع القــرار فــي الشــرق 
األوســط ليــد )LEAD( المنفــذ مــن الوكالــة األلمانيــة 
للتعــاون الدولــي )GIZ( بتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة 
للتعــاون االقتصــادي والتنمية االلمانية )BMZ(، بدراســة 
احتياجــات النســاء فــي المســاحات العامــة وإختيــار موقــع 
حديقــة البيــارة كمشــروع ريــادي لهــذه الفكــرة، ومــن 
ــاب  ومقاعــد وبنــاء  ــى توريــد ألع ــم عملــت البلديــة عل ث

وحــدات صحيــة فــي حديقــة البيــارة بهــدف تطويــر الحديقــة الواقعــة فــي منطقــة بــاب جبيعــة، وذلــك بتكلفــة 
ــة.  ــة البلدي ــن الممــول، و)6,000( شــيقل مــن ميزاني ــة للمشــروع )33,840( شــيقل م إجمالي
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5.   إنشاء حديقة عامة جديدة
توقيــع اتفاقيــة بيــن بلديــة بيــت لحــم ومحافظــة بيــت لحــم واللجنــة 
ــن الفلســطينيين إلنشــاء وإدارة  ــدة لالجئي ــم عاي الشــعبية فــي مخي
وتشــغيل حديقــة عامــة علــى مــا تبقــى مــن قطعــة أرض بطريركيــة 
ــدار  ــاذاة ج ــم بمح ــت لح ــة الوطى/بي ــي منطق ــس ف ــن األرثوذك األرم
الفصــل العنصــري وبالقــرب مــن مخيــم عايــدة لالجئيــن وذلــك فــي 
العــام 2017، وقــد نصــت االتفاقيــة علــى أن يجــري العمــل وتشــغيلها 
بإشــراف بلديــة بيــت لحــم بالشــراكة والتعــاون مــع اللجنــة الشــعبية 
لمــدة )10( أعــوام، وقــد باشــرت اللجنــة الشــعبية بتأهيــل الحديقــة 

تمهيــدًا الفتتاحهــا وتشــغيلها.

6.   حملة توعوية تحت شعار "بيت لحم نظيفة خضراء"
أطلقــت بلديــة بيــت لحــم فــي شــهر أيلــول 2018 حملــة تحــت شــعار "بيــت لحــم نظيفــة خضــراء" بمناســبة اليــوم 
العالمــي للنظافــة بالشــراكة مــع محافظــة بيــت لحــم وبلديــات المحافظــة ومجلــس الخدمــات المشــترك إلدارة 
النفايــات الصلبــة  وســلطة جــودة البيئــة ووزارة الحكــم المحلــي ووزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وبدعــم مــن UN HABITAT وحكومــة اليابــان ونــادي روتــاري بيــت لحــم، وقــد هدفــت الحملــة 
التــي انطلقــت فــي )50( موقــع فــي محافظــة بيــت لحــم نشــر الوعــي حــول أهميــة الحفــاظ علــى النظافــة العامــة 
وزيــادة المناطــق الخضــراء وتشــجير المســاحات المهملــة وذلــك للمســاهمة فــي إيصــال المحافظــة للمســتدامة 
ولنقــل صــورة حضاريــة ومشــرفة عنهــا، إضافــًة إلــى ضــرورة ترســيخ هــذه الثقافــة لــدى األطفــال وخاصــة أن بيــت 
لحــم تشــكل موقعــًا ســياحيًا هامــًا. وشــملت األعمــال التــي شــارع فيهــا طــالب المــدارس فــي المحافظــة علــى 

تنظيــف وزراعــة أشــجار والقيــام بجــوالت توعويــة وأعمــال فنيــة.
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ثالثة عشر

أربعة عشر

التنقل المستدام والحد من األزمات المرورية  

تطوير الوحدات الصحية في المدينة

1.   حملة توعوية حول التنقل المستدام
ضمــن مخرجــات اســتراتيجية النقــل والتنقــل للمنطقــة الحضريــة فــي بيــت 
لحــم لألعــوام 2020-2030، عملــت بلديــة بيــت لحــم منــذ بدايــة عــام 2020 
ــة حــول وســائل النقــل المســتدام بالشــراكة  ــة توعوي ــم حمل علــى تصمي
ــات المجتمــع  ــع فئ ــة لتســتهدف جمي ــة باريــس. وُصممــت الحمل مــع بلدي
ــات  ــي، وســائقي المركب ــاس، واألطفــال، والمجتمــع المحل مــن عامــة الن
العامــة والمركبــات الخاصــة، والســياح، وشــملت )26( برنامــج وفعاليــة 
بقيمــة تبلــغ )40,000( يــورو ُخصصــت مــن ضمــن ميزانيــة مشــروع "إعــادة 

تصميــم واســتخدام المســاحات العامــة فــي بيــت لحــم"، وقــد تــم تقســيم الفعاليــات وفــق الفئــات المســتهدفة 
ــة والخاصــة، والســّياح.  ــات العام ــراد وكمؤسســات، واألطفــال، وســائقي المركب ــي كأف وهــي المجتمــع المحل

ــى مــدار عــام. ــة عل ــات الحمل ــذ فعالي ــار 2021 لتنفي ــم التعاقــد مــع شــركة Element Media فــي شــهر أي وت

2.   تركيب الفتات تعريفية وتوجيهية شاملة للمواقع السياحية في مدينة بيت لحم  
ومجلــس  لحــم  بيــت  بلديــة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  علــى  التوقيــع  تــم 
الخدمــات المشــترك لتطويــر الســياحة لتنفيــذ فعاليــات وبرامــج تســتهدف 
قطــاع الســياحة، حيــث تــم تركيــب الفتــات تعريفيــة وتوجيهيــة شــاملة 
للمواقــع الســياحية فــي المدينــة تشــتمل علــى معلومــات عــن المســافات 
واالتجاهــات ومــدة المشــي فــي منطقــة بيــت لحــم، لتســهيل حركــة 
المواطنيــن والــزوار والمســاهمة فــي تغييــر نمــط التنقــل وتشــجيع الســير 

علــى األقــدام بيــن المواقــع المختلفــة فــي المدينــة. وهــذه الالفتــات الجديــدة هي ترويجيــة للعديد مــن الوجهات 
 Enjoy( التــي تــم نســيانها تماًمــا، وتــم وضــع العالمــات للمواقــع الموجــودة بالفعــل علــى الموقــع اإللكترونــي

ــر مــن )16( موقعــا. ــة غطــت أكث ــر مــن )62( الفت Bethlehem(. وشــملت أكث

1.   بناء وحدات صحية في محطة الباصات المركزية  
ضمــن رؤيــة البلديــة، تطويــر مرافــق محطــة الباصــات المركزيــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للســياح 
والوافديــن إلــى المدينــة، قامــت البلديــة فــي العــام 2019 ببنــاء وحــدات صحيــة حديثــة بمواصفــات بيئيــة وصحيــة 
عاليــة فــي طابــق التســوية األول مخصصــة لالســتخدام الســياحي بتكلفــة بلغــت )134,169( شــيقل بتمويــل ذاتــي 

مــن بلديــة بيــت لحــم.

2.   إعادة تأهيل الوحدات الصحية في مركز السالم
عملــت البلديــة فــي العــام 2018 علــى تأهيــل الوحــدات الصحيــة الموجــودة فــي مبنــى مركــز الســالم وتقســيمها 
إلــى )8( وحــدات داخليــة الســتعمال المركــز ورواده، و)8( وحــدات خارجيــة للمواطنيــن والســياح مدخلهــا مــن 
الشــارع المحــاذي لســاحة المهــد، وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع بتمويــل مــن المنحــة الروســية بتكلفــة بلغــت 

)68,827( دوالر أمريكــي.
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تعزيز التنمية الثقافية المستدامةخمسة عشر

ــة بيــت لحــم باســتغالل  ــك ُعنيــت بلدي ــال، لذل ــر األجي ــوارث عب ــة بيــت لحــم بغنــى إرثهــا الثقافــي المت ــز مدين تعت
كل مناســبة لهــذا الجانــب وتعزيــزه وترويجــه فــي جميــع المحافــل المحليــة والدوليــة، وبــرزت كحاضنــة للفنــون 
والفنانيــن مــن خــالل دعمهــا وتبنيهــا وتنظيمهــا للعديــد مــن المشــاريع والنشــاطات التــي ُتســاهم فــي تعزيــز 
التنميــة الثقافيــة المســتدامة فــي المدينــة مــن خــالل إبــراز أبنائهــا وبناتهــا الفنانيــن والفنانــات، والتــي تعــددت 
ــرز مــا تــم العمــل  مــن معــارض وإطــالق مؤلفــات، وحفــالت و إنتاجــات موســيقية، ومهرجانــات وغيرهــا، ومــن أب

عليــه فــي الســنوات األربــع والنصــف الســابقة:   

مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020    .1
انطالقــًا مــن المكانــة الروحيــة والثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة 
لمدينــة بيــت لحــم، تمــت المصادقــة علــى طلــب دولــة فلســطين 
فــي نهايــة شــهر كانــون األول 2016 خــالل مؤتمــر وزراء الثقافــة 
العــرب فــي تونــس، لتكــون بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة 
للعــام 2020. وبنــاًء علــى ذلــك، عملــت وزارة الثقافة الفلســطينية 
بالشــراكة مــع بلديــة بيــت لحــم علــى التحضيــر لهــذه المناســبة 
علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي. إال أن جائحــة 
كورونــا التــي حّلــت علــى العالــم وعلــى مدينــة بيــت لحــم حــّدت 

مــن هــذه الجهــود وأدت إلــى تأجيــل االحتفــال إلــى العــام 2021، وتقنيــن الميزانيــات وعــدد الفعاليــات وتحويــل 
عــدد منهــا إلــى إلكترونــي. ولكــن فــي إطــار مشــروع بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة 2020، عملــت بلديــة 
بيــت لحــم جنبــًا إلــى جنــب المؤسســات الفنيــة والثقافيــة والفنانيــن فــي المدينــة علــى التخطيــط لهــذا الحدث 
الهــام لمدينــة بيــت لحــم وتــم تنظيــم مهرجانــات ومؤتمــرات وفعاليــات ونشــاطات مختلفــة وفــق اإلمكانيــات 

المتاحــة والتــي ســيتم ذكرهــا أدنــاه.

إصدارات وإنتاجات فنية وثقافية مرئية ومسموعة    .2
أنتجــت دائــرة العالقــات العامــة والثقافــة واإلعــالم فــي البلديــة 
ُتعنــى  والتــي  لحــم،  لبيــت  الترويجيــة  األفــالم  مــن  العديــد 
بالترويــج الثقافــي مــن خــالل تســليط الضــوء علــى المواقــع 
واألغانــي  الطعــام،  وثقافــة  والســياحية،  والتاريخيــة  الدينيــة 
وغيرهــا. وبلغــت عــدد اإلنتاجــات المرئيــة )111( فيديــو عــن الجوانب 
الثقافيــة فــي المدينــة وعــن العالقــات مــع مغتربــي بيــت لحــم 
مشــاريع  عــن  إنتاجــات  إلــى  إضافــًة  المتوأمــة،  المــدن  ومــع 

البلديــة وغيرهــا. 

كمــا تــم إصــدار )12( إنتاجــًا صوتيــًا موســيقيًا بالتعــاون مــع فنانــي بيــت لحــم المغنيــن فــي احتفــاالت أعيــاد 
الميــالد بيــن العاميــن 2017-2021 وفــي مؤتمــر مغتربــي أبنــاء محافظــة بيــت لحــم فــي األعــوام 2019 و2021 والتــي 

تــم تســجيلها فــي اســتوديوهات خاصــة.
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مشروع موسوعة أعالم بيت لحم الثقافية   .3
فــي عــام 2020 وضمــن جهــود بلديــة بيــت لحــم لتعزيــز مفهــوم التنميــة 
الثقافيــة المســتدامة فــي إطــار احتفاليــة بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة 
العربيــة 2020، وقــع رؤســاء بلديــات بيــت لحــم وبيــت جــاال وبيــت ســاحور 
مذكــرة تفاهــم مــع الدكتــور زيــاد بنــي شمســة والمرحــوم الدكتــور 
التــي  الثقافيــة"  ســعيد عيــاد إلعــداد موســوعة "أعــالم بيــت لحــم 
ــروا  ُتضــيء علــى شــخصيات ثقافيــة مــن أبنــاء محافظــة بيــت لحــم أّث
فــي تاريــخ فلســطين علــى مــدى المئــة عــام الماضيــة. وســتكون 
الموســوعة مكّونــة مــن )4( مجلــدات مبنيــة علــى أســس علميــة لتكــون 
مرجعــًا للباحثيــن فــي صفحــات التاريــخ واألدب، وســيتم إطــالق أول 

ــران 2022.  ــل شــهر حزي ــن منهــا فــي أوائ مجلدي
 

إطالق ومناقشة كتب وأفالم لمؤلفين من بيت لحم  .4
اهتمــت بلديــة بيــت لحــم بتوثيــق المعرفــة والتاريــخ والتــراث الــذي 
كتــب  وإشــهار  نشــر  دعــم  خــالل  مــن  لحــم  بيــت  بمدينــة  يختــص 
ــم العمــل  ــا ت ــرز م ــت لحــم، ومــن أب ــة بي ــن مــن مدين ومؤلفــات لمؤرخي
ــاب "لقصــور  ــت لحــم وســجل 366" وكت ــاب "بيـــــ ــه هــو إطــالق كت علي
ــاب "خمســة عشــر  ــت لحــم" وكت ــة الفخمــة فــي بي ــي التقليدي والمبان
ومائــة شــخصية بيتلحميــة" للمــؤرخ خليــل شــوكة، وإطــالق كتــاب 
الزمــان،  مــر  علــى  المســيحية  اإلســالمية  العالقــات  علــى  "إطاللــة 
العهــدة النبويــة المنســية لرهبــان ديــر ســانت كاثريــن فــي ســيناء" 

لمؤلفــه األســتاذ لورنــس كارلــوس ســمور، وإشــهار كتــاب "بيــت لحــم مدينــة الفــرح العظيــم وعاصمــة الثقافــة 
ــت لحــم  ــة بي ــة بلدي ــدي" تحــت رعاي ــن بل ــاب "قصــة م ــب قســطندي الشــوملي، وإطــالق كت ــة" للكات العربي
وبتنظيــم مــن جمعيــة أصدقــاء أطفــال بيــت لحــم السويســرية. كمــا تــم تنظيــم نــدوة أدبيــة حواريــة لمناقشــة 
ديــوان الشــعر "فــي المشــمش" للشــاعرة ابنــة بيــت لحــم كارول صنصــور المقيمــة فــي أثينــا عبــر منصــة زووم 

ــم. ــت لح ــة بي ــي بلدي ــة ف ــي الخاص ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق وعب

إضافــًة إلــى ذلــك اســتضافت البلديــة عرضــا لفيلــم "خلــف الســياج" فــي مركــز الســالم بيــت لحــم، مــن إخــراج 
المخرجــة الفلســطينية تمــارا أبــو لبــن ومــن إنتــاج مؤسســة شــروق- مخيــم الدهيشــة.

خالل إستضافة البلدية عرض فيلم "خلف 
السياج" في مركز السالم

ندوة أدبية حوارية لمناقشة ديوان الشعر 
"في المشمش" للشاعرة كارول صنصور

إشهار كتاب "بيت لحم مدينة الفرح العظيم 
وعاصمة الثقافة العربية" للكاتب قسطندي 

الشوملي
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تنظيم واستضافة حفالت موسيقية  .5
تعــد الموســيقى مــن العناصــر الثقافيــة الهامــة فــي ثقافــة المدينــة، 
العربيــة  الموســيقى  علــى  اإلضــاءة  فــي  البلديــة  اهتمــت  لذلــك 
الفلســطينية وبشــكل خــاص تلــك التــي ظهــرت فــي مدينــة بيــت 
ــة  ــه البلدي ــرز مــا قامــت ب لحــم بفضــل أبنائهــا الموســيقيين، ولعــّل أب
هــو تذكيــر المجتمعيــن المحلــي والدولــي، مــن خــالل مؤتمــر مغتربــي 
أبنــاء محافظــة بيــت لحــم الثالــث، بالموســيقار التلحمــي ريــاض البنــدك، 
والموســيقار أوغســطين المــا الــذي ُعــرف بتأليفــه وعزفــه للموســيقى 
الليتورجيــة وابنــه المؤلــف والموســيقيين والعازفين فــي االغتراب مثل 

باتريــك المــا فــي باريــس ومارينــا العلــي فــي البرازيــل. إضافــًة إلــى إحيــاء البلديــة علــى مــدار األربــع ســنوات 
ــة،  ــات العمري ــف الفئ ــت لحــم الموســيقيين بمختل ــي بي ــع فنان ــة أشــركت فيهــا جمي ــة فني ألمســيات ميالدي

ــرزوا وُيظهــروا فنهــم علــى المســتوى المحلــي والدولــي. وأتاحــت لهــم الفرصــة ليب
كمــا نظمــت البلديــة واســتضافت حفــالت موســيقية متنوعــة بالشــراكة والتعــاون مــع المعاهــد الموســيقية 
مثــل معهــد إداورد ســعيد الوطنــي للموســيقى وأكاديميــة بيــت لحــم للموســيقى، كمــا تعاونــت مــع المــدن 

المتوأمــة والمؤسســات الدوليــة الســتضافة موســيقيين عالمييــن. 

تنظيم واستضافة معارض صور وبازارات  .6
الســالم  مركــز  قاعــات  خــاص  وبشــكل  مرافقهــا  البلديــة  ســّخرت 
وســاحة المهــد لتكــون مســاحة للفنانيــن لعــرض أعمالهــم الفنيــة 
وللمؤسســات لتنظيــم البــازارات واألســواق، ومــن أبــرز مــا تــم القيــام 
بــه تنظيــم معــرض الصــور بعنــوان "ســتون عامــًا بعدســة موريــس 
لحــم  بيــت  أرشــيف مصــّور  )140( صــورة مــن  ميكيــل" والــذي شــمل 
ــان  ــر موريــس ميكيــل، ومعــرض "كنعــان ... ابــن اإلنســان" للفن القدي
طــارق سلســع، ومعــرض صــور بعنــوان "صــورة وحكايــة" مــن نتــاج 
مشــروع "مــن جيــل إلــى جيــل" الــذي نفذتــه مؤسســة أمانــة األراضــي 

المقدســة "هولــي النــد ترســت" بالتعــاون مــع جامعــة بيــت لحــم، ومعــرض صــور تاريخيــة لبيــت لحــم وأهلهــا 
بعنــوان "قريــب بعيــد" للســيد جــورج األعمــى ومعــرض لفــن حرفــة الصــدف المعاصــرة للفنــان التلحمــي األصــل 

فــي كولومبيــا انريكــي الجــدي، واســتضافة معــرض فنــي للفنانــة التشــكيلية والء جبــران.

ــت لحــم" للتعريــف بعــدد  ــات بي ــى اســتضافة "معــرض ريادي إضافــًة إل
مــن مشــاريع النســاء الرياديــات فــي محافظــة بيــت لحــم، وبــازار نســوي 
النفســي  اإلرشــاد  مركــز  بتنظيــم  حقــي"  "حضانتــي  عنــوان  تحــت 
واالجتماعــي للمــرأة فــي بيــت لحــم، وبــازار "اإلصــرار لنواصــل المشــوار" 
تحــت رعايــة وزيــر االقتصــاد الوطنــي خالــد العســيلي، وأســبوع وســوق 
العاصمــة الثقافــي بمناســبة اختيــار بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة 
2020 الــذي تضمــن فعاليــات ثقافيــة علــى مــدار أيامــه األربعــة بتنظيــم 

وزارة الثقافــة وبلديــة بيــت لحــم، وســوق المزارعيــن الوطنــي فــي ســاحة المهــد لتعزيــز صمــود المــزارع 
الفلســطيني ضمــن فعاليــات بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة وأســبوع االقتصــاد الوطنــي، وغيرهــا الكثيــر 

مــن المعــارض واألســواق والبــازارات.
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تنظيم فعاليات ومهرجانات  .7
تعــددت أهــداف المهرجانــات والفعاليــات التــي تــم تنظيمهــا، فمنهــا 
الزيتــون  قطــف  كمهرجــان  الفلســطيني  التــراث  لترويــج  كان  مــا 
حــول قضيــة  توعويــة  رســالة وهــدف  مــن حمــل  الســنوي، ومنهــا 
تهــم المجتمــع الفلســطيني ككل تنطلــق رســالته مــن مدينــة مهــد 
رســول المحبــة والســالم، مثــل حملــة دراجــات األمــل تحــت شــعار"ال 
تســتني األعــراض فحصــي واطمئنــي" لنشــر الوعــي للكشــف المبكــر 
عــن ســرطان الثــدي وحــث النســاء فــي مجتمعنــا للقيــام بالفحوصــات 
الالزمــة. ومــن جهــة أخــرى قامــت البلديــة بالتعــاون مــع مديريــة زراعــة 

بيــت لحــم وبمشــاركة مــن كشــافة تراســنطة بتنظيــم يــوم الزراعــة اإلقليمــي الــذي يأتــي ضمــن برنامــج 
Clima-Med "العمــل مــن أجــل المنــاخ فــي جنــوب المتوســط" وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي.

كمــا ســاهمت البلديــة فــي إنجــاح العديــد مــن المؤتمــرات مــن خــالل تعــاون طواقمهــا واســتخدام مرافقهــا 
مثــل مؤتمــر "الشــباب قــادة التغييــر" الــذي هــدف إلــى توفيــر مســاحة آمنــة للشــباب والشــابات للتعبيــر عــن 
قضاياهــم وأولوياتهــم ومناقشــة مطالبهــم فــي عــدد مــن القطاعــات، إضافــًة إلــى غيرهــا مــن المؤتمــرات.  

احتفاالت أعياد الميالد المجيدة في بيت لحم 2021-2017  .8
ُتمثــل احتفــاالت أعيــاد الميــالد المجيــدة إحــدى أهــم المناســبات الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والوطنيــة 

فــي مدينــة بيــت لحــم.

فمدينــة بيــت لحــم التــي شــهدت ميــالد الســيد المســيح ومنهــا انطلقــت رســالة المحبــة والعــدل والســالم 
ــًا ببــدء االحتفــاالت الميالديــة  للعالــم أجمــع، ُتمثــل عاصمــة الميــالد لفلســطين ولــكل العالــم. لذلــك وإيذان
المجيــدة، ُتنظــم بلديــة بيــت لحــم مؤتمــرًا صحفيــًا لإلعــالن عــن رســالة الميــالد وعــن برنامــج االحتفــاالت الــذي 

يســتمر لمــدة أكثــر مــن شــهر، وســط حضــور كبيــر مــن الصحافييــن ومــن ممثلــي المجتمــع المحلــي.
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ويحــرص مجلــس بلديــة بيــت لحــم فــي كل عــام علــى تنظيــم فعاليــات ميالديــة مهيبــة تليــق بمكانــة بيــت 
لحــم محليــًا وعالميــًا، بحيــث تكــون متنوعــة ومتميــزة وموجهــة لألطفــال والعائــالت لنشــر أجــواء البهجــة 
أبــرز  المحلــي. وقــد كان مــن  الخارجيــة والداخليــة وتحريــك عجلــة االقتصــاد  الســياحة  والســرور، ولجــذب 

الفعاليــات المنظمــة: 
ــة  ــات الميالدي ــدأت الفعالي ــالد: ب ــد المي ــارة شــجرة عي -   حفــل إن
بإنــارة شــجرة الميــالد فــي ســاحة المهــد فــي حفــل ُيقــام ســنويًا 
فــي الســبت األول مــن شــهر كانــون أول تحــت رعايــة فخامــة 
الرئيــس محمــود عّبــاس وبحضــور دولــة رئيــس الــوزراء وعــدد مــن 
المواطنيــن  آالف  وبمشــاركة  والدينيــة  الرســمية  الشــخصيات 
ــة  ــل بطريق ــج الحف ــم برنام ــى تنظي ــة عل ــت البلدي ــزوار. وحرص وال
جذابــة أكثــر فــي كل عــام وبمشــاركة فنانيــن محلييــن ودولييــن، 

وبحضــور ممثليــن رســميين مــن المــدن المتوأمــة والصديقــة. ولطالمــا شــهد حفــل إنــارة الشــجرة فــي 
بيــت لحــم مشــاركة واســعة وحضــورا كبيــرا ممــا جعلــه مــن أهــم الفعاليــات علــى مســتوى الوطــن بحيــث 

تجــذب الســياحة إلــى مدينــة بيــت لحــم.

ــا، ُنظــم الســوق  ــدار 20 عام ــى م ــالد الســنوي: عل -   ســوق المي
ــن  ــاركا م ــن )35( ُمش ــُرب م ــا يق ــاركة م ــد بمش ــاحة المه ــي س ف
أصحــاب المشــاريع المنزليــة الصغيــرة والبعثــات الدبلوماســية لبيع 
منتجــات عيــد الميــالد ومأكوالتــه بهــدف تنظيــم نشــاط ميــالدي 
يبــث أجــواء الفــرح والســرور ويشــجع أصحــاب المبــادرات المنزليــة 
والنســاء بشــكل خــاص. وفــي عــام 2021 عزمــت البلديــة علــى 
توســيع األهــداف المنشــودة مــن ســوق الميــالد ليشــمل إحيــاء 

المدخــل التاريخــي للمدينــة المتمثــل بشــارع النجمــة – طريــق الحجــاج الُمــدرج علــى الئحة التــراث العالمي 
ــًا  ــر مــن العائــالت اقتصادي ــى تشــجيع االقتصــاد المحلــي خاصــة بعــد تضــرر الكثي لليونســكو، إضافــًة إل
بســبب جائحــة كورونــا، لذلــك عملــت البلديــة علــى تنظيــم ســوق الميــالد فــي شــارع النجمــة لمــدة )13( 
ــة فــي الشــارع وصيانتهــا باالتفــاق مــع ســكان الشــارع  ــح المحــالت التجاري ــادة فت ــوم، مــن خــالل إع ي
وأصحــاب المحــالت. كمــا تــم دعــوة )150( مشــارك ومشــاركة لبيــع مأكــوالت ومنتجــات محليــة وميالديــة. 
وجــرى العمــل بالشــراكة مــع المؤسســات الثقافيــة فــي الشــارع علــى تنســيق برنامــج ميــالدي وثقافــي 
وترفيهــي طــوال أيــام الســوق لتشــجيع التوافــد إليــه، إضافــًة إلــى دعــوة أكبــر عــدد مــن أهالــي المدينــة 
والشــعب الفلســطيني والفلســطينيين فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة لزيــارة بيــت لحــم خــالل 
أيــام الســوق والتســّوق مــن ســوق الميــالد. وقــد القــى الســوق نجاحــًا باهــرًا ممــا شــكل دافعــًا للبلديــة 
ولســكان الشــارع وللمشــاركين وللمؤسســات الشــريكة وللمجتمــع المحلــي علــى حــّد ســواء مــن أجــل 

االســتمرار فــي تنظيمــه علــى مــدار العــام.
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-   فعاليــة ســانتا َع الطريــق: وقــد نظمتهــا بلديــة بيــت لحــم خــالل األعــوام 2021 و2022 بالشــراكة مــع 
فريــق بيــت لحــم للدفــع الرباعــي، بهــدف الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن األطفــال والعائــالت فــي شــوارع 
ــا، لتدخــل الفرحــة لقلوبهــم مــن خــالل خلــق أجــواء ميالديــة  ــاء المدينــة بالرغــم مــن جائحــة كورون وأحي

متميــزة وتوزيــع الحلــوى علــى األطفــال.

إضافــًة إلــى العديــد مــن الفعاليــات الميالديــة األخــرى مثــل بيــت العيــد، ومغــارة مالطــا وقريــة ســانتا، 
وأمســيات ميالديــة موســيقية فــي ســاحة المهــد وفــي مركــز الســالم وفــي كنيســة القديســة كاترينــا 

وكنيســة الطفــل اإللهــي فــي جامعــة بيــت لحــم. 

جدارية الوفاء للطواقم الطبية واألمنية والهيئات المحلية خالل جائحة كورونا  .9
حيــث إن جائحــة كورونــا شــكلت مرحلــة مهمــة فــي تاريــخ البشــرية وفــي تاريــخ مدينــة بيــت لحــم كونهــا كانــت 
أولــى المــدن التــي ظهــرت فيهــا إصابــات مــن هــذا الفيــروس، عملــت البلديــة علــى إنشــاء جداريــة لتكريــم 
جميــع مــن عمــل خــالل هــذه الجائحــة. وقــد تــم تنفيــذ الجداريــة مــن قبــل طواقــم بلديــة بيــت لحــم بطــول 
)10( متــر وبعــرض )3( أمتــار عنــد مفــرق شــارع المهــد مــع شــارع نجمــة الشــرق، بفكــرة مــن الطبيبــة فضيلــة 
العســود وبتصميــم مــن الفنــان يوســف كتالــو وبتمويــل مــن بلديــة بيــت لحــم والدكتــورة فضيلــة العســود 

والبروفيســور بشــارة بشــارات. 
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التحضير الستقبال شهر رمضان الفضيل    .10
تعمــل طواقــم بلديــة بيــت لحــم فــي كل عــام علــى التحضيــر الســتقبال شــهر رمضــان الفضيــل وذلــك بتزييــن 
واجهــات مســاجد المدينــة ومداخلهــا. وقــد عملــت البلديــة فــي األعــوام الماضيــة علــى إقامــة إفطــار رمضانــي 
ألطفــال قريــة األطفــال - SOS وتوزيــع الهدايــا عليهــم، وتنظيــم إفطــار رمضانــي لمرضــى مستشــفى 
األمــراض العقليــة فــي المدينــة وطواقمــه، وتنظيــم إفطــار آخــر لموظفــي البلديــة وطواقمهــا. كمــا تعمــل 
البلديــة علــى تنظيــم حركــة التســوق فــي مركــز المدينــة واألســواق لتوفيــر حركــة تنقــل ســهل للمواطنيــن.

إنشاء صرح شهداء مدينة بيت لحم في دوار واد شاهين  .11
ــة بيــت لحــم، قامــت  ــد ذكــرى شــهداء مدين ــة بتخلي ضمــن اهتمــام البلدي
بتصميــم وتنفيــذ مشــروع إنشــاء صــرح الشــهداء فــي العــام 2020 بتكلفــة 

بلغــت )120,966( شــيقل بتمويــل ذاتــي مــن ميزانيــة البلديــة.

مشروع تراثي هويتي  .12
شــاركت بلديــة بيــت لحــم فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن )218-2020( فــي 

مشــروع تراثــي هويتــي الــذي يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة وتعزيز التــراث الفلســطيني بأنواعه 
ــراث، ورفــع وعيهــم  ــز هــذا الت ــر الملمــوس، ومشــاركة المجتمــع المحلــي فــي الترويــج وتعزي الملمــوس وغي
بأهميتــه كونــه أداة للتنميــة المســتدامة، هــذا المشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي وتــم تنفيــذه بالشــراكة 

مــع مؤسســات فلســطينية وفرنســية ُتعنــى بالحفــاظ علــى التــراث.

تضّمــن المشــروع عــدة فعاليــات اســتهدفت المجتمــع المحلــي والمؤسســات والهيئــات المحليــة  لتبــادل 
الخبــرات فــي مجــال إدارة التــراث الثقافــي مــع مؤسســات فرنســية تربطهــا عالقــة توأمــة مــع البلديــة، كمــا 
اســتضافت البلديــة المخيــم الشــبابي- تراثــي هويتــي علــى مــدار خمســة أيــام والــذي ركــز علــى رفــع وعــي 
الشــباب بالتــراث الفلســطيني وتنوعــه مــن خــالل عــدة محاضــرات تثقيفيــة وزيــارات ميدانيــة لمواقــع مهمــة 
فــي المدينــة وبالتعــاون مــع عــدة خبــراء محلييــن، كمــا ركــز المخيــم علــى كيفيــة توثيــق التــراث الشــفوي مــن 
خــالل زيــارة كبــار الســن فــي المدينــة واالســتماع لقصصهــم وتوثيقهــا إلكترونيــًا كونهــا جــزء أسأســي مــن 

تــراث المدينــة وتاريخهــا.

متحف الرواية  .13
عمــل مجلــس بلديــة بيــت لحــم علــى إنهــاء المرحلــة األولــى 
ــة  ــة التحتي ــة التــي شــملت أعمــال البني مــن إنشــاء متحــف الرواي
الخاصــة بتمديــد خطــوط كهربــاء وإنــارة وصــرف صحــي وميــاه 
واتصــاالت، إضافــًة إلــى ترميــم البئــر القديمــة الموجــودة فــي 
المتحــف وجميــع أعمــال البنيــة التحتيــة الالزمــة لبــدء تشــغيله. 
حيــث أن مركــز الســالم كان قــد تعــرض لحريــق فــي عــام 2018، 
ــة التحتيــة األمــر الــذي تطلــب المزيــد مــن  وتعطلــت أعمــال البني

الوقــت والجهــد والمــال إلصــالح األضــرار، بتكلفــة إضافيــة مــن بلديــة بيــت لحــم تبلــغ )34,000( دوالر. يجــري هــذا 
المشــروع بتنفيــذ مــن مكتــب اليونســكو فــي رام اللــه وبدعــم مــن الممثليــة النرويجيــة.
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تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمعستة عشر

1.   مشروع حياة "توفير أماكن عامة آمنة وشاملة للنساء والفتيات"
شــاركت بلديــة بيــت لحــم منــذ عــام 2018 في مشــروع حيــاة "توفيــر أماكن عامة 
آمنــة وشــاملة للنســاء والفتيــات" الذي ُيســلط الضوء على القضايــا المتعلقة 
بســالمة النســاء والفتيــات فــي مجتمعنــا الفلســطيني إلحــداث تغييــر إيجابي 
نحــو تطويــر أماكــن عامــة صديقــة  للنســاء والفتيــات الفلســطينيات فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تســمح لهــن الوصــول للخدمــات األساســية 

دون تعرضهــّن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف وتفعيــل دورهــن فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة لتحقيــق 
مســتقبل حضــري أفضــل.

ــة  ــن الخط ــع ضم ــي المجتم ــا ف ــل دوره ــرأة وتفعي ــن الم ــة لتمكي ــة البلدي ــع رؤي ــًا م ــروع توافق ــذا المش ــي ه يأت
ــة المســتدامة  ــة لألعــوام )2018-2021( كمــا يحقــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنمي ــة اإلســتراتيجية للمدين التنموي

العالميــة لعــام 2030 وخاصــة الهــدف رقــم )11( – تعزيــز مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة.

ُينفــذ المشــروع مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية - UN HABITAT بالتعــاون مــع وزارة 
الحكــم المحلــي وبالشــراكة مــع البلديــة والعديــد مــن المؤسســات األمميــة والفلســطينية وبعــض وزارات 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وممــول مــن قبــل الحكومــة الكنديــة.

ــى  ــز عل ــع شــرائحه مــع التركي ــي بجمي ــات اســتهدفت المجتمــع المحل تضمــن المشــروع عــدة نشــاطات وفعالي
النســاء والفتيــات واألطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة أهمهــا: 

إعــداد مســوحات األمــان  لألماكــن العامــة فــي المدينة حيث تم مســح  أ ( 
 )kobo collection( مكان عام في مدينة بيت لحم بواســطة تطبيق )27(
والــذي يعــد أداة بســيطة لجمــع المعلومــات حــول المــكان العــام مــن 
جميــع جوانبــه. وبعــد تحليــل البيانــات لألماكــن المتعــددة ودراســتها تــم 
اختيــار شــارع الرئيــس بوتيــن إلعــادة تصميمــه بشــكل يحســن مقاييــس 
الســالمة العامــة والشــمولية بمــا يتناســب مــع مســتخدميه ولتعــزز حركــة 
المشــاة بشــكل آمــن وجعــل الشــارع مكانــا النعقــاد المبــادرات الثقافيــة 

واالجتماعيــة.

نظمــت البلديــة مبــادرة " Safety Walk" بمشــاركة نســاء وفتيــات مــن  ب ( 
ــة  ــة بيــت لحــم بأعمــار مختلفــة حيــث كان الســير فــي شــارع الجمعي مدين
األنطونيــة لمســافة ال تقــل عــن )700( متــر خــالل فتــرة المســاء وبدايــة 
الظــالم بهــدف تقييــم العناصــر التــي تؤثــر علــى ســالمة المســار مثــل 
توفــر عناصــر إضــاءة، أرصفــة مالئمــة للحركــة، وجــود عناصــر تمنــع الرؤيــة، 
مســتوى النظافــة واألمــان والراحــة فــي المســار، توفــر أثــاث حضــري مثــل 

ــخ.  ــة مــن أشــعة الشــمس، .. ال المقاعــد ومظــالت الحماي
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مشــاركة البلديــة فــي فعاليــة "األماكــن العامــة بعيــون األطفــال"  ت ( 
وهــي مبــادرة اجتماعيــة، حضريــة، اســتهدفت طــالب المرحلــة المتوســطة 
الطلبــة  وعــي  رفــع  إلــى  وتهــدف  لحــم  بيــت  مدينــة  مــدارس  فــي 
ــادرة لديهــم مــن  ــز روح المب ــة األماكــن العامــة، وتعزي المشــاركين بأهمي
أجــل المســاهمة فــي المحافظــة علــى األماكــن العامــة فــي مدنهــم 

وتحســينها.

نظمــت بلديــة بيــت لحــم حمــالت توعيــة اســتهدفت المجتمــع المحلــي تهــدف إلــى تعزيــز ســالمة المــرأة  ث ( 
وذوي االحتياجــات الخاصــة فــي األماكــن العامــة مــن خــالل دمــج احتياجــات المشــاركين فــي إعــادة تصميــم 
األماكــن العامــة بمــا يناســب احتياجاتهــم، حيــث يجــري العمــل حاليــًا علــى إعــادة تصميــم شــارع الرئيــس 

بوتيــن بموجــب احتياجــات النــوع االجتماعــي.  

ــم تركيــب تســع وحــدات غســل األيــدي فــي األماكــن العامــة فــي  ت ج ( 
المدينــة ضمــن مشــروع" دعــم خطــة التأهــب واالســتجابة إلدارة النفايــات 
الصلبــة فــي ظــل جائحــة كورونــا COVID-19 وتوفيــر الصــرف الصحــي 
والنظافــة فــي األماكــن العامــة فــي منطقــة بيــت لحــم، الضفــة الغربيــة، 
فلســطين والممــول مــن قبــل مؤسســة الوليــد لإلنســانية والمنفــذ مــن 
قبــل برنامــج الموئــل لألمــم المتحــدة )UN HABITAT( ومعهــد األبحــاث 

ــج(. ــة – القــدس ) أري التطبيقي

2.   كان لعضــوات مجلــس بلديــة بيــت لحــم نشــاطات فــي إطــار تمكيــن دور 
المــرأة وتعزيــز دورهــا فــي المجالــس البلديــة، ومــن ضمنهــا مشــاركتهن 
فــي ورشــة عمــل إرشــادية لتمكيــن العضــوات فــي قطــاع الحكــم المحلــي، 
المحلــي  الحكــم  وزارة  تنفــذه  الــذي  التوجيــه  برنامــج  فــي  ومشــاركتهن 
بالشــراكة مــع برنامــج تمكيــن النســاء مــن صنــع القــرار فــي الشــرق األوســط 
ليــد )LEAD( المنفــذ مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( بتفويــض 
مــن الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة األلمانيــة )BMZ(، وتــم 

مــن خاللهــن توريــد ألعــاب ومقاعــد وبنــاء وحــدات صحيــة فــي حديقــة البيــارة بعــد دراســة احتياجــات النســاء فــي 
ــادي لهــذه الفكــرة. ــارة كمشــروع ري ــار موقــع حديقــة البي المســاحات العامــة واختي

3.   شــاركت بلديــة بيــت لحــم ضمــن خمــس مجالــس بلديــة وقرويــة فــي مشــروع التدقيــق مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي للمجالــس بهــدف العمــل علــى إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي عمــل البلديــات وذلــك وفــق اتفــاق 

ــي. ــي )GIZ( ووزارة الحكــم المحل ــن منظمــة التعــاون األلمان ــا بي مشــترك م

4.   فــي عــام 2021 شــاركت بلديــة بيــت لحــم فــي عــدة لقــاءات عبــر تقنيــة الــزووم )بســبب جائحــة كورونــا( ضمــن 
برنامــج تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المجــال السياســي بتنظيــم مــن وزارة الحكــم المحلــي وبتمويــل مــن منظمــة 
التعــاون األلمانــي GIZ، بهــدف البــدء فــي إدمــاج عمــل البلديــة فــي برنامــج النــوع االجتماعــي وفــي نهايــة 
اللقــاءات أجريــت ورشــات عمــل بمشــاركة دوائــر بلديــة بيــت لحــم فــي فنــدق ســيران فــي أريحــا وســيتم خــالل 

الفتــرة القادمــة متابعــة عمــل الدوائــر للتأكــد مــن إدمــاج البرنامــج فــي عمــل البلديــة.



52

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنمويةالفصل الثاني

تنمية السياحة وتطويرها وتفعيل دور مجلس سبعة عشر
الخدمات المشترك لتطوير السياحة

ُتعــد مدينــة بيــت لحــم مركــز محافظــة بيــت لحــم، والمركــز الســياحي الــذي يتوافــد إليــه اآلالف مــن الســياح 
والحجــاج فــي كل عــام، لذلــك عملــت بلديــة بيــت لحــم بالشــراكة والتعــاون مــع شــركائها علــى تنميــة الســياحة 

ــة:  وتطويرهــا مــن خــالل المشــاريع التالي

 )Special Italy( مشروع  .1
أطلقــت بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع بلديــات كوماكيــو والفيلــو وكيوجا 
ــذي اســتمر  ــام 2018 وال ــة ع ــة مشــروع )Special Italy( فــي نهاي اإليطالي
حتــى شــهر أيلــول مــن عــام 2021، بهــدف الترويــج للمنتــج الســياحي فــي 
بلديــات بيــت لحــم وبيــت ســاحور وإشــراك المجتمــع المحلــي فــي صناعــة 
الســياحة فــي بيــت لحــم مــن خــالل تطويــر أنشــطة اســتقبال مبتكــرة 
للمنطقــة بمفهــوم )فنــدق واســع االنتشــار( حيــث إنــه تــم اختيــار )3( 
منــازل فــي البلــدة القديمــة فــي بيــت لحــم وترميــم غرفــة فــي كل منــزل 
وتهيئتهــا لتكــون مالئمــة الســتقبال الســياح، إضافــًة إلــى تدريــب أصحــاب 
المنــازل حــول ُســبل اســتضافة الســياح والضيــوف وتعزيــز مهاراتهــم فــي 
الســياحة وفــي تحضيــر األطعمــة والمشــروبات. كمــا شــمل المشــروع 
نشــاطًا مــع طــالب الفــرع الفندقــي فــي مدرســة تيراســنطا وتدريبهــم 

حــول تقنيــات االســتضافة وإعــداد األطعمــة والمشــروبات. 

يولــي المشــروع اهتماًمــا خاًصــا إلدمــاج الشــباب والبالغيــن الذيــن يعانــون مــن البطالــة وصعوبــة إيجــاد 
وظيفــة فــي النشــاط الســياحي فــي المدينــة. 

تطوير خطة تنمية السياحة المستدامة واقتصاد الزائر لمنطقة بيت لحم  .2
)مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضارية(

الحضريــة  والتنميــة  المتكاملــة  المــدن  مشــروع  مخرجــات  ضمــن  مــن 
الممــول مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة مــن خــالل البنــك 
ــب  ــات المشــاركة فــي المشــروع مــن خــالل المكت ــي، تعمــل البلدي الدول
تنميــة  خطــة  دراســة  تحضيــر  علــى  اإليطالــي"  "كيــوس  االستشــاري 
الســياحة المســتدامة واقتصــاد الزائــر لمنطقــة بيــت لحــم والتــي تشــمل 
تحليــل شــامل لمنطقــة بيــت لحــم الحضريــة والقطــاع الســياحي واقتصــاد 
الزائــر، ودراســة مفصلــة لمواقــع الــزوار 

والمواقــع الســياحية الرئيســة، ومراجعــة للبنيــة التحتيــة الداعمــة. حيــث 
ســيوفر تحليــل الخلفيــات هــذا قاعــدة أدلــة إلثــراء عمليــة تطويــر سلســلة 
ــر  ــب تطوي ــى جان ــة، إل ــاطات ذات األولوي ــج والنش ــاريع والبرام ــن المش م
اســتراتيجية للتنفيــذ والتســليم والتــي ســتوفر خارطــة طريــق للتنميــة 

ــة. ــت لحــم الحضري المســتقبلية لســياحة مســتدامة فــي منطقــة بي
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أمــا مجلــس الخدمــات المشــترك لتطويــر الســياحة فــي المحافظــة، والــذي يترأســه رئيــس بلديــة بيــت لحــم، 
ويضــم فــي عضويتــه بلديــات بيــت جــاال، وبيــت ســاحور، وبتيــر، والخضــر، والدوحــة، والعبيديــة، فقــد ُعنــي فــي 
تحســين القطــاع الســياحي فــي المحافظــة وزيــادة الترويــج الســياحي للمواقــع الدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة 
وتوســيع نطــاق المعرفــة بالمواقــع الســياحية التــي يمكــن زيارتهــا علــى مســتوى محافظــة بيــت لحــم، فمــن 
خــالل تمويــل مقــدم مــن مشــروع Nakopa وSKEW، لدعــم البلديــات الفلســطينية مــن المــدن األلمانيــة 

المتوأمــة مــع المــدن الفلســطينية، عمــل المجلــس علــى المشــاريع التاليــة:

)Enjoy Bethlehem( إنشاء الموقع اإللكتروني إنجوي بيت لحم  .1
ــات  ــر الســياحة باســتخدام أســاليب وتقني ــة تطوي ســعى المجلــس لغاي
حديثــة فقــام فــي العــام 2019 بتأســيس وإطــالق الموقــع اإلكترونــي 
مختلــف  تســويق  إلــى  يهــدف  الــذي   ،)www.enjoybethlehem.com(
المجــاالت التــي تحاكــي الصناعــة الســياحية فــي مدينــة بيت لحــم والمدن 
الشــريكة، بأســلوب شــامل وتعريفــي فــي كل مــا يتعلــق بزيــارة منطقــة 

بيــت لحــم، والــذي يشــمل: 
مواقع سياحية مختلفة أ ( 

فنادق وبيوت ضيافة  ب ( 
أنشطة وفعاليات )خاضعة للتطوير أكثر( ت ( 

مطاعم لجميع أنواع المطابخ العالمية والمحلية  ث ( 
خارطة منطقة بيت لحم السياحية ج ( 

أسعار المواصالت العامة ح ( 
جميع المعلومات التي يحتاجها الزائر خالل خ ( 

           اقامته من أرقام هواتف لمراكز طبية وأمنية  

 )Read Bethlehem( تأسيس المكتبة الرقمية إقرأ بيت لحم  .2
بمبــادرة مــن رئيــس المجلــس رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون 
 Read - ســلمان أطلــق المجلــس بتاريــخ 2021/7/24 مكتبــة "إقــرأ بيــت لحــم
Bethlehem" الرقميــة عبــر الرابــط )www.readbethlehem.com( والتــي 
ُتقــدم مجموعــة واســعة مــن الكتــب واإلنتاجــات المرئيــة والمســموعة 
بشــكل مجانــي عــن كل مــا ُكتــب عــن بيــت لحــم أو ُكتــب فيهــا أو صــدر 
عنهــا مــن كتــب علميــة وتاريخيــة وثقافيــة وصحــف ومقــاالت وبحــوث 
ودراســات منوعــة، وذلــك بهــدف اإلضــاءة علــى المــوروث الثقافــي لبيــت 
التنميــة  ولترســيخ  ووطنيــًا  وإقليميــًا  عالميــًا  وتعميمــه  ونشــره  لحــم 
الثقافيــة المســتدامة التــي تدعــم المشــهد الثقافــي التلحمــي بجميــع 
مكوناتــه، مــن خــالل منصــة وقاعــدة بيانــات رســمية توفــر مصــادر ومراجــع 
موثــوق فيهــا، ُتوفــر مجانــًا للمهتميــن والباحثيــن وتســّهل عملهــم بحيــث 
يســتطيع الباحثيــن إيجــاد جميــع مــا كتــب ومــا نشــر عــن بيــت لحــم فــي 
ــذ شــركة  ــم وتنفي ــة مــن تصمي ــة الرقمي ــأن المكتب مــكان واحــد. وُيذكــر ب
ــة وبرمجــة  ــر المواقــع اإللكتروني Element Media المتخصصــة فــي تطوي

التطبيقــات واألنظمــة الســحابية. 
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رسم الخرائط السياحية للمحافظة  .3
قــام المجلــس بتصميــم وطباعــة )10,000( خريطــة ســياحية بمــا فــي ذلــك جميــع مناطــق الجــذب فــي منطقــة 
ــى  ــط عل ــع الخرائ ــم توزي ــر، وقــد ت ــي يحتاجهــا أي زائ ــى أهــم المعلومــات الت ــًة إل ــت لحــم برمــوز QR. إضاف بي

ــات األعضــاء فــي العــام 2021. ــادق ومراكــز المعلومــات والبلدي المطاعــم والفن

QR Code تركيب لوحات تعريفية للمواقع السياحية مرتبطة بنظام  .4
قــام المجلــس بالتعــاون مــع البلديــات األعضــاء بوضــع )70( لوحــة تعريفيــة 
فــي المحافظــة تحتــوي علــى اســم الموقــع باللغتيــن العربيــة واإلنجليزية 
مرتبطــة بنظــام QR Code، ُتمّكــن الزائــر مــن الحصــول علــى معلومــات 
توضحيــة شــاملة عــن الموقــع بثالثــة لغــات مختلفــة مــن خــالل توجيههــم 
تــم  الــذي   ،)www.enjoybethlehem.com( اإللكترونــي  الموقــع  إلــى 
إنشــاءه وتطويــره مــن قبــل المجلس بهدف تزويد المعلومــات التفصيلية 
عــن جميــع المواقــع الســياحية والتاريخيــة فــي محافظــة بيــت لحــم، إضافــًة 

إلــى أهــم الفعاليــات واألنشــطة الدينيــة واالجتماعيــة والفنيــة.

بناء القدرات العاملين في قطاع السياحة  .5
وذلــك ضمــن اتفاقيــة شــراكة وتفاهــم بيــن المجلــس ومســرح الحــارة 
ــالل  ــن خ ــم م ــت لح ــي بي ــياحة ف ــاع الس ــم قط ــروع "دع ــي مش ــل ف للعم
الفــن"، عقــد المجلــس بالتعــاون مــع مســرح الحــارة عــدة ورشــات عمــل 
ودورات تدريبيــة فــي مركــز الســالم تحــت عنــوان "تعزيــز مهــارات العــرض 
الفندقــة  الســياحيين وطــالب  للمرشــدين  القصــص  وروايــة  والتواصــل 
وتحســين أســلوب التعامــل مــع الزبائــن والزوار في المنشــئات الســياحية"، 
الســياحية  المهــن  وأصحــاب  والمــدارس  الجامعــات  اســتهدفت  وقــد 

لتدريــب طــالب إدارة الفنــادق والســياحة لديهــم، إضافــًة إلــى الُمرشــدين الســياحيين. وعقــد لهــذه الغايــة )15( 
ــاعتين. ــا س ــدة كل منه ــبوعيًا م ــتين أس ــدل جلس ــي بمع ــل دراس ــي كل فص ــب ف ــة تدري جلس

وقــد بــدأ التدريــب فــي شــهر كانــون ثانــي مــن عــام 2021، وانصــب على تزويــد المشــاركين بــاألدوات والمهارات 
التــي يحتاجونهــا بمخاطبــة الســائحين بصــورة مهنيــة عاليــة وجعــل مــن زيــارة فلســطين خبــرة ممتعــة، 
ومســاعدتهم علــى التعبيــر عــن أنفســهم بحريــة مــن خــالل الدرامــا، وتحســين إحساســهم بالعمــل ضمــن 
ــن وحــل المشــكالت بطريقــة ســلمية،  ــر مهاراتهــم فــي العمــل مــع اآلخري ــرام اآلخــر، وتطوي مجموعــة واحت
ــب لمــدة  ــز ثقتهــم بأنفســهم. ومــن المتوقــع أن يســتمر التدري وتحســين مهــارات االتصــال لديهــم، وتعزي

عاميــن باتفــاق بيــن المجلــس وخبــراء المســرح والمدربيــن وبالتعــاون التــام مــع جامعــة بيــت لحــم.

بناء قدرات موظفي الهيئات المحلية في المجال السياحي  .6
بهــدف رفــع كفــاءة العامليــن فــي قطــاع الحكــم المحلــي فــي المجــال 
الســياحي قــام المجلــس بعقــد برنامــج تدريبــي لمــدة )30( ســاعة لتعزيــز 
اهتمــام موظفــي البلديــات وآليــات تعاملهــم مــع هــذا القطــاع بمهنيــة 

عاليــة ورفــع كفاءاتهــم  بالتخطيــط وكتابــة المشــاريع والتســويق.



55

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنموية

التوعية المستدامة باستخدام األماكن العامة  .7
وهــي ورشــة عمــل نظمــه المجلــس بالشــراكة مــع "مشــروع باريــس - بيــت لحــم" لطــالب التصميــم المحلييــن 
مــن كليــة دار الكلمــة بعنــوان "التصميــم بوجهــة مغايــرة"، وشــمل برنامجهــا التعريــف بأهم المعالــم التاريخية 
والســياحية والمــزارات الرئيســة فــي مدنهــم، والتخطيــط الســتخدام مهــارات التصميــم لديهــم لعمــل الفتــات 

وتقديــم معلومــات جديــدة بتصاميــم حديثــة فــي المواقــع التاريخيــة فــي منطقــة بيــت لحــم.

بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي وأصحاب العالقة بالقطاع السياحي والمجتمعي  .8
كمــا اهتــم المجلــس فــي بنــاء الشــراكات علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل التعريــف بالمجلــس وأهدافــه 

علــى المســتوى المحلــي، عمــل علــى النشــاطات التاليــة:
أ (   بنــاء شــراكة مــع جمعيــة بيــت لحــم للكتــاب المقــدس للعمــل معــًا فــي حمــالت توعيــة حــول الســياحة 

فــي منطقــة بيــت لحــم تســتهدف األطفــال والشــباب. 
ــر لمنطقــة بيــت لحــم ضمــن  ــة الســياحة المســتدامة واقتصــاد الزائ ب (   االنضمــام لمشــروع خطــة تنمي
مشــروع المــدن المتكاملــة والتنميــة الحضاريــة الــذي تنفــذه وزارة الحكــم المحلــي وبتمويــل مــن البنــك 

الدولــي وبالتعــاون مــع صنــدوق التنميــة واإلقــراض للســلطات المحليــة.
ت (   توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع جامعــة بيــت لحــم لتطويــر قطــاع الســياحة فــي المنطقــة مــن خــالل 

العمــل علــى مشــاريع جديــدة مــع طــالب الســياحة وإدارة الفنــادق.
ث (   توقيــع اتفاقيــة شــراكة وتفاهــم مــع مؤسســة الشــروق لدعــم رحــالت توعويــة للشــباب واألطفــال 

حــول الســياحة فــي منطقــة بيــت لحــم.  
ج (   دعــم المجلــس العديــد مــن األنشــطة والبرامــج والمهرجانــات المختلفــة والتــي مــن خاللهــا تــم 
التعريــف عــن المجلــس واثبــات دوره فــي رعايــة المشــاريع التــي مــن شــأنها أن تجــذب الســياحة، مثــل 

ــرات. ــع الخي ــر" ومهرجــان نب "مهرجــان قطــف الزيتــون"  ومهرجــان "باذنجــان بتي
 

تنظيم رحالت وحمالت توعوية وبرامج شبابية سياحية    .9
قــام المجلــس بالتعــاون مــع جمعيــة الكتــاب المقــدس الفلســطينية ومركــز Palingual ومدرســة الشــروق 
لــذوي االحتياجــات الخاصــة، بتنظيــم وتمويــل مجموعــة مــن المخيمــات الصيفيــة والبرامــج بعنــوان "نحــن مــن 
هنــا" بهــدف رفــع اهتمــام المشــاركين فــي الســياحة الداخليــة وبمواقــع التــراث العالمــي في المدن الشــريكة 

وبلــغ عددهــا )10( رحــالت بمشــاركة أطفــال وشــباب. وتــم توزيعهــا علــى ثالثــة مراحــل كالتالــي: 
أ ( المرحلــة األولــى للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )15( و )18( عاًمــا، وتــم تنظيمهــا بالتعــاون 
مــع جمعيــة الكتــاب المقــدس ومؤسســة YMCA والــذي شــمل برامــج ورحــالت ومحاضــرات توعويــة 

وســياحية لمــدة )8( أيــام متواصلــة. 
ــا، ومنهــم )5( أطفــال مــن  ــراوح اعمارهــم بيــن )10( إلــى )14( عاًم ــة لألطفــال الذيــن تت ــة الثاني ب ( المرحل
ذوي االحتياجــات الخاصــة البصريــة، بهــدف تعزيــز دور هــذه الفئــة فــي المجتمــع، وتوســيع معرفتهــم في 
مدنهــم والوجهــات الســياحية التــي يعيشــون فيهــا وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســة األهليــة للمعاقيــن 

بصريــًا، ومركــز ادوارد ســعيد والــذي دام لمــدة )3( أســابيع. 
ت ( المرحلــة الثالثــة لألطفــال بيــن عمــَري )7( و)12( ســنة وبالتعــاون مــع مركــز حفــظ التــراث ومركــز 
ــوان  ــراث تحــت عن ــم مــن مركــز palingual ومركــز حفــظ الت ــم صيفــي بتنظي ــم مخي ــث ُأقي Palingual، حي
ــع أنحــاء المحافظــة بهــدف تعريفهــم بطــرق  ــا" لمجموعــة مــن األطفــال مــن جمي ــا فــي تراثن "جذورن
مختلفــة ومناســبة ألعمارهــم عــن أهميــة التــراث الفلســطيني والمواقــع التاريخيــة فــي المحافظــة وقــام 
األطفــال بتصميــم نمــوذج عــن شــارع النجمــة وســاحة المهــد بطريقتهــم الخاصــة، إضافــًة إلــى زيــارات 

ــوم. ــدت لمــدة )14( ي ــذي امت ــة والســياحية للمحافظــة. وال ــة للمواقــع التاريخي ميداني
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المشاركة الدولية في معرض السياحة العالمية )ITB-Berlin( بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار  .10
  )ITB-Berlin( ــت لحــم فــي معــرض ــر الســياحة فــي محافظــة بي شــارك مجلــس الخدمــات المشــترك لتطوي
ــم عــرض مجموعــة مــن المــواد  ــت لحــم، وقــد ت ــج للســياحة فــي محافظــة بي فــي عــام 2019 مــن أجــل التروي
ــة  ــة والتاريخي ــة والثقافي ــراث بيــت لحــم ومعلومــات عــن المواقــع الســياحية والديني ــة بت ــة والتعريفي الترويجي
مــن أجــل جــذب مكاتــب الســياحة العالميــة علــى تنظيــم رحــالت إلــى محافظــة بيــت لحــم، إضافــًة إلــى التعريــف 

بمجلــس الســياحة وعملــه.  

تطوير المدارس من خالل لجنة المعارفثمانية عشر

قامــت لجنــة ضريبــة المعــارف والتــي يرأســها رئيــس بلديــة بيــت لحــم، ومــن منطلــق حرصهــا علــى توفيــر البيئــة 
التعليميــة الســليمة، بالعديــد مــن مشــاريع الصيانــة والتطويــر للمــدارس وفــق احتياجــات كل منهــا حســب نظــام 
ضريبــة المعــارف وتعديالتــه، وقــد وضعــت اللجنــة رؤيــة واضحــة تقــوم علــى أســاس الوصــول إلــى بيئــة صفيــة 
مالئمــة وموائمــة لــذوي الهمــم وتهيئــة الســاحات المدرســية وتأميــن وحــدات صحيــة كافيــة وفعالــة، واســتيعاب 
ــر  ــة المالئمــة لتطوي ــة التحتي ــر البيئ ــدوام المســائي، وتوفي ــب فــي الصــف الواحــد، وإلغــاء ال أقــل مــن )25( طال

مهــارات الطلبــة. وقــد تــم تنفيــذ مشــاريع مختلفــة بتمويــل مــن صنــدوق لجنــة ضريبــة المعــارف. وهــي: 

إنشاء مدرسة صناعية مهنية  .1
شــراء قطعــة أرض بهــدف إقامــة مدرســة صناعيــة تقنيــة فــي شــهر تمــوز مــن عــام 2018 بصفتــه رئيــس لجنــة 
ضريبــة المعــارف مســاحتها )5( دونمــات تقــع فــي منطقــة هنــدازة بتكلفــة بلغــت )55,000( دينــار أردنــي، حيــث 
ســتختص المدرســة فــي مجــاالت مهنيــة متعــددة والتــي ســيتم اختيارهــا بنــاء علــى احتياجــات ســوق العمــل 

فــي المحافظــة.

إنجــاز عطــاء الصيانــة الدوريــة لعــام 2017 بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )438.187( شــيقل، والــذي اشــتمَل علــى   .2
عــّدة بنــود أهمهــا:

أ .   دهان خارجي وداخلي مع أحزمة خشبية لمدرستي ذكور صالح الدين والمهد
مدرســة  فــي  الصفيــة  الغــرف  ودهــان  معدنــي  شــبك  وتركيــب  الحمايــة،  حديــد  مســتوى  رفــع  ب . 

المســعودي
ت .   تركيب شبك معدني لألسوار في مدرسة العودة 

ث .   تركيب مظلة بوليجال وعمل ورفع منسوب األسوار في مدرسة ذكور بيت لحم األساسية
ج .   صيانة ألبواب الغرف الصفية و البوابات الرئيسة في المدارس

ح .   رفــع قــدرة التيــار الكهربائــي مــن ا فــاز إلــى 3 فــاز - 63 أمبيــر  وتركيــب لوحــات كهربائيــة جديــدة 
ــم العــذراء ــات مري ــارة فــي مدرســة بن ووحــدات إن

خ .   صيانة الوحدات الصحية والكهرباء والمشربيات في جميع المدارس 
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إنجــاز عطــاء الصيانــة الدوريــة لعــام 2019 بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )291.097( شــيقل والــذي اشــتمَل علــى   .3
عــّدة بنــود أهمهــا:

أ .    دهــان أرضيــة المالعــب األســفلتية فــي المــدارس )مدرســة بنــات بيــت لحــم الثانويــة ومدرســة ذكــور 
المهــد األساســية ومدرســة بنــات العــودة األساســية وذكــور صــالح الديــن(

ب .    تركيب حديد حماية لمدرسة الصداقة الروسية
ت .    تركيــب خزانــات ميــاه للشــرب وصيانــة تمديــدات الميــاه وقصــارة األســوار الخارجيــة فــي مدرســة 

ــودة  الع
ث .    صيانة األسُقف من تسرب المياه في مدرستي مريم العذراء وبنات بيت لحم الثانوية

ج .    عمل رامبة وتركيب هاندريل لمواءمة ذوي الهمم في مدرسة العودة 
ح .    تركيب بالط خارجي لدرج مدرسة العودة وتبليط أرضية المشربية وصيانتها

خ .    تركيب بالط مطاطي بلجيكي لأللعاب في مدرسة ذكور بيت لحم األساسية
د .    تكحيل الواجهات الخارجية وعزلها لمبنى مدرسة المسعودي التراثي

ذ .    تكحيل وعزل واجهات الغرفة الخارجية وعزل سقفها باستعمال الروالت األسفلتية
ر .    عزل سقف قاعة األلعاب الرياضية 

تنفيــذ عطــاء تركيــب ألمنيــوم فــي المــدارس، بتكلفــة إجماليــة قدرهــا )105.110( شــيقل، اشــتمل علــى   .4
أعمــال إزالــة شــبابيك الكبــس القديمــة لمدرســة ذكــور صــالح الديــن ومدرســة بنــات مريــم العــذراء األساســية، 

.)Double Glass( ــاج ــاري وزج ــة مج ــوم ثالث ــبابيك ألمني ــب  ش وتركي

تركيــب أهــداف لكــرة الســلة ومرمــى لكــرة القــدم فــي مــدارس صــالح الديــن والمهــد والعــودة، وتخطيــط   .5
المالعــب فــي جميــع المــدارس لتعزيــز الصحــة الجســدية للطــالب.

دهان ممرات خطوط المشاة أمام المدارس بتكلفة )18.000( شيقل لضمان السالمة المرورية للطالب.  .6

وفي مجال الحفاظ على السالمة العامة للطلبة، فتم إنجاز التالي:  .7
أ .    تثبيــت أهــداف كــرة الســلة المتحركــة فــي مدرســة الصداقــة الروســية وتوريــد لوحــات ورنجــات 

شــيقل  )10.000( بتكلفــة  لألهــداف 
ب .    تركيــب اللوحــة الكهربائيــة فــي مدرســة بنــات العــودة بعــد احتراقهــا بفعــل تمــاس كهربائــي  ودرء 

الخطــر عــن الطالبــات بتكلفــة )4.000( شــيقل
ت .    تركيب هيكل معدني لتثبيت مظلة من القماش للحماية من الشمس بتكلفة )10.000( شيقل

ث .    إزالــة شــجرة النخيــل اآليلــة للســقوط فــي مدرســة بنــات مريــم العــذراء بعــد ســقوط قمتهــا العلويــة 
وتعشــيب الحدائــق فــي مدرســة بنــات بيــت لحــم الثانويــة لــدرء خطــر الزواحــف
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متابعة االحتياجات اليومية والطارئة للمدارس، وشمل األعمال التالية:  .8
ــن  ــب مضخــات لتأمي ــد وتركي ــاه للمــدارس، باإلضافــة لتوري ــاه وشــراء مي أ .    حــل مشــكلة انقطــاع المي

ــار فــي مجمــع مــدارس العطــن ومدرســة العــودة بتكلفــة )5.000( شــيقل ــى اآلب ــاه ال وصــول المي
ب .    صيانة طارئة ودورية للوحدات الصحية والتمديدات والخزانات في المدارس

 )LED( ت .    صيانــة طارئــة للكهربــاء وإعــادة توزيــع األحمــال علــى الطوابــق وتركيــب وحــدات إنــارة
ــة  ــة بتكلف ــدارس المدين ــي م ــح ف ــات والمفاتي ــز واللوح ــة األباري ــة  وصيان ــرف الصفي ــة الغ ــين بيئ لتحس

)20.000( شــيقل

دعــم العمليــة التعليميــة مــن خــالل المســاعدة فــي ســير تقديــم امتحــان الثانويــة العامــة )اإلنجــاز( وذلــك   .9
بتأميــن نقــل أســئلة االمتحــان مــن رام اللــه إلــى بيــت لحــم وتوزيعهــا علــى قاعــات االمتحــان فــي المحافظــة، 

وتقديــم ضيافــة لمصححــي امتحــان الثانويــة بتكلفــة )18.785( شــيقل. 

تحســين البيئــة المدرســية مــن خــالل تركيــب مظلــة لمدرســة بنــات بيــت لحــم الثانويــة وأحــواض للزراعــة   .10
ــة المــدارس  ــد مقاعــد خارجي فــي مدرســتي المهــد وذكــور بيــت لحــم األساســية والمدرســة الروســية وتوري

كافــًة.

قامت اللجنة بمتابعة تحصيالت ضريبة المعارف ورفع نسبة تحصيلها بقيمة 40% عن طريق:  .11
أ .    فتح شاشة استعالم لبرنامج ضريبة األمالك لموظفي المعارف في البلدية

ب .    اســتالم قوائــم التخميــن الخاصــة بأحــواض التســوية المنتهيــة وخاصــة  الحــوض رقــم )4( طبيعــي 
ــث  ــن والمســتأجرين وتحدي ــرات فــي المالكي ــن والتغيي ــل أســماء المالكي ــى تعدي ســابقًا ، والعمــل عل

أرقــام القطــع حســب التســوية 
ت .    ربط المستفيدين من أصحاب المحالت التجارية في ملف المعارف بملفات البلدية

ث .    متابعة أعمال التسوية وتسجيل قطع األراضي الُمقام عليها المدارس داخل حدود بيت لحم

تدريب المهندسين بالتعاون مع نقابة المهندسين في برنامج تشغيل المهندسين الجدد  .12

اتخــذت اللجنــة قــرارًا بتنفيــذ نشــاطات وبرامــج ثقافيــة غيــر منهجيــة لطلبــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة   .13
ــق بالنظافــة والتربيــة ... الــخ. تشــمل  لتوعيتهــم والتوجيــه اإليجابــي لســلوكهم، وذلــك فــي مواضيــع تتعّل
حمــالت توعيــة وأفــالم كرتــون وغيرهــا مــن الفعاليــات والنشــاطات، وســيتم اإلعــالن عــن جائــزة بيــت لحــم 

للمدرســة المميــزة.
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الموارد البشرية ودوائر البلديةتسعة عشر

ســعى المجلــس البلــدي إلــى تعزيــز طواقــم البلديــة ورفدهــا بكــوادر تســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات 
المقدمــة، كمــا عملــت علــى عقــد دورات تدريبيــة فــي عــدة مجــاالت لتحديــث أســاليب العمــل مــن أجــل تحســين 

ــرز النشــاطات: ــى المجتمــع، ومــن أب ــة المقدمــة إل الخدمــات البلدي
دورات تدريبية لتطوير قدرات الموظفين والعاملين في البلدية   .1

 	 )GIS( فــي عــام 2020 أقــام قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة
ــة لتســهيل  ــت لحــم ورشــة عمــل لموظفــي البلدي ــة بي فــي بلدي
الدوائــر  عمــل  نطــاق  فــي  المختلفــة  للمعلومــات  وصولهــم 
واألقســام مــن خــالل نظــام المعلومــات الجغرافيــة بمناســبة يــوم 

.2020 GIS DAY - نظــم المعلومــات الجغرافيــة
لجمعيــة 	  التابــع  التنمــوي  المــرأة  برنامــج  نّظــم   2021 عــام  فــي 

"نحــن هنــا" ورشــة  مبــادرة  مــع  بالشــراكة  المســيحية  الشــبان 
عمــل تدريبيــة لموظفــات بلديــة بيــت لحــم بعنــوان "تعزيــز حقــوق 
الملكيــة المشــتركة للمــرأة ضمــن مؤسســة الــزواج" فــي مركــز 

الســالم بيــت لحــم.
ــة لطواقــم 	  ــت لحــم فــي العــام 2021 دورة تدريبي ــة بي نظمــت بلدي

التنميــة  أهــداف  بمفاهيــم  "التعريــف  عنــوان  تحــت  موظفيهــا 
المســتدامة )SDGs 2030(" علــى مــدار يوميــن فــي مركــز الســالم 
فــي المدينــة بتنفيــذ مــن مختبــر اإلبداعيــة للتمكيــن واالبتــكار، 
ــة  ــة المســتدامة العالمي ــة بأهــداف التنمي لتعريــف طواقــم البلدي
ومــدى موائمتهــا وتماشــيها مــع أهــداف البلديــة الُمدرجــة ضمــن 

الخطــة اإلســتراتيجية للتنميــة المســتدامة )SDGs 2030(، تمهيــدا للبــدء بتحديــث الخطــة اإلســتراتيجية 
ــت لحــم 2026/2022. ــة بي لمدين

شراء أربع سيارات كهربائية     .2
نظــرًا للحاجــة إلــى ســهولة تحــرك موظفــي البلديــة إلنجــاز أعمالهــم، 
اإلنــارة  ألقســام  كهربائيــة  ســيارات   )4( لحــم  بيــت  بلديــة  اشــترت 
ــة وقســم مفتشــي  ــات الصلب ــة وقســم إدارة النفاي ومفتشــي األبني
البيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي  البلديــة  لرؤيــة  تنفيــذا  وذلــك  المــرور، 
مصروفــات  وتقنيــن  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  وتخفيــف 

الوقــود فــي البلديــة. 

شراء رافعة لقسم إنارة الشوارع    .3
قامــت البلديــة بشــراء رافعــة مــن نــوع نيســان ZD30 مــن إنتــاج ســنة 

2016 ويبلــغ ارتفــاع ونشــها إلــى )16( متــر عــن مســتوى األرض.
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توقيع اتفاقية تقديم خدمات الفحوصات المخبرية الطبية لموظفي البلدية مع مختبرات “مدالب"  .4
ــرات  ــة تعــاون مــع مختب ــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان اتفاقي ــة بي فــي عــام 2020 وقــع رئيــس بلدي
مــدالب – شــركة الشــرق األدنــى للخدمــات المخبريــة والطبيــة المســاهمة األجنبيــة، لتقديــم خدمــات 

الفحوصــات المخبريــة الطبيــة المتوفــرة لديهــم للموظفيــن والعامليــن فــي بلديــة بيــت لحــم.

برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / تمويل إضافي لالستجابة لجائحة كورونا  .5
حصلــت بلديــة بيــت لحــم علــى مشــروع تطويــر البلديــات المرحلــة الثالثــة بقيمــة )603,254( يــورو مــن 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة وذلــك لمواجهــة جائحــة كورونــا وتحســين الخدمــات المقدمــة 
مــن البلديــة للمواطنيــن ، وقــد تــم تقســيم المبلــغ المذكــور أعــاله إلــى )40%( لتغطيــة مصاريــف تشــغيلية 
لشــراء أجهــزة ومعــدات حديثــة ولــوازم مكتبيــة ونســبة )60%( للتوظيفــي لتوفيــر فــرص عمــل للمتضرريــن 

مــن جائحــة الكورونــا ، وكمــا خصصــت البلديــة جــزأ مــن المخصــص لتمويــل المشــاريع التاليــة:

أ (   مشــروع صيانــة طــرق فــي مدينــة بيــت لحــم مــن خــالل تشــغيل األيــدي العاملــة، وســتتركز األعمــال 
علــى اســتكمال تأهيــل شــارع وادي مســلم حيــث مــن المتوقــع البــدء بالعمــل فــي هــذا المشــروع فــي 
نهايــة شــهر آذار مــن العــام 2022 ليســتمر لمــدة ســتة شــهور، وســيوفر فــرص عمــل ألكثــر مــن )26( 

شــخص.

ب(   مشروع صيانة مباني البلدية من خالل تشغيل األيدي العاملة ، وستتركز األعمال على:
المركــزي . 1 الســوق  الحــراس ومكاتــب  غــرف  مثــل  المركــزي  الســوق  مرافــق  بعــض  تأهيــل 

النفايــات. ضاغطــة  غرفــة  وتشــطيب 
تأهيــل مرافــق الســوق القديــم حيــث ســيتم صيانــة مكاتــب الموظفيــن وعــزل األســطح التــي . 2

تســبب مشــاكل دلــف فــي فصــل الشــتاء.
استكمال األعمال بحديقة البيارة مثل بناء غرفة حارس ومقصف .. 3
صيانة الوحدات الصحية في المحطة المركزية.. 4

ومــن المتوقــع البــدء بالعمــل فــي هــذا المشــروع فــي نهايــة شــهر مــارس مــن العــام 2022 ولمــدة 
ســتة شــهور. ســيوفر هــذا المشــروع فــرص عمــل ألكثــر مــن )12( شــخص.

ت(   تحســين خدمــة جمــع النفايــات فــي المدينــة ، ويشــمل المشــروع توفيثــر فرصــة تشــغيل عمــال 
نظافــة، وشــراء مســتلزمات العمــل الخاصــة بهــم وشــراء حاويــات بســعات مختلفــة، وســوف يســاهم 
المشــروع فــي الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة ويرفــع مــن جــودة الحيــاة فــي المدينــة . ومــن المتوقــع البــدء 
بالعمــل فــي هــذا المشــروع فــي نهايــة شــهر فبرايــر مــن العــام 2022 ولمــدة ســتة شــهور ، وســيوفر 

فــرص عمــل إلثنــا عشــر شــخصًا.

ث(    صيانــة وحــدات إنــارة وديكــورات زينــة أعيــاد الميــالد، وُيمثــل  المشــروع فرصــة لتشــغيل فنيــي إنــارة 
ــى  ــيتم العمــل عل ــا س ــا ، كم ــادة تركيبه ــة وتحديثهــا وإع ــارة القديم ــدات اإلن ــة وح ــى صيان للعمــل عل
ــة. ومــن المتوقــع  ــة المختلفــة فــي شــوارع المدين ــدة لالحتفــاالت الديني ــذ ديكــورات جدي ــة وتنفي صيان
البــدء بالعمــل فــي هــذا المشــروع فــي نهايــة شــهر فبرايــر مــن العــام 2022 ولمــدة ســتة شــهور. ســيوفر 

هــذا المشــروع فرصــة عمــل لســبعة أشــخاص.
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مشروع المدن المتكاملة الممول من البنك الدولي عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية  .6

أ (   المشاركة في منصة تبادل الخبرات اإللكترونية 
ضمــن مخرجــات مشــروع المــدن المتكاملــة تعمــل البلديــة 
مــع البلديــات الشــريكة عبــر منصة افتراضية لتبــادل الخبرات 
الحضريــة  المناطــق  بيــن  الحضــري  بالتخطيــط  الخاصــة 
المشــاركة بالمشــروع وهــي مــدن )رام اللــه، الخليــل، بيــت 
لحــم، نابلــس، غــزة( ويهــدف المشــروع إلــى عقد  سلســلة 
لقــاءات مــرة كل شــهر بهــدف تبــادل الخبــرات والمعرفــة 
والحصــول علــى نظــرة ثاقبــة علــى المشــاريع أو المبــادرات 
المشــاريع  هــذه  مــن  المســتفادة  والــدروس  المنفــذة 
أو المبــادرات، كمــا يهــدف المشــروع إلــى عقــد لقــاءات 
ــات الجغرافيــة فــي  ــر التخطيــط والبيان ــة مــع دوائ افتراضي
البلديــات للتعــرف علــى قدراتهــم وآليــة عملهــم ، ورفعهــا 

للنقــاش والعصــف الذهنــي حــول التحديــات الرئيســة للتخطيــط الحضــري ودور البلديــات فــي التغلــب 
علــى هــذه التحديــات.

ب (   إنشاء قاعدة بيانات حضرية مشتركة عن طريق نظم المعلومات الجغرافية
والتنميــة  المتكاملــة  المــدن  مشــروع  نشــاطات  ضمــن 
متخصصــة  شــركات  مــع  البلديــة  تعمــل  الحضريــة 
تهــدف  بيانــات حضريــة مشــتركة  قاعــدة  إنشــاء  علــى 
والمكانــي  الحضــري  التخطيــط  عمليــة  تحســين  إلــى 
المتكامــل والمشــترك علــى مســتوى المناطــق الحضريــة 
مشــاركة  تعزيــز  خــالل  مــن  بالمشــروع  المســتهدفة 
البيانــات بيــن الهيئــات المحليــة وســهولة الحصــول عليهــا 
البيانــات المكانيــة  وتحديــد أفضــل طريقــة الســتخدام 
الحاليــة لتحســين التخطيــط المكانــي المتكامــل علــى 
مســتوى المنطقــة الحضريــة. وســيكون العمــل مكتمــاًل 

.2022 العــام  بحلــول 
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تطوير األنظمة المحوسبة واإلجراءات في البلديةعشرون

أ (   تطوير وحوسبة األنظمة المالية واإلدارية في البلدية
وّقعــت البلديــة اتفاقيــة مــع شــركة أنظمــة الغســان إلعــداد وبرمجــة وتطويــر أنظمــة البلديــة والماليــة واإلداريــة 
وعددهــا )25( برنامــج موزعــة علــى جميــع مجــاالت عمــل وخدمــات البلديــة وربطهــا ببعــض عبــر منظومــة واحــدة 
تعمــل بنظــام الويــب WEB، وبتكلفــة تبلــغ )30,000( دوالر أمريكــي وذلــك بهــدف التحــول الكامــل إلــى البلديــة 
االلكترونيــة والتــي ســتزيد مــن ســرعة العمــل واإلنجاز من خــالل المتابعــة الكترونية لجميع المعامــالت والطلبات.

ب(   تطوير وحوسبة األنظمة المالية واإلدارية في البلدية
تقــوم البلديــة حاليــا بتحديــث معلومــات المكّلفيــن بشــكٍل دوري مــن أجــل توفير قاعدة بيانات ســليمة إلنشــاءات 
ومواطنــي المدينــة بهــدف تطويــر البرمجيــات وتســهيل عمليــة التواصــل مــع المواطنيــن، كمــا يقــوم البرنامــج 
ــة ولتســهيل عمــل طواقــم  ــب واإليجــارات عــن بعــد ، ولهــذه الغاي ــى تســديد الرســوم والضرائ ــى التحــول إل إل
البلديــة فقــد تــم مؤخــرا فتــح نافــذة لبرنامــج ســلطة األراضــي داخــل مركــز خدمــات الجمهــور، مــن أجــل التحقــق 

مــن ملكيــة األراضــي عنــد تقديــم المعامــالت بجميــع أنواعهــا وذلــك بهــدف تســهيل معامــالت المواطنيــن.

ت (   أتمتة إجراءات ترخيص األبنية
قامــت البلديــة مؤخــرا بأتمتــة إجــراءات الترخيــص وربطهــا مــع مركــز خدمــة الجمهــور والدائــرة الماليــة حيــث يتــم 
التعامــل مــع الطلبــات التــي ٌتقــدم لمركــز خدمــة الجمهــور بشــكل إلكترونــي وتــم االســتغناء عــن الطلبــات ورقيــًا.

ث (   أتمتة إجراءات ترخيص الحرف والصناعات
عملــت البلديــة علــى أتمتــة إجــراءات تقديــم الطلبــات والدفــع وإصــدار رخص الحــرف والصناعــات وربطهــا  بالبرنامج 
المالــي المحوســب لتحقيــق تواصــل إلكترونــي بيــن مختلــف الدوائــر ذات االختصــاص لتســهيل اإلجــراءات وســرعة 
اإلنجــاز واالســتغناء عــن المعامــالت الورقيــة ، بهــدف ضمــان التواصــل والتكامــل بيــن أقســام البلديــة وتســهيل 
تحصيــل المســتحقات علــى المواطنيــن،  كمــا تقــوم البلديــة بالتنســيق المســتمر مــع دوائــر ضريبــة األبنيــة 

واألمــالك ورخصــة المهــن لتســهيل عمليــة تبــادل ومشــاركة المعلومــات بينهــا.

ج (   تحسين البنية التحتية اإللكترونية
اهتمــت بلديــة بيــت لحــم بتحســين البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة لضمــان حفــظ بنــك المعلومــات الخــاص بالبلديــة 
وتأمينــه لحفــظ المعلومــات ومقاومــة وصــد أي هجــوم إلكترونــي متوقــع، ولتحقيــق ذلــك تــم العمــل علــى 

التالــي:
إعــادة ترتيــب وتنظيــم غرفــة الخــوادم )الســيرفرات( وتوزيــع أحمــال تحفيــظ المعلومــات مثــل برمجيــة   .1
.)vCenter Server Appliance( بالســيرفرات  التحكــم  نظــام  )Domain Controller( وتطويــر  التحكــم  نظــام 
والخــوادم  العنكبوتيــة  والشــبكة  اإللكترونيــة  الحاســوب  شــبكة  وتحديــث  توصيــل  وإعــادة  صيانــة   .2
ــر برمجــي ألجهــزة  )الســيرفرات( واألجهــزة المختلفــة فــي البلديــة ورفــع كفاءتهــا وســرعتها، وعمــل تطوي

توزيــع الشــبكة الداخليــة، وتركيــب وبرمجــة أجهــزة توزيــع شــبكة جديــدة.
تطويــر نظــام الحمايــة وذلــك بتركيــب جهــاز حمايــة شــبكة )Firewall( جديــد وترخيصــه، و إعــادة برمجــة   .3

ــة بيــت لحــم. ــة الموجــودة خــارج مبنــى بلدي أجهــزة الحماي
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تطويــر نظــام الحمايــة مــن الفيروســات، وذلــك بتثبيــت نظــام حمايــة معتمــد وترخيصــه وبرمجتــه بشــكل   .4
أجهــزة  علــى  الحمايــة  برامــج  تثبيــت ومتابعــة  )Kaspersky Security Center( وتفعيــل خاصيــة  صحيــح 

المســتخدمين عــن بعــد.
إدخــال نظــام نســخ احتياطيــة علــى إحــدى خــوادم )ســيرفرات( البلديــة، وذلــك بتثبيــت، وبرمجــة وترخيــص   .5

.)Veeam Backup & Replication( ــة معتمــد برنامــج نســخ احتياطي
 Synology NAS( تركيــب وبرمجــة جهــاز تخزيــن نســخ احتياطيــة إضافــي فــي مبنــى بلديــة بيــت لحــم  .6

.)Storage Device
تطويــر شــبكة اإلنترنــت الالســلكية داخــل مبنــى البلديــة ومبنــى مركــز الســالم، وذلــك عــن طريــق عمــل   .7

.)Ubiquiti AP Devices( ــر التالــف منهــا بأخــرى جديــدة ــة لألجهــزة الالســلكية وتغيي ــة برمجي صيان
صيانــة أجهــزة حاســوب وتثبيــت برنامــج حمايــة وتركيــب أقــراص صلبــة جديــدة SSD، وتثبيــت أنظمــة   .8

وغيرهــا. تشــغيل 

ح (   أتمتة أرشيف بلدية بيت لحم 
ضمــن مشــروع إدارة النمــو العمرانــي فــي ســبيل تطويــر التــراث وتحســين مســتوى الخدمــات فــي مدينــة بيــت 
ــة  ــة اإليطالي ــة، ومــن خــالل منحــة مقدمــة مــن الوكال ــا اإليطالي ــة بافي لحــم فــي إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلدي

ــى: ــة عل ــن األعــوام 2018 – 2021 قامــت البلدي ــذ المشــروع بي ــي لتنفي للتعــاون اإلنمائ

1.   إنشاء أرشيف إلكتروني لبلدية بيت لحم
تــم لهــذه الغايــة تأهيــل مخــازن فــي مبنــى البلديــة القديــم وتأســيس 
أعمــال  تمــت  حيــث  واالتصــاالت،  الكهربــاء  لشــبكتي  تحتيــة  بنيــة 
التأهيــل فــي العــام 2018 بقيمــة )30,701( يــورو، كمــا قامــت البلديــة 
ــن الملفــات بقيمــة  ــة لتخزي ــن هيدروليكي ــث الموقــع بشــراء خزائ بتأثي
)25,554( يــورو، وشــراء Data Server لتخزيــن الملفــات ليتــم أرشــفتها 
إلكترونيــًا بقيمــة )8,650( يــورو، إضافــًة إلــى شــراء Scanner بقيمــة 
)2,000( يــورو، ويعمــل موظفــو البلديــة حاليــًا علــى أرشــفة الملفــات 
ــرة اإلداريــة، وسيســتمر العمــل فــي المشــروع ألعــوام  الخاصــة بالدائ
قادمــة لغايــة إنجــاز جميــع الملفــات وأرشــفتها الكترونيــًا فــي البلديــة.

2.   عمل مسوحات ثالثية األبعاد للبلدة القديمة في بيت لحم
حيــث قــام مهندســو بلديــة بافيــا وجامعــة بافيــا للهندســة المعماريــة 
ومختبــرات دادا فــي مدينــة بافيــا بعمــل مســوحات توثيقيــة ثالثيــة 
األبعــاد للبلــدة القديمــة، وقــد اســتغرق العمــل عاميــن، وعنــد انتهــاء 
العمــل تــم شــبك هــذه المســوحات مــع نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
)3( شــهور  لمــدة  تدريبيــة اســتمرت  البلديــة وتــم عمــل دورة  فــي 

ــة للتعامــل مــع المســوحات واالســتفادة منهــا. لموظفــي البلدي
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مشاريع تحسين جودة الخدماتواحد وعشرون

أ (   تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل السوق القديم
بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة وبتنفيــذ مــن شــركة 
الرمــاح للمقــاوالت، أنهــت بلديــة بيــت لحــم مــن خــالل مؤسســة أنيــرا 
أعمــال تأهيــل المرحلــة الثالثــة مــن الســوق القديــم فــي العــام 2018-2017، 
وتضمنــت هــذه األعمــال تأهيــل منطقــة البســطات فــي الســوق العلــوي 
وبنــاء مظلــة جديــدة علــى مســاحة الموقــع كامــال، وتوســعة مداخــل 
ســوق الفالحــات وتحســين شــبكات اإلنــارة والصــرف الصحــي وتصريــف 

ــاه األمطــار. مي

ب (   إعادة تأهيل مداخل السوق المركزي
بتمويــل ذاتــي مــن بلديــة بيــت لحــم وبقيمــة )286,003( شــيقل، عملــت 
للشــارع  للســوق  جديــد  غربــي  مدخــل  إنشــاء  علــى  لحــم  بيــت  بلديــة 
المحــاذي لشــارع دار الكلمــة للتخفيــف عــن األزمــة المروريــة علــى المدخــل 
الرئيــس للســوق، وإنشــاء غــرف للحــراس، وغرفــة إلســتيعاب ضاغطــة 
النفايــات العضويــة وقــد تــم تنفيــذ أعمــال صيانــة أســفلت ودهــان فــي 
عــدة مواقــع داخــل الســوق، وذلــك بتنفيــذ مــن شــركة الميــالد للمقاوالت.

ت (   مشروع فصل الكرتون والورق لمنطقة بيت لحم الحضرية
مــن ضمــن النشــاطات المختلفــة لمشــروع المــدن المتكاملــة والتنميــة 
الحضريــة الممــول مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة مــن 
ــترك  ــات المش ــس الخدم ــع مجل ــات م ــل البلدي ــي تعم ــك الدول ــالل البن خ
إلدارة النفايــات الصلبــة علــى إنشــاء نظــام فصــل وإعــادة تدويــر الكرتــون 
والــورق مــن فصــل المصــدر إلــى مــواد االســترداد التــي مــن شــأنها تقليــل 
وزن النفايــات الصلبــة المتولــدة فــي المنطقــة الحضريــة، عــن طريــق فصل 
وجمــع الكرتــون واألوراق فــي المناطــق التجاريــة  الهامــة فــي المناطــق 
الحضريــة. إضافــًة إلــى تقليــل التكلفــة المدفوعــة علــى النفايــات مــن 
ــة  ــار البيئي ــة وتحســين اآلث ــة فــي المنطقــة الحضري ــات المحلي ــل الهيئ قب
ــة. مــن المتوقــع  ــر ســياحة وصديقــة للبيئ ــة أكث وجعــل المنطقــة الحضري
ــذ المشــروع والبــدء بتشــغيله فــي العــام 2022. وســيتضمن  انتهــاء تنفي
ــي وأصحــاب العالقــة عــن  ــة عامــة للمجتمــع المحل ــة توعي المشــروع حمل

أهميــة المشــروع وكيفيــة الفصــل فــي المصــدر.



65

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنموية

تأهيل مباني عامة إثنان وعشرون

مــن ضمــن مشــاريع تطويــر البلديــة والنهــوض بخدماتهــا، وتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالكهربــاء واإلنترنــت، 
واالتصــاالت لتحويــل البلديــة إلــى بلديــة إلكترونيــة وتوفيــر جــو مناســب للعمــل لموظفــي البلديــة عملــت البلديــة 

علــى تأهيــل مبانيهــا ضمــن المنحــة الروســية الخاصــة بهــذا األمــر وعملــت علــى مــا يلــي:

1.   مشروع تأهيل مبنى البلدية القديم
تــم ترميــم مبنــى البلديــة القديــم بتكلفــة )196,179( دوالر أمريكــي وذلــك فــي العــام 2018. حيــث شــملت أعمــال 
ــة  ــرة التخطيــط والمشــاريع ومحكمــة البلديــات، إضافــًة إلــى أعمــال صيان ــرة الهندســة ودائ الترميــم مكاتــب دائ

الممــرات وبيــت الــدرج.

2.   مشروع تأهيل مبنى البلدية الجديد 
تــم ترميــم مبنــى البلديــة الجديــد بتكلفــة )408,338( دوالر أمريكــي وذلــك فــي العــام 2019. حيــث شــملت أعمــال 
الترميــم جميــع مكاتــب دوائــر وأقســام البلديــة الموجــودة فــي المبنــى، وتمــت موائمــة المبنــى لــذوي االحتياجــات 

الخاصــة بتوفيــر مصعــد حديــث لخدمــة جميــع الطوابــق.
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أ (   تمديد خط عبارة مياه األمطار في واد الجمل
نفــذت بلديــة بيــت لحــم مــن خــالل طواقــم قســم األشــغال العامــة مشــروع 
تمديــد خــط عبــارة ميــاه أمطــار ســماوية بطــول 350 متــرا فــي شــارع وادي 
الجمــل الرئيــس، ممــا ســاعد ســكان المنطقــة علــى التخلــص مــن المشــاكل 
التــي يعانــون منهــا فــي فصــل الشــتاء بفعــل األمطــار واألضــرار التــي كانــت 
تتســبب بهــا للمنــازل ولجســم الطريــق. بلغــت تكلفــة هــذا المشــروع )130,000( 

شــيقل مــن ميزانيــة بلديــة بيــت لحــم.

ب (   تمديد خطوط صرف صحي في مدينة بيت لحم
عملــت بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع ســلطة الميــاه والمجــاري فــي بيــت لحــم علــى تمديــد خطــوط صــرف 
ــة  ــت البلدي ــدأ الشــراكة مّول ــي، وبموجــب مب ــر طول ــة بطــول )2,055( مت صحــي فــي مواقــع مختلفــة فــي المدين
تكاليــف تنفيــذ األعمــال مــن ميزانيتهــا ومــن خــالل طواقمهــا، ومّولــت ســلطة الميــاه والمجــاري توريــد المواســير 
والمناهــل وأغطيتهــا بتكلفــة بلغــت )418,121( شــيقل. وفــي ذات الســياق عملــت ســلطة الميــاه والمجــاري علــى 
تمديــد خطــوط صــرف صحــي فــي عــدة شــوارع مــن مدينــة بيــت لحــم بطــول )2,019( متــر طولــي بتكلفــة )787,756( 
شــيقل مــن ميزانيتهــا، كمــا نفــذت أعمــال صيانــة دوريــة مــن تصليــح خطــوط صــرف صحــي ورفــع مناهــل بقيمــة 

)84,356( شــيقل.

مشاريع عبارات مياه األمطار السماوية والمجاري ثالثة وعشرون
العامة



67

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنموية

ــم، وفتحــت أبوابهــا  ــن حــول العال ــة أواصــر العالقــات مــع أبنائهــا المغتربي ــى تقوي ــت لحــم عل ــة بي حرصــت بلدي
ــبل والجهــود إلبقــاء تواصــل مســتمرا  ــع الُس للتعــاون والتواصــل معهــم فــي أماكــن عيشــهم، وســّخرت جمي

ــك:  وُمباشــرا معهــم، وشــمل ذل
مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم الثاني تحت شعار "راجعين يا دار"  .1

المغتربيــن  مؤتمــر  فعاليــات  لحــم  بيــت  بلديــة  أطلقــت 
الثاني"راجعيــن يــا دار "، الــذي نظمتــه بالتعــاون مــع بلديتــي بيــت 
جاال وبيت ســاحور بين 11– 14 تموز 2019 تحت رعاية الرئيس محمود 
عبــاس وبحضــور ممثلــه الدكتــور محمــد اشــتية رئيــس الــوزراء، 
محافظــة  بلديــات  ورؤســاء  الرســمية  الشــخصيات  مــن  وعــدد 
مــن  والعديــد  ريكوليتــا وفالدفيــا  بلديــات  لحــم ورؤســاء  بيــت 
ــن اإلســالمي والمســيحي،  ــوزراء، ورجــال األعمــال، ورجــال الدي ال
ــي الشــركات  ــي المؤسســات الرســمية والشــعبية، وممثل وممثل

والمؤسســات الراعيــة، ومــا يزيــد عــن )130( شــخصية مــن اإلخــوة واألخــوات المغتربيــن مــن جمهورية التشــيلي، 
الســلفادور، هنــدوراس، المكســيك، البيــرو، غواتيمــاال، كولومبيــا، األرجنتيــن، أســتراليا، الواليــات المتحــدة، 

كنــدا، التشــيك، فرنســا، ألمانيــا، هولنــدا، بنمــا، الدومينيــكان، الســعودية، واألردن الشــقيق. 

وهــدف المؤتمــر إلــى خلــق تواصــل مــع مغتربــي بيــت لحــم فــي 
دول الشــتات لتعزيــز تواصلهــم مــع وطنهــم وللتأكيــد علــى أنهــم 
يمثلــون العمــق االســتراتيجي لبيــت لحــم وتاريخهــا. وشــمل برنامــج 
المؤتمــر عــرض مصــور عــن الواقــع الجيوسياســي من معهــد األبحاث 
التطبيقيــة، تــاله جلســات حواريــة، عــن دور المغتربيــن فــي التأثيــر 
علــى سياســات دولهــم تجــاه القضيــة الفلســطينية، وعــن تأثيــر فــن 
صناعــة وحفــر الصــدف ودوره فــي االغتــراب، وتخلــل المؤتمــر افتتــاح  
معــرض صــور تاريخيــة لبيــت لحــم وأهلهــا )قريــب بعيــد( للســيد جــورج 

األعمــى، ومعــرض لفــن حرفــة الصــدف المعاصــرة للفنــان انريكــي جــدي. 

ــر والمخــرور وأمســية  ــى بتي ــى األقــدام استكشــافية إل ــة ســير عل ــي جول ــوم الثان ــات الي وقــد شــملت فعالي
ــرور.  ــة المخ ــة فــي منطق ــيقية وغنائي موس

أمــا اليــوم الثالــث للمؤتمــر فقــد شــمل جلســة حواريــة بخصــوص 
خطــط مســتقبلية للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي واألثــري. ثــم خــرج 
المغتربــون فــي جولــة فــي شــارع النجمــة للتعرف على قصــة وتاريخ 
الشــارع ولزيــارة لحــارات التاريخيــة واإلطــالع علــى الفــن المعمــاري 
لمبانــي المدينــة،  كمــا تضمنــت الفعاليــات عرضــًا لمســرحية جبــرا 
ــل  ــة فــي منطقــة ت ــى"، وأمســية بدوي ــر األول ــرا - "البئ ــم جب إبراهي

القمــر مــع عشــاء وأمســية موســيقية.

تفعيل العالقات مع أبناء بيت لحم المغتربينأربعة وعشرون
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واختتم المؤتمر بإطالق البيان الختامي التالي، والذي أجمع عليه جميع المشاركين في المؤتمر:  
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مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم الثالث تحت شعار "ثقافتنا هويتنا"  .2
تحــت رعايــة ودعــم فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة 
فلســطين، أطلقــت بلديــة بيــت لحــم بتاريــخ 2021/9/3 مؤتمــر 
مغتربــي أبنــاء محافظــة بيــت لحــم الثالــث تحــت شــعار "ثقافتنــا 
هويتنــا" الــذي نظمتــه افتراضيــا عبــر تقنيــة Zoom بســبب جائحة 
كورونــا، بالتعــاون مــع بلديتــي بيــت جــاال وبيــت ســاحور بعنــوان 
"تأثيــر الثقافــة التلحميــة فــي شــعوب العالــم"، وقــد شــارك فــي 
المؤتمــر دولــة الدكتــور محمــد اشــتية رئيــس الــوزراء  وعطوفــة 
محافــظ بيــت لحــم األخ كامــل حميــد ، ورؤســاء بلديــات بيت لحم 

، بيــت جــاال ، بيــت ســاحور ، ومديــر عــام دائــرة شــؤون المغتربيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، وســفراء 
فلســطين البيــرو والبرازيــل وممثلــي عــن مؤسســات المجتمــع المحلــي، وبمشــاركة مــا ُيقــارب  مــن )500( 
مشــترك مــن الوطــن، ومغتربيــن مــن  )38( دولــة مــن أوروبــا، والعالــم العربــي، وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، 

وأســتراليا، وهــو مــا تمّيــز بــه المؤتمــر الثالــث عــن ســابقيه بتنــّوع جنســّيات وارتفــاع أعــداد المشــاركين.

وأتــى تنظيــم المؤتمــر ضمــن فعاليــات بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة 2020، اذ ســعت بلديــة بيــت لحــم 
وشــركاؤها إلــى اســتكمال المســيرة فــي تنظيــم مؤتمــر المغتربيــن مــرة كل عاميــن بالرغــم مــن الوضــع 
الصحــي الناجــم عــن جائحــة كورونــا، ليســتهدف أبنــاء محافــظ بيــت لحــم المغتربيــن ، ولإلضــاءة علــى تأثيــر 
الثقافــة التلحميــة مــن خــالل أبنائهــا المغتربيــن علــى ثقافــات شــعوب العالــم ، ولتقــوي اعتــزاز  أبنــاء بيــت 
لحــم بثقافتهــم وتراثهــم، وتوفيــر منصــة لتبــادل الخبــرات والمعلومــات وتوثيــق إنجــازات المغتربيــن مــن خــالل 

مجموعــة مشــتركة مــن المثقفيــن التلحمييــن.

لدولــة  كلمــات  ليوميــن  اســتمر  الــذي  المؤتمــر  تخلــل  وقــد 
رئيــس الــوزراء ولســعادة رئيــس بلديــة بيــت لحــم ولممثليــن عــن 
المغتربيــن فــي كل مــن أميــركا الالتينيــة، الواليــات المتحــدة 
ــة  ــات حواري ــك حلق ــع ذل ــل واألردن. تب ــا، البرازي ــة، أوروب األمريكي
الوطــن  فــي  الثقافيــة  الجوانــب  ُتظهــر  ومتنوعــة  متخصصــة 
فــي  متخصصيــن  متحدثيــن  بمشــاركة  باالغتــراب  وتأثيرهــا 
إبــراز الثقافــة الفلســطينية  الوطــن والمهجــر ســاهموا فــي 
ــزة، وقــد  ــم بفضــل أعمالهــم المتمي فــي عــدة دول حــول العال

خصصــت الحلقــة األولــى للســينما والمســرح، والثانيــة للفنــون المرئيــة بشــقيها المعاصــرة واليدويــة، والثالثــة 
للموســيقى، كمــا شــمل المؤتمــر عــرض إنتاجــات فنيــة وموســيقية تــم إنتاجهــا وإصدارهــا خصيصــًا للمؤتمــر 
جمعــت بيــن فنانيــن فــي الوطــن المهجــر. إضافــًة إلــى إطــالق معــرض افتراضــي ألعمــال فنيــة معاصــرة عــن 

ــن. ــر موقــع مؤتمــر المغتربي ــم عرضهــا عب ــت لحــم ت بي

www.exhibition.bddc.ps
المعرض اإلفتراضي
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استقبال أبناء بيت لحم المغتربين في دار البلدية   .3
البلديــة  اســتقبلت  الماضيــة،  والنصــف  األربــع  الســنوات  فخــالل 
العديــد مــن األفــراد والوفــود مــن المغتربيــن واطلعــوا علــى تاريــخ 
ــع  ــن الواق ــم ع ــا وتعريفه ــراب فيه ــخ االغت ــم وتاري ــت لح ــة بي مدين
ــس  ــم رئي ــن أبرزه ــا، وم ــادي فيه ــياحي واالقتص ــي والس االجتماع
اتحــاد الكوبــالك الســيد رفائيــل مصــري ورئيــس بلديــة فيــال اليمانــا 
الســيد خوســيه صابــات ورئيــس بلديــة ريكوليتــا الســيد دانيل حذوة 
ورئيــس بلديــة فالديفيــا الســيد عمــر صابــات ورئيــس بلديــة ســانتا 

ماريــا دل مــار الســيد جريــس خميــس، والســيدة ناديــا كعــك أميــن وأميــن ســر فتــح فــي  التشــيلي ميجيــل 
عبــدو، ورجــل األعمــال الفلســطيني المغتــرب فــي جمهوريــة "تشــيلي" الســيد ألبيرتــو قســيس.

مشاركة نائب رئيس بلدية بيت لحم في مؤتمر مغتربي بيت لحم في ميامي األمريكية  .4
شــارك نائــب رئيــس بلديــة بيــت لحــم الســيد حنــا حنانيــا فــي عــام 
لحــم فــي مدينــة ميامــي  بيــت  أبنــاء  2017 فــي مؤتمــر مغتربــي 
الواليــات  لحــم فــي  بيــت  المنظــم مــن قبــل جمعيــة  األمريكيــة 
الواليــات  فــي  فلســطين  ســفير  بحضــور  األمريكيــة،  المتحــدة 
الواليــات  فــي  لحــم  بيــت  جمعيــة  ورئيــس  األمريكيــة،  المتحــدة 
المتحــدة والمهجــر، وممثلــة التبــادل التجــاري فــي منظمــة التحريــر 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الفلســطينية 

تشــيلي، هنــدوراس،  كنــدا،  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  مــن  القادميــن  المحافظــة  وأبنــاء  االعتباريــة، 
الســلفادور، بوليفيــا، كولومبيــا، جامايــكا، وغيرهــا، وتضمــن برنامــج المؤتمــر العديــد مــن اللقــاءات وورشــات 
العمــل وتنظيــم جلســات للتبــرع لصالــح الجمعيــة والــذي تخصصــه لصالــح دعــم الطلبــة فــي محافظــة بيــت 

ــم. لح

مشاركة رئيس بلدية بيت لحم في مؤتمر "تقاليد" في جمهورية التشيلي  .5
شــارك ســلمان فــي شــهر تشــرين أول مــن عــام 2017 فــي المؤتمــر 
الخــاص بالمغتربيــن الفلســطينيين فــي ســانتياغو الــذي حمــل 
ــت  ــة بي ــة مــع بلدي ــا المتوأم ــال أليمان ــة في ــد، وزار مدين ــوان تقالي عن
لحــم منــذ العــام 2006 حيــث جــرى بحــث ســبل تطويــر العالقــات بيــن 
الطرفيــن، والتقــى خــالل جولتــه بعــدد مــن الشــخصيات السياســية 
والمجتمعيــة وأبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربيــة، مــن بينهــم 
بلديــة  ورئيــس  الجــدع،  عمــاد  تشــيلي  لــدي  فلســطين  ســفير 

باربــاروس.
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ُتعــد مدينــة بيــت لحــم مــن المــدن التاريخيــة المهمــة فــي العالــم، وقــد جــاءت أهميتهــا بميــالد الطفــل يســوع 
ــى  ــم إل ــا العشــرات مــن المــدن حــول العال ــذي دع ــر ال ــة فــي مغارتهــا المتواضعــة، األم رســول الســالم والمحب
الســعي والعمــل علــى تعزيــز عالقــات األخــوة والصداقــة وتوثيــق أواصــر التعــاون معهــا عبــر اتفاقيــات تعبــر عــن 
مكانــة بيــت لحــم وأهميتهــا الدينيــة والتاريخيــة، وكان أول هــذه االتفاقيــات اتفاقيــة التوأمــة الموقعــة مــع مدينــة 
فلورنــس اإليطاليــة فــي العــام 1963، وقــد بلــغ عــدد اتفاقيــات التعــاون والتوأمــة والصداقــة الموقعــة اليــوم مــع 

مدينــة بيــت لحــم )100( اتفاقيــة، إضافــة لعالقــات تعــاون أخــرى مــع )50( مدينــة حــول العالــم.

وقــد عملــت بلديــة بيــت لحــم فــي الســنوات األربــع الماضيــة علــى توطيــد عالقاتهــا الدوليــة واإلقليميــة، وحرصــت 
علــى المشــاركة فــي المؤتمــرات التــي تحاكــي مهامهــا ومســؤولياتها وخدماتهــا، وقــد شــكلت هــذه المؤتمــرات 
منبــرًا لبلديــة بيــت لحــم تحدثــت فيــه عــن تحديــات المدينــة ومعيقــات تنميتهــا جــراء اســتمرار االحتــالل اإلســرائيلي 

لــألرض الفلســطينية، ومعانــاة شــعبنا جــراء سياســة االحتــالل اإلســرائيلي التعســفية.

وفــي إطــار هــذه العالقــات، تمكنــت بلديــة بيــت لحــم مــن تحقيــق عــدة مشــاريع ونشــاطات بمشــاركة مؤسســات 
المجتمــع المحلــي لتعزيــز الشــراكة معهــا علــى المــدى الطويــل وتوســيع آفــاق الفائــدة ألوســع شــريحة مــن 

مؤسســاتنا، وقــد حققــت تلــك العالقــات المشــاريع التاليــة:

المؤتمر الدولي األول للمدن اإليطالية المتوأمة مع مدينة بيت لحم  أ . 
بالشــراكة مــع بلديــة أســيزي وبالتعــاون مــع ســفارة فلســطين فــي إيطاليــا، أطلقــت بلدية بيت لحــم المؤتمر 
الدولــي األول مــع المــدن اإليطاليــة المتوأمــة مــع مدينــة بيــت لحــم فــي شــهر نيســان مــن العــام 2018، والــذي 
ٌأقيــم فــي مدينــة أســيزي اإليطاليــة، وســط حضــور )150( شــخصية مــن )35( مدينــة ومؤسســة إيطاليــة وعــدد 

مــن الشــخصيات السياســية والدينيــة الفلســطينية واإليطالية.

وشــملت أعمــال المؤتمــر عــرٌض لفيلــم عــن مدينــة بيــت لحــم، وتقديــم عــرض مصــور عــن الفــرص والتحديــات 
ــة.  ــة اإليطالي ــع المــدن المتوأم ــة للتعــاون فيهــا م ــن المشــاريع المقترح ــك م ــع بن ــت لحــم م ــة بي فــي مدين
وعلــى هامــش المؤتمــر تــم توقيــع أربــع اتفاقيــات توأمــة وتعــاون وتأخــي وإعــالن نوايــا جديــدة مــع مــدن 
إيطاليــة وهــي بيترلشــينا وجروتافيراتــا وفيتشــينزا ومونســومانو تيرمــي، وقــد وصــل عــدد عالقــات التوأمــة 

والتآخــي بعــد المؤتمــر إلــى 32 مدينــة إيطاليــة.

وَشــمل المؤتمــر أيضــا علــى نــداًء مــن أجــل الســالم فــي العالــم مــع رؤســاء البلديــات علــى خطــى مبــادرة 
"مــن روح أســيزي"، ومعرضــًا للصــور تحــت عنــوان "بيــت لحــم بيــن الماضــي والحاضــر". وفــي نهايــة المؤتمــر 
تــم اإلعــالن عــن بيــان ختامــي للمؤتمــر ينــص علــى العمــل نحــو الســالم للشــعب الفلســطيني علــى أســاس 
العــدل والمســاواة واالحتــرام المتبــادل والحريــة وفقــًا لقــرارات الشــرعية الدوليــة، والعمــل نحــو الحفــاظ 
علــى التــراث الدينــي والتاريخــي والثقافــي فــي بيــت لحــم، وتقديــم دعــم لمدينــة بيــت لحــم لتحقيــق الخطــة 
التنمويــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2018- 2021، وتحســين المرافــق الســياحية فــي المدينــة، تشــكيل شــبكة 
"المــدن اإليطاليــة المتوأمــة مــع مدينــة بيــت لحــم" بتنســيق مــن بلديــة أســيزي عــن المــدن اإليطاليــة مــع 

بلديــة بيــت لحــم.

العالقات الدولية واإلقليميةخمسة وعشرون
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توقيع إتفاقيات توأمة وتعاون ب . 
وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان علــى اتفاقيــات توأمــة وتعــاون وصداقــة جديــدة مــع 

كل مــن المــدن التاليــة: 

كمــا وافــق مجلــس بلديــة بيــت لحــم علــى توقيــع اتفاقيــات توأمــة مــع عــدة مــدن والتــي تــم تأجيــل توقيــع 
ــة التشــيلي،  ــا، وهــي مــع تشــيان فــي جمهوري ــة الســفر والتنقــل بســبب جائحــة كورون اتفاقياتهــا لصعوب
ــرا  و  ــرغ فــي سويســرا، بارمــا و ب ــدا، ريســيفي فــي البرازيــل، إنغلب ــدا، لومــزا فــي بولن خروباشــوف فــي بولن

تارانتــو فــي إيطاليــا، كارتاخينــا فــي كولومبيــا، فيليكــو تارنوفــو فــي بلغاريــا، و بافــوس فــي قبــرص.

 تاريخ توقيعنوع االتفاقيةالدولةالمدينة
االتفاقية

24 تشرين أول 2017توأمة وتعاونجمهورية تشيليالس كونديس

جمهورية تشيليكونسبسيون
 اتفاقية مكملة
 التفاقية التوأمة

الموقعة عام 2006
26 تشرين أول 2017

25 تشرين ثاني 2017توأمةإيطالياكاستل نوفو دي بوتو
21 نيسان 2018تآخيإيطاليافيتشينزا

21 نيسان 2018صداقة وتعاونإيطاليامونسومانو تيرمي
21 نيسان 2018توأمةإيطاليابيتريليتشنا
21 نيسان 2018توأمةإيطالياجروتافيراتا
7 أيار 2018توأمةرومانياسوتشافا
3 أيلول 2018توأمةهنغاريابودابست
5 كانون أول 2018تعاونإسبانيابرشلونا

21 كانون ثاني 2019توأمةإسبانيا)سرقسطة )ساراجوزا
15 شباط 2019إعالن نواياإيطالياكوري
9 أيار 2019صداقةإيطالياجوبيو

22 آب 2019توأمةرومانياأراد
30 تشرين أول 2019توأمةالبيروسان بورخا

31 تشرين أول 2019توأمةالبيروسانتا ماريا ديل مار
1 كانون أول 2019توأمةإيطاليافيربانيا

5 كانون أول 2019صداقةإيطالياكوماكيو

 تجديد اتفاقية التوأمةاليونانأثينا
25 آب 2021الموقعة عام 1986
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مشاريع ونشاطات مشتركة من خالل عالقات التوأمة ت . 
في إطار عالقات التوأمة مع عدد من مدن العالم، قامت بلدية بيت لحم بالنشاطات والمشاريع التالية: 

1.   إرســال )6( طلبــة مــن معهــد إدارة الفنــادق فــي جامعــة بيــت لحــم للتــدرب فــي فنــدق فــي مدينــة 
لــورد فــي مجــال الفندقــة ضمــن مشــروع تبــادل الخبــرات مــع مدينــة لــورد الفرنســية. 

2.   دعــم الجمعيــة الفلســطينية لتطويــر الرياضــات الجبليــة فــي مشــروع تطويــر رياضة التســلق والمشــي 
فــي ثــالث مراحــل، وتوفيــر بلديــة بيــت لحــم لقاعــة فــي محطــة الباصــات المركزيــة كغرفــة تســلق 

الســتخدام جمعيــة، وذلــك فــي إطــار عالقــة التعــاون مــع بلديــة جرونوبــل الفرنســية.
3.   دعــم تخصــص التمريــض الخــاص بــاألورام فــي جامعــة بيــت لحــم ومركــز اإلرشــاد والتدريــب للطفــل 

واألســرة فــي إطــار التعــاون مــع بلديــة غالســكو فــي اســكتلندا. 
4.   توفيــر منحــة دراســية ســنوية لطالــب أو طالبــة مــن مدينــة بيــت لحــم لدراســة اللغــة الفرنســية لمــدة 

عــام فــي فرنســا فــي إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة مونتبولييــه الفرنســية.  
5.   تبــرع بلديــة كولــون األلمانيــة بعشــر دراجــات هوائيــة لمدينــة بيــت لحــم فــي إطــار اتفاقيــة التوأمــة 
مــع المدينــة بهــدف تعزيــز رياضــة ركــوب الدراجــات وتشــجيع ثقافــة اســتخدام وســائل النقــل الصديقــة 

للبيئــة واكتشــاف الجوانــب الثقافيــة فــي المدينــة أثنــاء ممارســة هــذه الرياضــة.

انضمام بلدية بيت لحم إلي شبكات عالمية ث . 
1.   انضمــام بلديــة بيــت لحــم فــي العــام 2018 إلــى شــبكة 
 The - ــاخ والطاقــة ــات للمن ــاق العالمــي لرؤســاء البلدي الميث
 ،Global Covenant of Mayors for Climate and Energy
وهــو أكبــر تحالــف عالمــي لقيــادة المنــاخ فــي المــدن مــن 
جميــع أنحــاء العالــم اســتجابة لتغيــر المنــاخ، حيــث أصبحــت 
مدينــة بيــت لحــم  عضــوًا مــن شــبكة تتألــف مــن )9,000( مدينــة 
عالميــة التزمــت بهــذا الميثــاق الــذي ُيلــزم بإعــداد خطــة عمــل 

للمنــاخ والطاقــة المســتدامة للتقليــل مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 40% باتخــاذ اإلجــراءات 
ــر طاقــة مســتدامة ونظيفــة بأســعار  ــر المناخــي وتضمــن توفي ــار التغي التــي تعمــل علــى التكيــف مــع آث
مقبولــة لــكل المواطنيــن. وتقــوم بلديــة بيــت لحم حاليــًا بإنهاء الخطة المســتدامة للطاقــة والمناخ لمدينة 
بيــت لحــم )SEACAP( والتــي تمكنهــا مــن الحصــول علــى التمويــالت الالزمــة والمشــاريع المقترحة من ضمن 

الخطــة اإلســتراتيجية للطاقــة والتــي تنبثــق مــن الخطــة اإلســتراتيجية لمدينــة بيــت لحــم 2021-2017. 

لشــبكة   2020 العــام  فــي  لحــم  بيــت  بلديــة  انضمــام     .2
 UNESCO Global  - التعّلــم  لمــدن  العالميــة  اليونســكو 
Network of Learning Cities، وهــي أول مدينــة فلســطينية 
لتبــادل  منصــة  توفــر  التــي  الدوليــة  الشــبكة  لهــذه  تنضــم 
مجــال  فــي  الُفضلــى  والممارســات  والمعلومــات  الخبــرات 
التعليــم والتعّلــم باتبــاع نهــج شــامل ومتكامــل ومشــترك 
كنمــوذج  الحيــاة  مــدى  للتعلــم  وعبرهــا  القطاعــات  بيــن 

توجيهــي للتعليــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وُتعــزز الشــبكة التركيــز علــى تعّلــم الكبــار والتعليــم 
المســتمر ومحــو األميــة والتعليــم األساســي غيــر الرســمي. كمــا تركــز أنشــطتها بشــكل خــاص علــى 
تعزيــز العدالــة التعليميــة للفئــات المحرومــة فــي البلــدان األكثــر تضــررًا بالفقــر والصــراع. وتعمــل بلديــة 
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بيــت لحــم مــن خــالل دورهــا فــي لجنــة المعــارف علــى تطويــر المــدارس وأنظمــة التعّلــم وفــق مبــادىء 
الشــبكة، وقــد شــارك رئيــس البلديــة فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع الــذي عقــد فــي شــهر أيــار 2019 فــي 
ــا، والخامــس الــذي عقــد فــي مدينــة يونســو جــو فــي مقاطعــة انتشــون فــي  ميداييــن فــي كولومبي

كوريــا الجنوبيــة فــي شــهر تشــرين أول 2021.

3.    انضمــام بلديــة بيــت لحــم فــي عــام 2021 الــى شــبكة المدن 
 ،MedCities: Mediterranean Cities Network- المتوســطية
هــي شــبكة تضــم )44( مدينــة ُمطلــة على حوض البحــر األبيض 
المتوســط وتهــدف الــى تعزيــز دور ومهــارات ومــوارد الهيئــات 
المحليــة المتوســطية العتمــاد وتنفيــذ سياســة تنميــة محليــة 
المباشــر  التعــاون  مشــاريع  وتطويــر  وإطــالق  مســتدامة، 

والشــراكات بيــن أعضائهــا ومــع المــدن والمنظمــات األخــرى باإلضافــة الــى عملهــا نحــو تعزيــز الوعــي 
والمســؤولية المشــتركة بشــأن سياســات التنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــة واالنســجام االجتماعــي 
المســتدامة  التنميــة  فــي  وإشــراكهم  المواطنيــن  وعــي  وتعزيــز  المتوســط،  األبيــض  البحــر  لمــدن 

لمدينتهــم. وجــاري العمــل علــى تقديــم مشــاريع لمدينــة بيــت لحــم فــي إطــار الشــبكة.

مؤتمرات دولية ج . 
كان لبلديــة بيــت لحــم مشــاركات فــي عــدة مؤتمــرات ونــدوات عالميــة هامــة، والتــي شــّكلت فرصــة لممثلــي 
البلديــة لنقــل واقــع مدينــة بيــت لحــم والحديــث عــن التحديــات التــي تواجــه التنميــة فيهــا، إضافــة إلــى اإلطــالع 
علــى تجــارب وخبــرات الجهــات المختلفــة مــن مــدن ومؤسســات وشــبكات ســّهلت خلــق جســور تواصــل معهم 

وتبــادل المعرفــة والخبــرات بيــن الطرفيــن. ومــن أبــرز هــذه المشــاركات:    

تــرأس رئيــس بلديــة بيــت لحــم المؤتمــر الدائــم للمــدن التاريخيــة لحــوض البحــر األبيــض المتوســط فــي . 1
جاليبولــي اإليطاليــة والــذي تتولــى بلديــة بيــت لحــم منصــب رئاســته منــذ تأسيســه فــي عــام 1996؛ آب 

  .2017

ــا لبلديــة بيــت لحــم فــي مؤتمــر . 2 تمثيــل رئيســة وحــدة الجــودة والتخطيــط االســتراتيجي أ. رائــدة حناني
الشــمولية فــي التخطيــط االســتراتيجي المنعقــد فــي بــون ألمانيــا، واســتعراض تجربــة بيــت لحــم فــي 
ــة  ــة مــن خــالل اللجــان التنموي ــط االســتراتيجي للمدين ــة التخطي ــي فــي عملي إشــراك المجتمــع المحل

المتعــددة، آب 2017. 

مشــاركة مديــر دائــر الصحــة د. يوســف مســلم فــي مؤتمــر حــوار المــدن المتصلــة للبلديــات الدوليــة . 3
واأللمانيــة حــول آليــات تمويــل خدمــات الصــرف الصحــي فــي البلديــات وضمــان توفيــر بنيــة تحتيــة 

وخدمــات محليــة مســتدامة، وذلــك فــي مدينــة كولــون فــي ألمانيــا فــي شــهر أيلــول 2017.

مشــاركة رئيــس بلديــة بيــت لحــم فــي المنتــدى العالمــي لمــدن حقــوق اإلنســان فــي كوريــا الجنوبيــة . 4
والــذي حمــل عنــوان )هــل نعيــش بســالم(، وســط مشــاركة عالميــة بلغــت )31( دولــة وقــد شــارك 

ــة الســالم، أيلــول 2017. ــة مســتديرة( حــول قضي ســلمان فــي ورشــة عمــل )طاول

مشــاركة نائــب رئيــس بلديــة بيــت لحــم فــي مؤتمــر الشــراكات البلديــة األلمانيــة الفلســطينية الثالــث . 5
فــي أريحــا وتقديــم مديــرة العالقــات العامــة لمداخلــة حــول العالقــات البلديــة الدوليــة كأداة لتطويــر 
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الســياحة فــي بيــت لحــم، أيلــول 2017.

مشــاركة عضــو مجلــس بلديــة بيــت لحــم شــيرين بنــدك مــوج، ورئيــس قســم تحصيــل رســوم النفايــات . 6
فــي البلديــة رائــد عســاكرة فــي مؤتمــر فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية حــول التعــاون والحوكمــة فــي 

الصيــن وغــرب آســيا فــي شــهر أيلــول 2017.

 مشــاركة عضــو المجلــس نــادر راحيــل فــي الملتقــى الســنوي وقمــة رؤســاء البلديــات لميثــاق ميــالن . 7
لسياســات الغــذاء فــي مدينــة فالينســيا فــي إســبانيا، تشــرين أول 2017.

ــه . 8 ــة مونتبوليي ــة مــن أجــل فلســطين" فــي مدين ــدوة "العدال ــت لحــم فــي ن ــة بي مشــاركة رئيــس بلدي
الفرنســية، تشــرين أول 2017. 

مشــاركة عضــو المجلــس داوود الصالحــات فــي مؤتمــر الثالــث تحــت عنــوان "الوحــدة فــي التنــوع" الــذي . 9
نظمتــه بلديــة فلورنــس المتوأمــة فــي مدينــة فلورنــس اإليطاليــة، تشــرين ثانــي 2017. 

ــة . 10 ــج فــي مدين ــة والحجي ــي للســياحة الديني مشــاركة عضــو المجلــس شــرين مــوج فــي المؤتمــر الدول
ــي 2017.  فاطمــة فــي البرتغــال، تشــرين ثان

ــا لبلديــة بيــت لحــم فــي مؤتمــر . 11 تمثيــل رئيســة وحــدة الجــودة والتخطيــط االســتراتيجي أ. رائــده حناني
التنميــة االقتصاديــة المحليــة المنعقــد فــي غــازي عنتــاب تركيــا واســتعراض آليــة عمــل مجلــس تنميــة 
االقتصــاد المحلــي فــي محافظــة بيــت لحــم ومشــاريع البلديــة ذات البعــد التنمــوي االقتصــادي، تشــرين 

ثانــي، 2017. 

ــان . 12 ــن الثقافــات واألدي ــا: "الحــوار بي ــي فــي روم ــر الدول ــت لحــم فــي المؤتم ــة بي ــس بلدي مشــاركة رئي
لتعزيــز الســالم: 800 عــام علــى وجــود الفرنسيســكان فــي األرض المقدســة"، كانــون أول 2017. 

ــج . 13 ــة ســارزبورغ غــي النروي ــا فــي مؤتمــر فــي مدين ــة أنطــون مرقــص متحدث ــر عــام البلدي مشــاركة مدي
ــي"، آذار 2018. ــي والدين ــوع السياس ــي التن ــة ف ــوق المدني ــوان “الحق ــت عن تح

مشــاركة عضــو المجلــس نــادر راحيــل فــي )Sharing Cities Summit( فــي برشــلونة/ إســبانيا، تشــرين . 14
ثانــي 2018.

مشــاركة نائــب رئيــس البلديــة حنــا حنانيــا فــي المؤتمــر الخامــس عشــر لمــدن التعليــم فــي كايســاس/ . 15
البرتغــال، تشــرين ثانــي 2018. 

البلديــة . 16 الشــراكات  مؤتمــر  فــي  الســايح  زيــاد  م.  والمشــاريع  التخطيــط  دائــرة  مديــر  مشــاركة   .16
الفلســطينية األلمانيــة فــي مدينــة بغــول/ ألمانيــا، بهــدف تعزيــز الشــراكات وتوثيقهــا بيــن البلديــات، 
وشــرح آليــة تقديــم المشــاريع عبــر برنامــج NAKOPA وBMZ، ومــن نتائــج المؤتمــر حصــول بلديــة بيــت 

ــول 2019.  ــت لحــم، أيل ــارة فــي بي ــى مشــروع تحســين شــبكة اإلن لحــم عل

ــة . 17 ــي للطاق ــدى الثان ــا فــي المنت ــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان متحدث ــة بي مشــاركة رئيــس بلدي
واألعمــال المناخيــة فــي لشــبونة/ البرتغــال ممثــاًل عــن فلســطين، تمــوز 2019.

مشــاركة رئيــس البلديــة فــي مؤتمــر فــي إيطاليــا لإلعــالن عــن مدينــة بارمــا عاصمــة للثقافــة اإليطاليــة، . 18
وبحــث تفاصيــل التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع بارمــا، حزيــران 2020.
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مشــاركة رئيــس البلديــة المحامــي أنطــون ســلمان وعضــوا المجلــس البلــدي الدكتــور خضــر الشــلش . 19
والســيد حنــا ابــو الدنيــن فــي المؤتمــر العــام الثامــن عشــر لمنظمــة المــدن العربيــة فــي مركــز الحســين 
فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان تحــت عنــوان" مــدن مســتدامة وشــراكة أقــوى"، بحضــور أمنــاء العواصــم 
ورؤســاء مجالــس الحكــم المحلــي ورؤســاء البلديــات العربيــة ومنظمــات إقليميــة ودوليــة وخبــراء 

ــران 2019.  ــن، حزي وأكاديميي

ــة . 20 ــي للطاق ــدى الثان ــا فــي المنت ــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان متحدث ــة بي مشــاركة رئيــس بلدي
واألعمــال المناخيــة فــي لشــبونة/ البرتغــال، بتنظيــم مــن أمانــة االتحــاد مــن أجــل المتوســط والــذي 

ــة، تمــوز 2019. ــات المحلي ــز التعــاون اإلقليمــي فــي قطــاع الطاقــة وإشــراك الهيئ ــى تعزي يهــدف إل

مشــاركة مديــرة العالقــات العامــة أ.كارمــن غطــاس فــي مؤتمــر العالقــات العامــة فــي عمــان/األردن . 21
عــام 2019، وفــي إســطنبول/ تركيــا عــام 2021. 

مشــاركة رئيســة وحــدة الجــودة والتخطيــط االســتراتيجي أ. رائــده حنانيــا فــي المؤتمــر اإلقليمــي حــول . 22
التخطيــط االســتراتيجي للتنميــة االقتصاديــة المحليــة، حيــث اســتعرضت تجربــة بلديــة بيــت لحــم فــي 
التخطيــط االســتراتيجي ودورهــا فــي منظومــة التنميــة االقتصاديــة المحليــة، وذلــك فــي عمــان/ األردن، 

تمــوز، 2019. 

زيارات خارجية ح . 
رئيــس بلديــة بيــت لحــم ومستشــار حراســة األراضــي المقدســة يقومــان بجولــة فــي عــدة مــدن إيطاليــة . 1

فــي عــام 2017 لتعزيــز آفــاق التعــاون بيــن مدينــة بيــت لحــم والمــدن اإليطاليــة وشــملت الزيــارة إلــى 
نابولــي وســانو جورجيــو ديــل ســانيو، ووبينفينيتــو، وبيترلشــينا، وروفيانــو، وســوليانو، وســان مارينــو، 

وأســيزي، ومونتيكاتينــي وفلورنســا.

زيــارة نائــب رئيــس البلديــة حنــا حنانيــا إلــى بلديــة أورالنــدو األمريكيــة فــي العــام 2017 لبحــث ســبل تعزيــز . 2
التعــاون المشــترك فــي إطــار اتفاقيــة التوأمــة الموقعــة عــام 2001.

مشــاركة عضــوي مجلــس بلديــة بيــت لحــم قاســم كنعــان ورائــدة جمعــة رزق فــي احتفاليــة البلديــات . 3
المتوأمــة مــع بلديــة اســته اإليطاليــة فــي شــهر تشــرين أول 2017. 

مشــاركة عضــوي المجلــس جــودة مرقــص وحنــا أبــو الدنيــن فــي مهرجــان الســالم فــي مدينــة بريشــا . 4
اإليطاليــة فــي شــهر تشــرين ثانــي 2017.

مشــاركة عضــو المجلــس د. خضــر الشــلش ورئيــس قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة أنــور عــالوي . 5
فــي التبــادل الدولــي لتجــارب NAKOPA و FKKP، واإلطــالع علــى نظــام التقــدم لمشــاريع لديهــم فــي 

مدينــة نيوماركــت فــي ألمانيــا، تشــرين ثانــي 2017. 

ــادر راحيــل وعامــر الكامــل إلــى مدينــة إينــو فــي بلجيــكا بمناســبة مــرور )5( . 6 ــارة عضــوي المجلــس ن زي
ســنوات علــى توقيــع اتفاقيــة التوأمــة بيــن مقاطعــة إينــو ومحافظــة بيــت لحــم وبيــن بلديتــي تورنيــه 

وبيــت لحــم، كانــون أول 2017. 

التقــى رئيــس البلديــة برئيــس بلديــة مونتبوليــه فيليــب ســوريل خــالل زيارتــه إلــى مونتبولييــه الفرنســية . 7
فــي تشــرين أول مــن عــام 2017، حيــث جــرى الحديــث حــول التوأمــة التــي تربــط بيــت لحــم بمونتبوليــه 
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وأهميتهــا فــي بنــاء جســور التواصــل بيــن المدينتيــن، ونشــر ثقافــة الســالم، وتعزيــز أواصــر التعــاون 
بينهمــا، كمــا تطــرق ســلمان إلــى )بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة 2020( وأهميــة دعــم هــذا الحــدث.

عضــو مجلــس بلديــة بيــت لحــم د.خضــر الشــلش ورئيــس قســم ال GIS الســيد أنــور عــالوي يشــاركان . 8
 )NAKOPA( ــا ــة فــي إدارة المشــاريع مــع منظمــة ناكوب ــرات الدولي ــادل الخب فــي المؤتمــر الدولــي لتب
الــدول  ومنظمــة فيــك )FKKP( بمدينــة نيوماركــت بواليــة نيومبــرغ األلمانيــة، وســط حضــور مــن 

اآلســيوية واإلفريقيــة وأمريــكا الالتينيــة، 2017. 

ــارة نائــب رئيــس بلديــة بيــت لحــم لمدينــة برشــلونة اإلســبانية لبحــث الخطــوط العريضــة التفاقيــة . 9 زي
تفاهــم مــا بيــن المدينتيــن، فــي شــهر أيــار 2018.

مشــاركة رئيــس بلديــة بيــت لحــم ومديــرة دائــرة العالقــات العامــة فــي احتفــال مدينــة سوتشــافا . 10
الرومانيــة المتوأمــة مــع بيــت لحــم، فــي شــهر حزيــران 2018.

لقــاء رئيــس بلديــة بيــت لحــم برئيــس بلديــة بافــوس فــي قبــرص ومناقشــة آليــات التعــاون المشــتركة . 11
وإنشــاء اتفاقيــة توأمــة، حزيــران 2018. 

لقــاء رئيــس بلديــة بيــت لحــم بنائــب رئيــس بلديــة باريــس لمتابعــة المشــاريع المنفــذة بالشــراكة مــع . 12
بلديــة باريــس فــي قطاعــي المواصــالت والميــاه، تمــوز 2018. 

زيــارة رئيــس البلديــة وعضــو المجلــس نــادر راحيــل إلــى مدينــة تشيســتوكوفا البولنديــة لمناقشــة ُســبل . 13
تعزيــز عالقــة التوأمــة بيــن الطرفيــن، آب 2018. 

زيــارة وفــد مــن بلديــة بيــت لحــم مدينــة هابســالو فــي اســتونيا برئاســة نائــب رئيــس بلديــة بيــت لحــم . 14
حنــا حنانيــا وعضويــة أعضــاء المجلــس البلــدي الســيد داود الصالحــات والســيد عامــر الكامــل ومديــر عام 
البلديــة الســيد أنطــون مرقــص، لإلطــالع علــى تجربــة المدينــة فــي المشــاريع الميــاه وعــالج وتأهيــل 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة العصبيــة، آب 2018.

ــة األمــم المتحــدة لمــدة . 15 ــة بأكاديمي ــة بعضــو المجلــس لوســي ثلجي ــت لحــم ممثل ــة بي مشــاركة بلدي
أســبوع بدعــوة مــن مدينــة كولــون المتوأمــة مــع بيــت لحم، حيث تــم نقاش أهــداف التنمية المســتدامة 
التابعــة لألمــم المتحــدة إلنقــاذ العالــم وخاصــة حــول الفقــر وعــدم المســاواة والمنــاخ وتدهــور البيئــة 
واالزدهــار والســالم والعدالــة، ودور بلديــة بيــت لحــم فــي تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل خطتهــا 

اإلســتراتيجية مــن أجــل مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع، أيلــول 2018.

زيــارة رئيــس البلديــة وممثليــن عــن دائــرة العالقــات العامــة فــي البلديــة وعــن مجلــس الســياحة لمدينــة . 16
لــورد لالتفــاق علــى خطــة العمــل الخاصــة بمشــروع التعــاون بيــن بيــت لحــم ولــورد، تشــرين أول 2018. 

ــة لشــبونة فــي البرتغــال ومناقشــة . 17 ــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان لمدين ــة بي ــارة رئيــس بلدي زي
ــة لشــبونة هــي مســقط رأس  ــث إن مدين ــذ العــام 1995، حي ــز عالقــة التوأمــة الموقعــة من ُســبل تعزي
القديــس أنطــون فقــد تــم إرســال هديــة مــن بيــت لحــم عبــارة عــن تمثــال للقديــس أنطــون مصنــوع 

مــن خشــب الزيتــون تــم وضعــه فــي متحــف مــار أنطــون، آذار 2019. 

مشــاركة رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان فــي جلســة للتشــاور حــول أهــداف التنميــة . 18
المســتدامة فــي تونــس، وفــي مداخلــة حــول مســاهمة الحكومــات المحليــة فــي بنــاء مجتمعــات 
مســالمة تمتنــع عــن العنــف وتتجنــب التمييــز وتحتــرم حقــوق اإلنســان، فضــال عــن تســهيل الحصــول 
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علــى الخدمــات األساســية، ُمشــيرًا إلــى تجربــة المــدن الفلســطينية فــي تعزيــز العيــش الســلمي وبنــاء 
التحالفــات المحليــة، نيســان 2019. 

زيــارة نائــب رئيــس البلديــة حنــا حنانيــا وعضــو المجلــس قاســم كنعــان ومديــر دائــرة التخطيــط والتطوير . 19
المهنــدس زيــاد الســايح ومديــر ســلطة الميــاه والمجــاري أكــرم نصــار إلــى مدينــة برشــلونة فــي 
ــت ســاحور، ودعــم  ــل شــارع بي ــى دعــم مشــروع إعــادة تأهي ــارة االتفــاق عل إســبانيا، وقــد أثمــرت الزي

ــاه والمجــاري، نيســان 2019.    مشــروع لســلطة المي

ــرق . 20 ــي الش ــة ف ــق الحضري ــة المناط ــي لمرون ــر اإلقليم ــي المؤتم ــم ف ــت لح ــة بي ــس بلدي ــاركة رئي مش
ــان لبحــث قــدرة المــدن علــى التكيــف مــع مجموعــة متنوعــة مــن  ــا فــي لبن األوســط وشــمال أفريقي
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والتغيــرات  الطبيعيــة  الكــوارث  بيــن  تتــراوح  التــي  والمخاطــر  الصدمــات 
ــق  ــادرات الســابقة لتحقي ــدروس المســتقاة مــن التجــارب والمب ــة، ومناقشــة ال والسياســية والثقافي

المرونــة الحضريــة فــي المــدن، نيســان 2019. 

زيــارة رئيــس البلديــة إلــى مدينــة جوبيــو اإليطاليــة لتوقيــع اتفاقيــة صداقــة بيــن المدينتيــن فــي إطــار . 21
ــز أفــق التعــاون والتأكيــد علــى القيــم اإلنســانية والثقافيــة والدينيــة وتعزيــز عالقــات الصداقــة  تعزي

المتبادلــة والعمــل علــى تحقيــق الســالم والحريــة فــي األراضــي المقدســة، أيــار 2019. 

نظمــت بلديــة بيــت لحــم مشــاركة فرقــة كشــافة بيــت لحــم التــي تتكــون مــن )30( فــردًا مــن مجموعــات . 22
بيــت لحــم الكشــفية لتمثيــل مدينــة بيــت لحــم فــي احتفاليــة "الــدم المقــدس" فــي مدينــة بــروج 
البلجيكيــة وذلــك فــي شــهر أيــار مــن العــام 2019، وبمشــاركة كاهــن رعيــة الالتيــن فــي بيــت لحــم األب 
رامــي عســاكرية وراعــي كنيســة الــروم الملكييــن الكاثوليــك فــي بيــت لحــم األب يعقــوب أبــو ســعدى، 
ونائــب رئيــس بلديــة بيــت لحــم حنــا حنانيــا وأعضــاء المجلــس البلــدي م. جــودة مرقــص والمرحــوم 
نصــري تعامــرة والســيد حنــا أبــو الدنيــن، وكانــت هــذه المشــاركة هــي نتيجــة جهــود اســتمرت علــى 
مــدار عــام بالتعــاون مــع بعثــة فلســطين فــي االتحــاد األوروبــي. وقــد افتتحــت فرقــة كشــافة بيــت لحم 
فعاليــات االحتفــال حيــث ســار فــي المقدمــة زهرتــان مــن بيــت لحــم بالثــوب الفلســطيني تحمــالن علــم 
فلســطين وخلفهمــا أشــبال فلســطين يحملــون ِقربهــم وُطبولهــم الُمزينــة بالكوفيــة الفلســطينية 
ــرة خلفهــم  ــة المؤث ــه فــي أحــد أهــم المناظــر الحضاري ــخ فلســطين وثقافت ــى عراقــة تاري لتشــهد عل
ــه الســالم. وطافــت الفرقــة فــي  ــة تمثــل عهــد المســيح علي )1500( شــخص يرتــدون مالبــس فلكلوري

شــوارع مدينــة بــروج التــي احتضنــت )35( ألــف مشــاهد مــن جميــع أنحــاء أوروبــا، أيــار 2019.

مشــاركة مديــر دائــرة التخطيــط والتطويــر المهنــدس زيــاد الســايح ممثــاًل عــن بلديــة بيــت لحــم فــي . 23
المؤتمــر الرابــع للشــراكات بيــن البلديــات األلمانيــة الفلســطينية فــي مدينــة بــرول األلمانية وبمشــاركة 

)20( بلديــة مــن فلســطين وشــركائهم مــن البلديــات األلمانيــة، تشــرين أول 2019.

مشــاركة عضــوة المجلــس البلديــة لوســي ثلجيــة ومديــر دائــرة التخطيــط والتطويــر المهنــدس زيــاد . 24
الســايح فــي المؤتمــر االقتصــادي الرابــع فــي مدينــة تورينــو لعــرض مشــروع نــور للطاقــة المتجــددة، 

ومتابعــة المشــاريع فــي مدينــة بافيــا وفتــح آفــاق التعــاون مــع بلديــة فيربانيــا، تشــرين أول 2019.

مشــاركة رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان متحدثــا فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع لمــدن . 25
التعّلــم فــي ميديليــن فــي كولومبيــا تحــت شــعار "التعّلــم لمــدى الحيــاة ولمــدن مســتدامة"، تشــرين 

أول 2019.
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1.   تعزيز المشاركة المجتمعية مع المجتمع المحلي
اهتــم المجلــس البلــدي فــي تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة وتشــجيع المجتمــع المحلــي بفئاتــه كافــًة علــى 
المســاهمة فــي عمليــة التخطيــط واتخــاذ القــرارات، مــن خــالل تشــكيله للجــان متخصصــة فــي كل موضــوع يختص 
بعمــل البلديــة. مــن العــام 2017 ولغايــة بدايــة العــام 2022 تــم عقــد العديــد والكثيــر مــن اللقــاءات المجتمعيــة مــع 
مؤسســات وأفــراد المجتمــع المحلــي، ولــكل مــن أبرزهــا كانــت تلــك التــي أشــركت المجتمــع المحلــي فــي عمليــة 

التخطيــط للمدينــة:

لقــاءات للتحضيــر للخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية لمدينــة بيــت 	 
لحــم لألعــوام 2018-2021 بمشــاركة ممثلين عن مؤسســات وأفراد 
المجتمــع المحلــي مــن خــالل عضويتهــم فــي فريــق التخطيــط 
األساســي، ولجنــة الحكــم الرشــيد، ولجنــة التنميــة االجتماعيــة، 
ولجنــة التنميــة االقتصاديــة، ولجنــة المخطــط الهيكلــي، ولجنــة 

البنيــة التحتيــة.

تنظيــم بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع وزارة الســياحة واآلثــار 	 
للقــاء تعريفــي بقانــون التــراث الثقافــي المــادي الصــادر بتاريــخ 
ــخ  ــع الفلســطينية بتاري ــدة الوقائ 29-4-2018 والمنشــور فــي جري

3-5-2018 بهــدف الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي، آب 2018.

2.   تشكيل لجنة المواءمة
شــكل المجلــس البلــدي لجنــة المواءمــة منــذ العــام 2018 وتشــمل 
عضويتهــا أعضــاء مــن المجلــس البلــدي وكادرا مــن موظفــي البلديــة 
لبحــث  لإلعاقــة،  الفلســطيني  االئتــالف  عــن  ممثليــن  إلــى  إضافــًة 
احتياجــات وتنفيــذ مبــادرات وتدخــالت لتســهيل وصــول هــذه الفئــة 
للمؤسســات واألماكــن العامــة بسالســة وأمــان. وتــم عقــد العديــد 
مــن ورشــات العمــل مــع نقابــة المهندســين ومــع مؤسســات المجتمــع 
المحلــي لرفــع الوعــي حــول حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا 

عقــدت هــذه اللجنــة ورشــة عمــل بعنــوان الشــمولية والمواءمــة فــي مدينــة بيــت لحــم بتمويــل مــن مؤسســة 
ــة لمرافــق  ــر دراســة تقييمي ــدي لتحضي ــات أقــرت بالمجلــس البل ــي GIZ والخــروج بتوصي ــي األلمان التعــاون الفن
ــر مواءمــة ووضــع خطــة خاصــة إلدارة عمليــة المواءمــة مــن اجــل أعــادة تأهيــل المرافــق والمبانــي  البلديــة الغي
العامــة ، الشــوارع واألرصفــة لتوفيــر المواءمــة البيئيــة بمــا يتــالءم واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. إضافــًة 
إلــى وضــع قضايــا اإلعاقــة علــى ســلم أولويــات بلديــة بيــت لحــم وتوفير مخصصات فــي الموازنــة الماليــة للمواءمة 
ــي  ــية الت ــر الهندس ــتوف المعايي ــم تس ــا ل ــة م ــة للبلدي ــية مقدم ــات هندس ــص أي مخطط ــض ترخي ــدًا ورف تحدي
تســتجيب الحتياجــات المعاقيــن وفــرض غرامــات كبيــرة علــى كل مــن يخالــف ذلــك وإلزامهــم بالمواءمــة. إضافــًة 

ــة. ــى إطــالق حمــالت إلكتروني إل

العالقات المحلية ستة وعشرون
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3.   تشكيل لجنة التواصل مع المجتمع )لجان الحارات( 
ــل كل منهــا حــارة مــن حــارات  ــة التواصــل مــع المجتمــع مــن خــالل لجــان الحــارات ُتمّث ــى تشــكيل لجن ــًة إل إضاف
مدينــة بيــت لحــم وُتشــكل نقطــة تواصــل بيــن البلديــة وأهالــي الحــارة، كمــا يتــم التواصــل مــع هــذه اللجــان مــن 
أجــل التخطيــط لمشــاريع المدينــة وأخــذ التغذيــة الراجعــة منهــم حــول المخططــات وآليــة التنفيــذ. وفيمــا يلــي 

بعــض االجتماعــات واللقــاءات المجتمعيــة التــي نظمتهــا البلديــة. 

4.   تعزيز التواصل مع المؤسسات الشريكة
ســعى مجلــس بلديــة بيــت لحــم خــالل الســنوات األربــع الماضيــة إلــى تعزيــز التعــاون وبنــاء شــراكات اســتراتيجية 
مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي والمدنــي. كمــا دعــم الشــراكات علــى مســتوى القطــاع الخــاص والعــام إيمانــًا 
منــه بضــرورة تكاتــف الجهــود وتكاملهــا لتحقيــق أهــداف تنمويــة تخــدم مدينــة بيــت لحــم وأهلهــا. لذلــك كان 

مــن أبــرز هــذه اللقــاءات:

لقاءات متعددة للتحضير لفعالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 .	 
بحث ُسبل التعاون المشتركة مع وفد مشروع مجتمعات مزدهرة عام 2018.	 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة التنميــة المجتمعيــة والتعليــم المســتمر ضمــن مشــروع " بلديتنــا تزدهــر 	 

بنــا" لتحســين الخدمــات المقدمــة مــن البلديــة وربطهــا مباشــرة باحتياجــات واولويــات المواطنيــن وكذلــك 
لزيــادة انخــراط المواطنيــن بأنشــطة البلديــة وتمكينهــم مــن الوصــول للمعلومــات الخططيــة والبرامجيــة 

للبلديــات وصــوال لشــراكة كاملــة بيــن الطرفيــن، عــام 2018.
لقــاء مــع مديــر العالقــات العامــة فــي شــركة جــوال لبحــث ســبل التعــاون فــي احتفــاالت أعيــاد الميــالد 	 

المجيــدة عــام 2020.
بحث ُسبل التعاون مع المدير الجديد لوكالة التنمية الفرنسية السيد مارتين بارنيت عام 2020.	 
اجتمــاع مــع مديــر الشــؤون فــي األونــروا األســتاذ رائــد عميــرة، ومديــر تســجيل الالجئيــن الســيد واصــف 	 

زعاتــرة عــام 2020 بهــدف التعــاون فــي تســجيل وتحديــث معلومــات وبيانــات الالجئيــن الفلســطينين.
لقــاء مــع مديــر شــبكة فلســطين اإلخباريــة )PNN( وطاقــم اإلعالمييــن فــي الشــبكة لبحــث ُســبل التعــاون 	 

بيــن الطرفيــن للترويــج لمدينــة بيــت لحــم محليــًا ودوليــًا عــام 2021. 
ــك فــي 	  ــى دعــم البن ــه لشــكرهم عل ــك اإلســالمي الفلســطيني والوفــد المرافــق ل ــر البن اســتقبال مدي

توفيــر جهــاز أكســجين للتخفيــف مــن معانــاة المواطنيــن المصابيــن بفيــروس كورونــا، وعلــى مســاهمة 
البنــك الماليــة لزينــة أعيــاد رمضــان عــام 2021.

الوطنــي 	  المعهــد  برنامــج  مديــر  مــع  الشــباب  فئــة  لدعــم  والعمــل  المشــترك  التعــاون  ُســبل  بحــث 
  .2021 عــام  فــي  الديمقراطــي، 

مناقشــة آخــر تطــورات أعمــال تأهيــل مشــروع متحــف الروايــة الــذي يقــع فــي مركــز الســالم بيــت لحــم، 	 
واإلطــالع علــى البرامــج الثقافيــة الخاصــة ببلديــة بيــت لحــم مــع مديــرة مكتــب اليونســكو فــي رام اللــه 

الســيدة نهــى باوازيــر، فــي عــام 2021. 
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اســتقبال مديــر عــام بلديــة بيــت لحــم لمديــر المشــاريع فــي التعــاون اإلســباني الســيد خيســوس تومــي 	 
بزايــرة بهــدف إطالعــه علــى آخــر تطــورات أعمــال تأهيل شــارع بيت ســاحور الممــول من التعاون اإلســباني 

وبلديــة برشــلونة، فــي عــام 2021.
ــة والجهــات ذات 	  ــات المحلي ــي والهيئ ــت لحــم للقــاء حــواري مــع وزارة الحكــم المحل ــة بي اســتضافة بلدي

ــام 2021. ــي، فــي ع ــة بعمــل وزارة الحكــم المحل العالق
بحــث قــرارات لجنــة التــراث العالمــي لعــام 2021 المتعلقــة بموقــع التــراث العالمــي فــي مدينــة بيــت لحــم مــع 	 

الشــركاء فــي وزارة الســياحة واآلثــار، فــي عــام 2021.
مناقشــة ســُبل التعــاون فــي احتفــاالت أعيــاد الميــالد المجيــدة لعــام 2021 مــع القناصــل وممثلــي البعثــات 	 

الدبلوماســية المعتمديــن لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــي عــام 2021.

مشروع إنشاء وتأسيس مركز رعاية الطفل
ــة تســرب  ــة قضي ــة لمخاطب ــى الحاجــة الُملحــة فــي المدين نظــرًا إل
تربويــة صحيــة ألطفــال  بيئــة  وتوفيــر  المــدارس  مــن  األطفــال 
المدينــة المهمشــين، عملــت بلديــة بيــت لحــم علــى إنشــاء مركــز 
رعايــة الطفــل وتأسيســه فــي المبنــى الــذي تملكــه فــي نزلــة 
العيــن مــن خــالل منحــة حصلــت عليهــا مــن بلديــة سرقســطة 
إطــار عالقــة  فــي  يــورو،   )81,820( بقيمــة  اإلســبانية  )ســاراجوزا( 
التوأمــة الفاعلــة التــي تربــط المدينتيــن معــًا. إن هــذا المشــروع هــو 
ــة األولــى التــي  األول مــن نوعــه فــي منطقــة بيــت لحــم، والتجرب

تقترحهــا بلديــة بيــت لحــم فــي هــذا المجــال حيــث إن المركــز موجــه إلــى فئــة األطفــال الــذي ينتمــي معظمهــم 
إلــى ُأســر محرومــة ُتثنــي أطفالهــا عــن الدراســة وتدفعهــم نحــو الحيــاة العمليــة فــي ســن ُمبكــر بســبب الفقــر 
واألميــة مثــل بيــع المنتجــات الصغيــرة والحلويــات والمناديــل علــى تقاطعــات ومفــارق الطــرق الرئيســة، أو حتــى 
اســتجداء المــال مــن النــاس، بينمــا آخريــن فقــدوا والديهــم أو هربــوا مــن المــدارس بســبب نقــص رعايــة األســرة. 
إضافــًة إلــى ذلــك، يســتهدف المشــروع األطفــال مــن ذوي اإلعاقــات الجســدية غيــر القادريــن علــى الذهــاب إلــى 

ــًا لرفــض زمالئهــم لهــم فــي الدراســة. المدرســة تجنب

مشاريع تنمية إجتماعية سبعة وعشرون
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لذلــك ُيركــز المشــروع علــى توفيــر مســتقبل واعــد لهــؤالء األطفــال مــن خــالل مســاعدتهم فــي تجنــب القضايــا 
اإلجراميــة، واكتشــاف هواياتهــم، وتطويــر قدراتهــم التعليميــة واالجتماعيــة، والعمــل علــى تحقيــق المســاواة 
االجتماعيــة فــي مجتمــع بيــت لحــم. وســيوفر المركــز مــكان علــى مســتوى عــاٍل مــن المهنيــة، قــادر علــى تطبيــق 
مهــارات التعامــل مــع األطفــال والتأثيــر فيهــم إلحــداث التغييــر اإليجابــي المرغــوب لبنــاء شــخصيتهم للنهــوض 
بالمجتمــع وأفــراده، وســتقدم البلديــة مــن خاللــه رعايــة لألطفــال فــي منطقــة بيــت لحــم الحضريــة الذيــن تتــراوح 
ــل المتســربين مــن المــدارس و/أو المتســولين  ــى اهتمــام خــاص مث ــن )5( و)14( عامــا ويحتاجــون إل أعمارهــم بي
فــي الشــوارع ومــن أســر مفككــة و/أو أبــاء أميــون ويحتاجــون إلــى اهتمــام إضافــي، وستســعى إلــى تأســيس 
وإدارة المركــز مــن خــالل رعايــة األطفــال المهمشــين وتوجيههــم وتنشــئتهم بأســاليب علميــة وتربويــة صحيحــة 
تســاهم فــي توفيــر بيئــة تكفــل للهــم كرامتهــم اإلنســانية وتعــزز فــي شــخصيتهم الثقــة بالنفــس. إضافــًة إلــى 
المتابعــة األســرية لألطفــال، كعنصــر مهــم فــي المكــون التربــوي لألطفــال الذيــن يشــاركون فــي أنشــطة مركــز 

رعايــة الطفــل، كمــا ســيوفر الفرصــة الالزمــة لتعلــم القــراءة والكتابــة وممارســة األنشــطة الالمنهجيــة. 

تــم تخصيــص مبلــغ )45,000( يــورو ألعمــال ترميــم مبنــى البلديــة فــي نزلــة العيــن والــذي ســيكون مركــز المشــروع، 
والجــزء المتبقــي ُخصــص للمصاريــف التشــغيلية ولتأثيــث الموقــع.
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U-SOLVE مشروع حلول تنموية حضرية مستدامة لتثمين ريادة األعمال
وهــو مشــروع ينــدرج تحــت إطــار برنامــج ENI CBC MED التابــع 
لالتحــاد األوروبــي، بمشــاركة )10( شــركاء مــن )6( مــدن مختلفــة 
ــرص، الريســا فــي  ــا، نيقوســيا فــي قب وهــي باليرمــو فــي إيطالي
اليونــان، إربــد فــي األردن، واإلســكندرية فــي مصــر، وبيــت لحــم 
فــي فلســطين متمثلــة ببلديــة بيــت لحــم ومركــز التعليــم المســتمر 
التابــع لجامعــة فلســطين األهليــة. ويهــدف المشــروع إلــى إنشــاء 
ــادة األعمــال المبتكــرة،  ــى ري ــة يعتمــد عل ــة الحضري نمــوذج للتنمي
البيئيــة  النظــم  وتعزيــز  المســتدامة،  التنميــة  تحديــات  معالجــة 

لألعمــال الحضريــة، وخلــق فــرص عمــل فــي األســواق االجتماعيــة والبيئيــة الناشــئة. يســتمر المشــروع لمــدة )3( 
ســنوات بــدأت فــي شــهر تشــرين أول 2020، بميزانيــة كليــة للمشــروع للشــركاء العشــرة هــي )3,577,070.99( يــورو.

الصناعات اإلبداعية الثقافية في بيت لحم
فــي عــام 2022، وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم اتفاقيــة شــراكة 
مــع مديــرة المكتــب وممثلــة اليونســكو فــي فلســطين لمشــروع 
ــة فــي بيــت لحــم الــذي يهــدف إلــى  ــة الثقافي الصناعــات اإلبداعي
تســليط الضــوء وتعزيــز الصناعــات اإلبداعيــة الثقافيــة فــي بيــت 
لحــم، والــذي ينــدرج ضمــن االحتفــال بمدينــة بيــت لحــم عاصمــة 
للثقافــة العربيــة للعــام 2020، ويشــمل المشــروع إجــراء دراســة 
ــراز  ــع إب ــت لحــم، م ــة فــي بي ــات اإلبداعي ــم حــول الصناع و/أو تقيي
أصولهــا وتطورهــا والتدابيــر الموضوعــة للنهــوض بهــا وتعزيزهــا، 
ومســاهمتها المحتملــة فــي االســتدامة االقتصاديــة فــي بيــت 

لحــم، وإنتــاج فيديــو قصيــر عــن الصناعــات اإلبداعيــة الثقافيــة المتنوعــة فــي بيــت لحــم، إضافــة إلــى إبــراز الــدور 
ــام،  ــت لحــم. وفــي الخت ــاة ســكان بي ــه هــذه الصناعــات فــي حي ــذي تلعب االجتماعــي واالقتصــادي المتكامــل ال
ســتقوم بلديــة بيــت لحــم، بتنظيــم مؤتمــر بالتنســيق مــع اليونســكو، يركــز علــى الصناعــات اإلبداعيــة الثقافيــة 
البــارزة فــي بيــت لحــم والتــي لهــا دور فعلــي فــي تعزيــز االقتصــاد المحلــي، مــع إشــراك الفنانيــن المحلييــن 
والحرفييــن والفنييــن والطــالب الناشــطين فــي المجــاالت اإلبداعيــة والثقافيــة المختلفــة. يتــم تمويــل هــذا 

المشــروع مــن قبــل اليونســكو، بمبلــغ قيمتــه )18400( دوالر أمريكــي.

مشاريع تنمية إقتصاديةثمانية وعشرون
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اعتمــد المجلــس البلــدي سياســة إعــداد دراســات وخطــط لالعتمــاد علــى مخرجاتهــا وتوصياتهــا فــي تنفيــذ 
مشــاريع تضمــن اســتدامة وتحقيــق الفوائــد المرجــوة، ومــن هــذه الدراســات والخطــط: 

1.   إعداد خطة الطاقة لمدينة بيت لحم ألعوام 2020 – 2030
ــة  ــة اإليطالي ــور الممــول مــن الوكال ــات مشــروع ن مــن ضمــن فعالي
للتعــاون اإلنمائــي مــن خــالل عالقــة التوأمــة مــع بلديــة تورينــو 
عملــت بلديــة بيــت لحــم وشــركة كهربــاء محافظــة القــدس مــع 
جامعــة البوليتكنيــك فــي مدينــة تورينــو ومكتــب لينكــس للخدمــات 
ــت لحــم لألعــوام  ــة بي ــى إعــداد خطــة الطاقــة لمدين الهندســية عل
2020 – 2030، التــي تهــدف إلــى تقييــم اســتهالك الطاقــة فــي بيــت 
لحــم فــي عــام 2018 وتقييــم اســتهالك الطاقــة فــي المســتقبل 
مشــروع  إن  مختلفــة.  ســيناريوهات  ظــل  فــي   2030 العــام  فــي 
الخطــة المقترحــة مســتوحى مــن أنشــطة ميثــاق رؤســاء البلديــات 
للحفــاظ علــى المنــاخ والبيئــة، وهــي شــبكة أوروبيــة تعــزز زيــادة 
الطاقــة واالســتدامة البيئيــة للمــدن والبلديــات. وقــد تــم إتبــاع نهًجا 
ــا لمطابقــة الطلــب علــى الطاقــة وإنتــاج  ــا / تنازلًي مختلًطــا تصاعدًي
الطاقــة، وكان مــن مخرجــات الخطــة توصيــات عديــدة حــول ترشــيد 
اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة. لقــراءة الخطــة الكاملــة يمكنكــم 

االضطــالع عليهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للبلديــة.

2.   إعداد خطة إدارة لمسار الحجاج )شارع النجمة(
شــاركت بلديــة بيــت لحــم وجميــع األطــراف المســؤولة عــن إدارة 
ــت لحــم فــي إعــداد خطــة اإلدارة والحفــاظ  ــة بي الموقــع فــي مدين
الســيد  والدة  مــكان  لحــم  )بيــت  العالمــي  التــراث  موقــع  علــى 
ــراث  المســيح: كنيســة المهــد ومســار الحجــاج( مــع مركــز حفــظ الت
الثقافــي الــذي قــام بإعــداد الخطــة المذكــورة وبمســاعدة فنيــة 
مــن قبــل مكتــب اليونســكو – رام اللــه وبمشــاركة فنيــة مــن قبــل 

ــي  ــة الت ــر الدولي ــًا للمعايي ــذي قــدم التوجيهــات الالزمــة وفق ــراث العالمــي ال ــر متخصــص فــي مجــال الت خبي
تســاهم بتطــور مخطــط الحمايــة واإلدارة للموقــع.

تعتبــر خطــة الحمايــة واإلدارة مطلــب أساســي للحفــاظ علــى الموقــع وصيانتــه واســتدامته والحفــاظ علــى 
ــم  ــي يت ــى مــن نوعهــا الت ــراث العالمــي، وهــي األول ــة الت ــرارات لجن ــة االســتثنائية بموجــب ق ــه العالمي قيمت
ــع الشــركاء  ــن جمي ــع مذكــرة تفاهــم بي ــم توقي ــد ت ــراء فلســطينيين، وق إعدادهــا فــي فلســطين ومــن خب
المســؤولين عــن إدارة الموقــع وهــم؛ وزارة الســياحة واآلثــار، بلديــة بيــت لحــم، اللجنــة الرئاســية لترميم كنيســة 

المهــد ومركــز حفــظ التــراث للبــدء بإعــداد الخطــة بميزانيــة قيمتهــا )100,000( دوالر أمريكــي موزعــة كالتالــي:

تخطيط حضري ودراساتتسعة وعشرون

رسم بياني إلستهالك الطاقة حسب المجال

رسم بياني إلستهالك الطاقة حسب النوع



87

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنموية

)30,000( دوالر أمريكي بدعم من مركز التراث العالمي من خالل وزارة السياحة واآلثار. أ ( 
تخصيــص مبلــغ )50,000( دوالر أمريكــي مــن ميزانيــة مشــروع إعــادة إحيــاء المركــز الدينــي والتاريخــي  ب ( 

فــي مدينــة بيــت لحــم والممــول مــن حكومــة روســيا االتحاديــة.
مبلغ )20,000( دوالر أمريكي  بدعم من الحكومة السويدية.  ت ( 

تشــمل الخطــة دراســات شــاملة واســتراتيجيات حــول قيمــة الموقــع 
العالميــة االســتثنائية وكيفيــة الحفــاظ عليهــا مــن خــالل إدمــاج 
مؤسســات المجتمــع المحلــي وســكان الشــارع وأصحــاب المحــالت 
إلــى  النجمــة وصــوال  المشــاة فــي شــارع  لتعزيــز حركــة  التجاريــة 
كنيســة المهــد ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن إحيــاء الشــارع وتشــجيع 

أصحــاب المحــالت التجاريــة االســتثمار فــي الشــارع وإعــادة إحيــاء الحــرف التقليديــة التــي يتميــز بهــا ســكان 
المدينــة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تنظيــم حركــة المركبــات والمشــاة فــي الشــارع التــي تحتــم وجــوب نقطــة 
تنزيــل الســياح والــزوار عنــد بدايــة الشــارع ) دوار العمــل الكاثوليكــي( تماشــيًا مــع تأهيــل شــارع النجمــة 

وتفرعاتــه. 

إعداد خطة تسويقية لشارع النجمة  .3
بعــد أن تــم ترميــم شــارع النجمــة ووضــع خطــة إدارة لــه، كان مــن المهــم وضــع خطــة تســويقية تطــرح نمــوذج 
عمــل وسياســات تســويق إلحيــاء شــارع النجمــة كموقــع تــراث عالمــي مــن النواحــي الثقافيــة والتجاريــة 
والســياحية واالجتماعيــة. لذلــك عملــت البلديــة مــن خــالل شــركة بــال بروفشــنلز للخدمــات االستشــارية 
واالســتثمارية بتنفيــذ دراســة بتكلفــة تبلــغ )17،000( دوالر أمريكــي لوضــع خطــة تســويقية وسياســات تســاعد 

علــى تنشــيط شــارع النجمــة تحــت إشــراف بلديــة بيــت لحــم.

ــة علــى مــر  ــه التجاري ــة للشــارع إضافــًة إلــى أهميت ــة والثقافي ــة والديني بينــت الدراســة شــرحًا للقيمــة التاريخي
الســنوات وتأثيــر النمــو الحضــري فــي المنطقــة عليــه. ثــم شــرحت عــن اأُلطــر القانونيــة التــي تحكــم الســياحة 
ــم  ــم ت ــراث الثقافــي فــي الموقــع مــن خاللهــا. ث ــى الت ــم المحافظــة عل ــي يت فــي الموقــع والتشــريعات الت
تقييــم الوضــع بنــاء علــى العوامــل الرئيســة التــي أدت إلــى أن يكــون شــارع النجمــة فــي هــذه الحالــة وفــق 
ــن  ــة م ــارع النجم ــل ش ــيط وتفعي ــول لتنش ــات وحل ــروج بتوصي ــك الخ ــع ذل ــات، تب ــالت ودراس ــالت وتحلي مقاب

خــالل نمــوذج العمــل المقتــرح.

4.   استراتيجية النقل والتنقل للمنطقة الحضرية في بيت لحم لألعوام 2030-2020
إيمانــًا مــن بلديــة بيــت لحــم بــأن مشــاكل المواصــالت واألزمــات المروريــة ال يمكــن حلهــا مــن قبــل كل بلديــة 
ــم  ــت لح ــة بي ــت بلدي ــد عمل ــة ككل، فق ــدن المحافظ ــع م ــل يجم ــي متكام ــكل جماع ــا بش ــدًى وإنم ــى ح عل
بدعــم مــن بلديــة باريــس والوكالــة الفرنســية للتنميــة ومــن خــالل مكتــب MOVE MOBILITY الهولنــدي 
والمجموعــة االستشــارية للتنميــة واإلعمــار، علــى إعــداد خطــة مروريــة لمدينــة بيــت لحــم لألعــوام 2030-2020، 

ــورو.  ــغ )213,000( ي وبقيمــة تبل

ُأنجــزت الدراســة بالشــراكة مــع محافظــة بيــت لحــم، ووزارة المواصــالت، ووزراه الحكــم المحلــي، وبلديــات 
المحافظــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن وشــملت عمــل مســح ميدانــي إحصائــي لعــدد 
المركبــات المــارة والمســتخدمة، وكميــة وكيفيــة اســتخدام المواطنيــن للمركبــات، والبحــث عــن حلــول عصريــة 
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للتنقــل اآلمــن وتقليــص اســتخدام المركبــات، واســتعمال النقــل العــام كبديــل عــن النقــل الخــاص، وإيجــاد 
حلــول مروريــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل بنــاء شــبكة قطــار خفيــف يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة، وقــد 

انتهــت الدراســة وأعلــن عنهــا فــي شــهر أيلــول مــن العــام 2020.

ــن األنشــطة  ــا بي ــة مــن )99( إجــراء ومشــروع وتمــزج م ــت لحــم 2030 قائمــة مكون ــة لبي تضــم الخطــة المروري
والبرامــج والتدخــالت الماديــة والبرمجيــة والتنظيميــة. ومــن هــذه القائمــة تــم العمــل علــى دراســات معمقــة 
لمــا يقــارب )39( مشــروع فــي مرحلــة مــا قبــل الجــدوى لهــذه المشــاريع. ومخرجــات هــذه الخطــة كانــت عبــارة 

عــن ســيناريو لخطــة التنقــل تشــمل مــا يلــي:

	   تحسين شبكة الطرق وتصنيفها
	   توسيع وتحسين شبكة النقل العام

	   إدارة مواقف المركبات
	   المشي والمساحات العامة في الشوارع

	   تنظيم حمالت توعية
	   ابتكار أساليب جديدة في استعمال السيارات

	   نماذج مالية وتنظيمية جديدة



89

األهداف اإلسرتاتيجية وفق اجملاالت التنموية

LED 5.   خطة تنمية االقتصاد المحلي لمحافظة بيت لحم
شــاركت بلديــة بيــت لحــم فــي إنجــاز خطــة مجلــس تنميــة االقتصــاد المحلــي لمحافظــة بيت لحــم LED لألعوام 
ــات مــن  ــاء قــدرات الريادي ــن وبن ــادرات مــن تمكي ــد مــن المب ــذ العدي ــي تشــمل تنفي ــة 2018 – 2020، والت الثالث
النســاء لتســويق منتجاتهــم المحليــة، وُعقــدت عــدة ورشــات عمــل عقــدت فــي محافظــة بيــت لحــم لتشــجيع 

الريادييــن والرياديــات للتســجيل فــي الغرفــة التجاريــة وترخيــص حرفتهــم فــي البلديــة.

6.   دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي اإلستراتيجي ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضارية
مــن ضمــن النشــاطات المختلفــة لمشــروع المــدن المتكاملــة والتنميــة الحضريــة الممــول مــن صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات المحليــة مــن خــالل البنــك الدولــي تعمــل البلديــات مــع مكاتــب مختصــة علــى إعــداد دراســة 
اإلطــار البيئــي واالجتماعــي االســتراتيجي للمناطــق الحضريــة الخمــس المشــارة بالمشــروع ومــن ضمنهــم 
البيئيــة واالجتماعيــة  اآلثــار  لتقييــم  الحضريــة، والتــي تشــتمل علــى عمليــة منهجيــة  لحــم  بيــت  منطقــة 
ــة  ــارات البيئي ــع االعتب ــن وإدراج جمي ــة للتأكــد مــن تضمي ــة المقترح ــة أو الخطــط التنموي للسياســات المقترح
واالجتماعيــة بهــدف طــرح التدابيــر واإلجــراءات المناســبة لآلثــار المحتملــة للمشــاريع والتدخــالت المســتقبلية 

وتقديــم التوصيــات المناســبة لصنــاع القــرار.

1.   مشروع بيت لحم مدينة ذكية
عملــت بلديــة بيــت لحــم بالتعــاون مــع عــدة شــركاء محلييــن وإيطالييــن ومــن ضمنهــم مقاطعــة بافيــا، بلديــة 
بافيــا، بلديــة بارمــا، بلديــة بــادوال، بلديــة بروينــو، أمانــة تورينــو الكبــرى، اتحــاد البلديــات فــي مقاطعــة لومبارديــا، 
 Links جامعــة بافيــا، جامعــة البوليتكنيكــو فــي تورينــو، جامعــة بيــت لحــم، شــركة ،VIS BETHLEHEM مؤسســة
foundation، شــركة Ai Engineering، وشــركة Piacenti، ومؤسســة SISTERR للتعــاون الدولــي فــي بافيــا، 
علــى تقديــم منحــة للوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي لتنفيــذ مشــروع بيــت لحــم مدينــة ذكيــة. حيــث حصــل 
الشــركاء فــي هــذا المشــروع علــى الموافقــة علــى تنفيــذ المشــروع الــذي سيســتمر لمــدة )3( أعــوام بــدءًا مــن 
العــام 2022، وستســتفيد بلديــة بيــت لحــم مــن المشــروع بقيمــة )500,000( يــورو ســُتنفذ مــن خاللهــا مجموعــة 
مــن النشــاطات مــن بينهــا تحويــل إنــارة الشــوارع مــن صوديــوم إلــى ليــد، تركيــب محطــات طاقــة شمســية، 
شــراء ســيارات كهربائيــة للبلديــة، توفيــر محطــات شــحن للســيارات الكهربائيــة والدرجــات الهوائيــة الكهربائيــة، 
اســتكمال أعمــال المســاحة ثالثيــة األبعــاد الخاصــة بالبلــدة القديمــة فــي بيــت لحــم، وتحويــل إحــدى القاعــات 

فــي مركــز الســالم إلــى معــرض تكنولوجــي دائــم، والعديــد مــن النشــاطات األخــرى.

2.   مشروع تأهيل شارع متفرع من شارع بيت بصة
مــن خــالل العالقــة المتميــزة بيــن مدينتــي بيــت لحــم وسرقســطة )ســاراجوزا( اإلســبانية، تمكنــت بلديــة بيــت لحــم 
فــي الحصــول علــى منحــة بقيمــة )25,000( يــورو مــن بلديــة ســاراجوزا لتأهيــل شــارع متفــرع مــن شــارع بيــت بصــة، 
حيــث ستشــمل أعمــال التأهيــل شــبك خطــوط المنــازل وقطــع األراضــي بخــط الصــرف الصحــي وعمــل الوصــالت 
المنزليــة الالزمــة، وصيانــة خــط الميــاه، إضافــًة إلــى بنــاء أرصفــة وتعبيــد الشــارع الــذي يبلــغ عرضــه )8( أمتــار وطولــه 

)240( متــر.

مشاريع قادمةثالثون
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بــرز رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان علــى المســتوى المحلــي والدولــي بــدوره الرائــد والمتميــز 
فــي العمــل المجتمعــي وبمواقفــه السياســية الثابتــة وفــي تعزيــز العالقــات الثنائيــة والتــي مّثــل رســالة مدينــة 
بيــت لحــم بهــا، وتقديــرًا لجهــوده وعطائــه وتعاونــه مــع كل مــن طــرق بابــه تلّقــى عــدة جوائــز وتكريمــات مــن 

مؤسســات دوليــة ومحليــة، كان مــن أبرزهــا: 

جائــزة الســالم والثقافــة الدوليــة فــي إيطاليــا المقدمــة مــن أكاديميــة بونيفاتشــي فــي مدينــة انانــي 	 
ــدور ســلمان وجهــوده فــي الســعي فــي نشــر  ــرًا ل ــران مــن العــام 2017 تقدي ــة فــي شــهر حزي اإليطالي

رســالة بيــت لحــم للمحبــة والعــدل والســالم. 

شهادة تقدير مقدمة من جمعية البابا كليمنتو السابع في شهر حزيران من العام 2017.	 

مواطنة فخرية لمدينة روفيانو اإليطالية عام 2017.	 

تعيين رئيس بلدية بيت لحم عضوًا أكاديميًا فخريًا في أكاديمية بونيفاتشانا اإليطالية عام 2017.	 

جائزة انسجام الشعوب في مهرجان مونتيكانتيني/ إيطاليا أيلول 2017.	 

تكريم من منتدى مدن حقوق اإلنسان العالمية، غوانغجو/ كوريا الجنوبية أيلول 2017.	 

شهادة استحقاق من مدينة سان جورجيو ديل سانيو عام 2017. 	 

جائزة يوحنا بولس الثاني الدولية من جمعية اجاليا االيطالية عام 2018. 	 

وسام االستحقاق من المعهد الوطني األزرق من روما في شهر كانون أول 2018.	 

مواطنة فخرية لمدينة بوليانيللو االيطالية عام 2018.	 

جائــزة الســيدة إنســـانية وشـــهادة عـــن مســاهمته فيــه معــرض Humanity  Madame 2018 مـــن بـــراغ/ 	 
التشـــيك، فــي بيـــت لحـــم فــي شـــهر تشريـــن أول 2018.

شـــهادة تقديـــر مـــن بلديـــة كالوغـــا/ روســـيا لـــتعاون رئيــس البلديــة فــي تركيـــب وصيانـــة تمثـــال عـــامل 	 
الفضـــاء الـــروسي يـــوري غاغاريـــن في مدينـــة بيـــت لحـــم في شـــهر تشريـــن أول 2018.

مواطنة شرف لمدينة ناتال البرازيلية عام 2019.	 

مواطنة شرف لمدينة الكوسكو بالبيرو عام 2019. 	 

موطنة شرف لمدينة سانتا ماريا ديل مار في البيرو عام 2019.	 

لقــب شــخصية العــام الرياديــة لعــام 2019 خــالل حفــل تكريــم شــخصية العــام الثالــث عشــر مــن مؤسســة 	 
ســيدة االرض عــام 2020.

وســام الحريــة ُمقــدم مــن ســفير فلســطين فــي اليونــان مــروان طوباســي، تقديــرًا لــدور رئيــس البلديــة 	 
فــي دعــم وتعزيــز الصداقــة الفلســطينية اليونانيــة، وإلخالصــه فــي العمــل مــن أجــل حريــة وازدهــار 

الشــعب الفلســطيني، فــي عــام 2021.

وســام نجمــة إيطاليــا برتبــة فــارس ســنة 2018 ُمقــدم مــن فخامــة رئيــس الجمهوريــة اإليطاليــة ســيرجيو 	 
ماتاريــال ممثــاًل بســعادة القنصــل اإليطالــي العــام فــي القــدس الســيد جوزيبيــه فيديله، تقديــرًا لجهوده 

فــي تعزيــز العالقــات الفلســطينية اإليطاليــة تســلمه فــي عــام 2021.

تكريمات رئيس البلدية
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وفــي المقابــل، اهتــم رئيــس وأعضــاء مجلــس بلديــة بيــت لحــم بتقديــم الشــكر والتقديــر وتكريــم كل مــن عمــل 
وســاهم فــي إنجــاح مســيرة بلديــة بيــت لحــم وفــي نشــر رســالة مدينــة مهــد رســول المحبــة والســالم ســواء 
بالعمــل المجتمعــي أو الكنســي أو السياســي وغيــره. لذلــك، ُعنــي رئيــس وأعضــاء المجلــس بالتعبيــر عــن 

تقديرهــم مــن خــالل: 

تكريم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقة )1972-2017( والموظفين المتقاعدين	 

نظمــت بلديــة بيــت لحــم بتاريــخ 2017/11/25 فــي دار البلديــة حفــال لتكريــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس بلديــة 
بيــت لحــم الســابقين منــذ العــام )1972- أيــار 2017 ( والموظفيــن المتقاعديــن، وجــرى الحفــل فــي قاعــة 
فيينــا وســط حضــور مجتمعــي وسياســي ودينــي واســع، وبــدأ الحفــل بالنشــيد الوطنــي الفلســطيني 
تبعــه كلمــة رئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي أنطــون ســلمان مؤكــدا أن رؤســاء وأعضــاء مجالــس بلدية 
بيــت لحــم الســابقين كان لهــم الــدور البــارز فــي مــا وصلــت إليــه المدينــة والبلديــة مــن تطــور، متحدثــا 
عــن إنجازاتهــم علــى األصعــدة المختلفــة، قائــال: "نحــن عبــارة عــن مراحــل نســلم المجلــس لبعضنــا بعــض 
وتبقــى بيــت لحــم والبلديــة أساســًا لنــا جميعــا". وخــالل الحفــل تــم عــرض فيلــم وثائقــي عــن إنجــازات 
ــدم كل مــن رئيــس وأعضــاء  ــث َق ــم حي ــذ العــام )1972-2017(، وتبعــه فقــرة التكري ــة من ــس البلدي المجال
مجلــس بلديــة بيــت لحــم الحالييــن ومحافــظ بيــت لحــم آنــذاك اللــواء جبريــن البكــري، ومديــر عــام البلديــة 

أنطــون مرقــص األدرع للمكرميــن.

تكريــم أفــراد شــرطة المــرور بمناســبة أســبوع المــرور العربــي تحــت شــعار "التزامــك بالنظــام دليــل 	 
وعيــك"، عــام 2018.

تكريم القاضي جو مفصوت من مالطا بمناسبة زيارته الثالثين لمدينة بيت لحم، عام 2019.	 

تكريم شخصيات 
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والتــي تعتبــر امتيــازًا ُيمنــح مــن مجلــس بلديــة بيــت لحــم لشــخصيات أثــرت وتركــت بصمــة فــي تاريــخ مدينــة بيــت 
لحــم، وقــد منــح المجلــس مواطنــة فخريــة لعــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والدبلوماســية وهــم: 

قــدس األب ابراهيــم فلتــس بمناســبة اليبويبــل الفضــي لرســامته الكهنوتيــة وتقديــرًا للخدمــات الجليلــة 	 
التــي قدمهــا لمدينــة بيــت لحــم وأبنائهــا و لغيرتــه علــى مصلحتهــا ولدعمــه وعطائــه الكبيريــن لمجتمــع 

بيــت لحــم وتفانيــه فــي نشــر لرســالة المحبــة و الســالم، عــام 2017.

ســفير بولنــدا الســابق لــدى دولــة فلســطين الســيد بيوتــر بوختــا تقديــرا لجهــوده فــي تحفيــز وتوطيــد 	 
ــا التعــاون الثنائــي ودعمــه لمشــاريع  ــة ومســاهمته فــي خدمــة قضاي العالقــات الفلســطينية البولندي

تنمويــة فــي مدينــة بيــت لحــم أثنــاء فتــرة خدمتــه، وذلــك فــي عــام 2018.

مؤســس ورئيــس Istituto Nazionale Azzuro الســيد لورينــزو فيستيتشــيني، تقديــرًا علــى دعمــه 	 
لمدينــة بيــت لحــم مــن خــالل قيامــه بالعديــد مــن المبــادرات الصحيــة والتبــرع بمعــدات طبيــة لبيــت لحــم، 

ــام 2019. ع

غبطــة بطريــرك القــدس لالتيــن الســابق المونســينيور ميشــيل صبــاح تقديــرًا لمكانتــه الدينيــة والوطنيــة 	 
ــزازًا برســالته اإلنســانية فــي الدفــاع عــن الحقــوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني،  ــة، واعت واالجتماعي

عــام 2021. 

منح مواطنة فخرية لمدينة بيت لحم
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الوفود التي زارت مدينة بيت لحم خالل دورة المجلس البلدي الحالي:

شارك رئيس بلدية بيت لحم في استقبال شخصيات عالمية زارت مدينة بيت لحم، وكان من أبرزها:. 1

ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز، بتاريخ 2020/1/24	 

رئيس جمهورية أرمينيا، السيد ارمين سركيسيان، بتاريخ 2020/1/24	 

رئيس الوزراء الياباني، السيد شينزو ابي في عام 2018	 

رئيس بنما، السيد خوان كارلوس فاريال في عام 2018	 

رئيس حكومة إقليم والونيا في بلجيكا، السيد رودي ديموت، في عام 2019	 

رئيسة جمهورية مالطا، السيدة ماري لويز كوليرو بريكا، في عام 2019	 

رئيس جمهورية تشيلي، السيد سبستيان بنييرا، في عام 2019	 

نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد وانغ قيشان، في عام 2018	 

وزير خارجية سلطنة عمان، السيد يوسف بن علوي، في عام 2018	 

ــان 	  ــة س ــس بلدي ــب رئي ــغل منص ــا كان يش ــان عندم ــة قط ــب بوكيل ــيد نجي ــس الســلفادور، الس رئي
ســلفادور، فــي عــام 2018.

اســتقبلت بلديــة بيــت لحــم مــا يقــارب )130( وفــدًا مــن شــخصيات برلمانيــة ودينيــة واجتماعيــة ورؤســاء . 2
بلديــات وطــالب ومؤسســات و أفــواج ســياحية مــن المــدن المتوأمــة ومــن عــدة مــدن حــول العالــم. 

استقبلت بلدية بيت لحم )21( ممثل للدول المعتمدة لدى دولة فلسطين.. 3

الوفود
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فــي الفتــرة بيــن عــام 2017 و2022 حيــث تــم انتخــاب المجلــس 
األول فــي العــام 2017 برئاســة جــوان حزبــون، واســتمر لغايــة 
عــام 2021 ،  وقــد عمــل المجلــس مــن خــالل اللجــان المختلفــة 
واللجنــة  التطوعــي  العمــل  لجنــة  ومنهــا  شــكلها،  التــي 
وقــام  واإلداريــة،  والماليــة  واإلعالميــة  والرياضيــة  الثقافيــة 
المبــادرات والنشــاطات منهــا: المشــاركة فــي  بالعديــد مــن 
ــات  ــي مهرجان ــة وف ــات الخاص ــذوي االحتياج ــادرات ل ــم مب تنظي
وفعاليــات المدينــة، كمــا تطــوع أفــراد المجلــس فــي أعمــال 

تطوعيــة فــي المؤسســات الخيريــة واالجتماعيــة مثــل الجمعيــة األنطونيــة الخيريــة التلحميــة والكريــش )راهبــات 
المحبــة( ومدرســة الشــروق للمكفوفيــن، كمــا شــارك المجلــس فــي عــدة مهرجانــات بهــدف تقديــم ريعهــا 
لألعمــال والمبــادرات التطوعيــة  الهادفــة، وفــي معــرض الكتــاب المنظــم مــن  كليــة تيراســنطة للبنيــن تحضيــرًا 
ــة  ــى طلب ــر قرطاســية عل ــع )1000( دفت ــادرة توزي ــوا بمب ــة 2020 "، وقام ــة العربي ــة الثقاف ــت لحــم عاصم ــال "بي ألعم
ــا  ــة ســيداو وأثارهــا وأخــرى عــن جائحــة كورون ــوم توعــوي حــول اتفاقي ــم ي المــدارس والجامعيــن، وعلــى تنظي

وُســبل الوقايــة منهــا.

كمــا شــارك المجلــس فــي ســوق الميــالد وقــام بتوزيــع هدايــا لألطفــال ، كمــا قــام بتوزيــع القناديــل والشــموع 
ــد  ــن بمناســبة عي ــى المصلي ــع التمــور عل ــور ، وبتوزي ــوم ســبت الن ــور فــي ي ــى المشــاركين فــي اســتقبال الن عل
ــل فــي العــام       ــة فــي شــهر رمضــان الفضي ــم أمســية رمضاني ــس بتنظي ــام المجل ــوي الشــريف، وأق ــد النب المول

.2017

وقــد شــارك المجلــس الشــبابي  فــي وضــع الخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية لألعــوام 2018-2021، والتــي عكســوا 
فيهــا قضايــا الشــبابا واحتياجاتهــم، باإلضافــة الــى مشــاركة أعضــاء المجلــس الشــبابي وتقديمهــم للمســاعدة 

فــي تشــكيل مجلــس شــبابي تابــع لمحافظــة بيــت لحــم، 

أمــا المجلــس الشــبابي الثانــي فقــد تــم انتخابــه فــي العــام 2021، وقــد كان لــه مشــاركة فــي بعــض المؤتمــرات 
الشــبابية وفــي التطــوع فــي احتفــاالت أعيــاد الميــالد المجيــدة للعــام 2021.

المجلس الشبابي بيت لحم
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منــذ اإلعــالن عــن انتشــار فيــروس "الكورونــا" فــي بيــت لحــم بتاريــخ 
2020/3/5 عملــت بلديــة بيــت لحــم وطواقمهــا الميدانيــة علــى تقديم 
خدمــات تعقيــم شــوارع المدينــة ومرافقهــا العامــة كإجــراء احتــرازي 
للحــد مــن انتشــار الفيــروس، كمــا تعاونــت بلديــة بيــت لحــم مــع لجان 
واألهليــة،  الرســمية  والمؤسســات  المحليــة  والهيئــات  المخيمــات 
ســاحاتها  فــي  التعقيــم  بعمليــات  البلديــة  قامــت طواقــم  حيــث 
ــة  ــة واالجتماعي ــة والتعليمي ــرات المؤسســات األمني وطرقاتهــا ومق

ــت لحــم، وأطلقــت رســالة  ــة بي ــع مدين ــة م ــة مــع عشــرات المــدن المتوأم ــرت رســائل تضامني ــا طي ــة. كم والديني
مســجلة تضامــن ومحبــة ورجــاء وبركــة  إلــى الشــعب اإليطالــي.  

كمــا قامــت بالتعــاون مــع وزارة التنميــة )الشــؤون( االجتماعيــة فــي جمــع بيانــات النمــاذج الخاصــة بالمتضرريــن 
ــة بنشــر رســالة  ــات آلالف النمــاذج.  إضافــًة إلــى ذلــك، قامــت البلدي ــغ البيان ــا، وتفري مــن جائحــة فيــروس كورون
شــكر وتقديــر لجميــع العامليــن فــي مكافحــة جائحــة كورونــا فــي مجلــة )This Week in Palestine( وعلــى موقــع 
البلديــة اإللكترونــي، ونشــرت محتويــات توعويــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة الخاصــة بالبلديــة حــول كيفيــة 

التعامــل مــع الفيــروس والوقايــة منــه. 

كمــا تبرعــت بلديــة بيــت لحــم بمبلــغ )50,000( شــيقل لتأهيل مستشــفى 
لعــالج  إلــى مستشــفى  منــه  جــزء  العســكري وتحويــل  فلســطين 
مصابيــن الكورونــا، كمــا قامــت طواقــم البلديــة الفنيــة بتأهيــل شــبكة 
الطراشــة  ، وبأعمــال  الكهربــاء  الصحــي، وشــبكة  الميــاه والصــرف 
والدهــان وقــد اســتغرق العمــل مــدة )100( يــوم عمــل شــارك فيهــا )10( 

فنييــن

قامــت بلديــة بيــت لحــم بتوزيــع مالبــس واقيــة ومســتلزمات طبيــة 
العســكري  المستشــفى  وهــي:  المحافظــة  فــي  للمستشــفيات 
ومديريــة الصحــة والمركــز الوطنــي للكورونــا ومستشــفى الحســين 
ومستشــفى الجمعيــة العربيــة ومستشــفى أحمــد مســلماني بيــت 
ومستشــفى  والنفســية  العقليــة  األمــراض  ومستشــفى  ســاحور 

المقدســة. العائلــة 

إنجازات بلدية بيت لحم خالل جائحة الكورونا
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أرض بلدية بيت لحم في جرون الحمص 

قضــت المحكمــة المركزيــة فــي القــدس قبــول دعــوى حقــوق )17-08-20373( المرفوعــة مــن بلديــة بيــت لحــم ضــد 
)شــركة بــن عامــي للهندســة المدنيــة م.ض.( التــي كانــت مغتصبــة ألرض البلديــة الواقعــة فــي منطقــة جــرون 
الحمــص بمحــاذاة الحاجــز العســكري )300( والبالغــة مســاحتها )27( دونــم. وقــد قــررت المحكمــة نــزع يــد الشــركة 
الغاصبــة عــن األرض وتســليمها للبلديــة خاليــة مــن الشــواغل والشــاغلين، حيــث تــم تنفيــذ الحكــم باإلخــالء. وبعد 
اســتالم البلديــة لــألرض قــرر المجلــس البلــدي تقديــم قضيــة تعويضــات جديــدة ضــد الشــركة لمطالبتهــا ببــدل 

األضــرار الماديــة التــي لحقــت بــاألرض وكذلــك بــدل االســتخدام القســري لهــا عــن الفتــرة الســابق. 

وفــي ســبيل المحافظــة علــى األرض وحمايتهــا مــن أيــة اعتــداءت، فقــد قــرر المجلــس البلــدي بنــاء جــدار حــدودي 
حــول األرض بالشــراكة والتعــاون مــع شــركة كهربــاء محافظــة القــدس التــي أودعهــا المجلــس البلــدي الثقــة 

للدفــاع عــن حقــوق البلديــة فيهــا، وذلــك تمهيــدًا لبنــاء محطــة ألــواح شمســية لتوليــد الطاقــة البديلــة عليهــا. 

اعتذار قناة "كان 11" اإلسرائيلية لرئيس بلدية بيت لحم ولبلدية بيت لحم

قــررت محكمــة صلــح القــدس فــي العــام 2020 قبــول الدعــوى المقدمــة مــن رئيــس بلديــة بيــت لحــم بصفتــه 
الشــخصية وباإلضافــة لوظيفتــه فــي الدعــوى رقــم )18-06-43339( وموضوعهــا المطالبــة بالتضمينــات المعنويــة 
ــت لحــم  ــة بي ــس بلدي ــون اإلســرائيلي لرئي ــاة "كان 11" فــي التلفزي ــي تســببت بهــا قن ــة الت عــن األضــرار المعنوي
والناتجــة عــن نســبة مراســلة القنــاة المذكــورة ألقــوال علــى لســان رئيــس البلديــة لــم يكــن قــد تحــدث بهــا أو 
ذكرهــا. وقــررت المحكمــة إلــزام القنــاة باالعتــذار لرئيــس البلديــة وجــاء فــي اعتذارهــا: "إن تصويــر المقابلــة تــم قبل 
إعــالن رئيــس الواليــات المتحــدة بخصــوص القــدس لذلــك لــم يســأل ولــم يتطــرق رئيــس بلديــة بيــت لحــم أنطــون 
ســلمان لموضــوع القــدس فــي المقابلــة، نأســف علــى نســبة تلــك األقــوال لرئيــس بلديــة بيــت لحــم المحامــي 

أنطــون ســلمان ولســوء الفهــم والضــرر المعنــوي الــذي ســببه ذلــك لــه ولبلديــة بيــت لحــم".

الدفاع عن حقوق بلدية بيت لحم
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