دولة فلسطين
بلدية بيت لحم

الخطة التنموية اإلستراتيجية لمدينة
بيت لحم لألعوام ٢٠٢١ - ٢٠١٨

رؤية مدينة بيت لحم
عاصمة الميالد ومهد السالم
ثقافية تاريخية تراثية سياحية ذكية آمنة
خضراء نظيفة ذات تنمية مستدامة

خطة التنفيذ السنوية لعام ٢٠١٨

ص .ب 48 .ساحة املهد ،بيت لحم ،فلسطني
هاتف | 02- 2741323/4/5 :فاكس02-2741327 :
الربيد اإللكرتوين | info@bethlehem-city.org :املوقع اإللكرتوينwww.bethlehem-city.org :

بلدية بيت لحم – خطة التنفيذ السنوية لعام ٢٠١٨

إعداد :وحدة التخطيط اإلسرتاتيجي وتقييم األداء يف بلدية بيت لحم
جميع الحقوق محفوظة © شباط ٢٠١٨
طباعة:

كلمة رئيس بلدية بيت لحم
أنجــزت بلديــة بيــت لحــم مبشــاركة مجتمعيــة مراحــل إعــداد الخطــة التنمويــة اإلسـراتيجية ملدينــة بيت
لحــم لألعــوام  ،2021-2018بحســب دليــل التخطيــط التنمــوي املحــي املعتمــد مــن وزارة الحكــم املحــي
لعــام  . 2017وعليــه أضــع بــن أيديكــم مثــرة هــذه الجهــود التــي تعكــس مــدى توافــق رؤيــة بلديــة
بيــت لحــم مجلسـاً وطاقـاً مــع توجهــات املجتمــع املحــي واحتياجــات مدينــة بيــت لحــم بهــدف تعزيز
مبــادئ الحكــم الرشــيد وتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة ملواطنــي مدينــة بيــت لحــم وزوارهــا عــى
حــد ســواء،من خــال اســتخدام التخطيــط التنمــوي لبلــورة األولويــات واألهــداف والربامــج واملشــاريع
التنمويــة للمدينــة خــال فــرة أربعــة ســنوات التــي بــدأت منــذ تــويل املجلــس البلــدي املنتخــب ملهامــه،
مبــا يتــاىش مــع تطلعــات ســكان مدينــة بيــت لحــم ،آخذيــن بعــن االعتبــار املــوارد املتاحــة واملعوقــات
املحتملــة.
وبنــا ًء عــى اللقــاءات املجتمعيــة وورشــات العمــل التــي عقــدت خــال األربــع شــهور املاضيــة ،يســعدنا
أن نعلــن خطــة التنفيــذ الســنوية لعــام  ،2018عــى مســتوى البلديــة واملدينــة ،والتــي يعتمــد نجــاح
املشــاريع التنمويــة فيهــا وبشــكل أســايس عــى مســاندة املجتمــع املحــي ملدينــة بيــت لحــم وتعزيــز
مبــدأ املواطنــة الصالحــة واملســاءلة املجتمعيــة فيهــا.
ملدينتــا بيــت لحــم حــق علينــا بتظافــر الجهــود إلبقائهــا منــارة حضاريــة تشــع ازدهــارا ً وعمرانـاً ،وعليــه
نتقــدم بالشــكر لجميــع مــن ســاهم يف إعــداد هــذه الخطــة وأخــص بالذكــر هنــا أعضــاء املجلــس البلــدي،
لجنــة التخطيــط اإلسـراتيجي ،فريــق التخطيــط األســايس ،منســقي وأعضــاء اللجــان التنمويــة ،موظفــي
وعــال بلديــة بيــت لحــم و مواطنــي مدينــة بيــت لحــم الكــرام ،بــارك اللــه يف جهودكــم املبذولــة
واملميــزة لتحقيــق مــا هــو أفضــل ملدينتــا بيــت لحــم.
عامر يا فلسطني  ...عامر يا بيت لحم

املحامي أنطون سلامن
رئيس بلدية بيت لحم

انشاء وتأهيل طرق رابطة وبديلة يف بيت لحم
إسم مكون الربنامج/املرشوع

التكلفة
التقديرية
$1000 X

 -1تأهيل شارع واد مسلم  1.5مليون دوالر امرييك

$140

 -2إعادة تأهيل شارع املياه
 -3تأهيل شارع واد الجمل املرحلة األوىل

$500
$300

تأهيل طرق داخلية يف مدينة بيت لحم وتحسني الخدمات بها
 -1تأهيل شارع القناطر
 -2تأهيل شارع تكية ستنا مريم
 -3تأهيل شارع الجرايش  /متفرع من القناطر
 -4تأهيل شارع الشعالن  /متفرع من املسلخ
 -5تأهيل شارع مار يوسف العطن
 -6تأهيل شارع بقيع الثغرة
 -7تأهيل شارع الصف من الدوار لغاية املدارس من
أمام مسجد صالح الدين
 -8تأهيل شارع نجمة الرشق
 -9تأهيل شارع الوردية
 -10تأهيل املرحلة األوىل من شارع النجمة املتجه من
مفرق شارع املهد وحتى دوار العمل الكاثولييك
 -11تأهيل شارع الصف من املدارس حتى دار الكامل

تحسني مفارق املدينة والتخفيف من األزمات املرورية
 -1مفرق سلطة املياه

$50
$40
$40
$15
$120
$100
$50

الجهة املانحة
تربعات املواطنني
بلدية بيت لحم
وزارة األشغال العامة
البنك اإلسالمي للتنمية
صندوق تطوير وإقراض البلديات
صندوق تطوير وإقراض البلديات
صندوق تطوير وإقراض البلديات
بلدية بيت لحم
صندوق تطوير وإقراض البلديات
صندوق تطوير وإقراض البلديات
صندوق تطوير وإقراض البلديات

$400
$700
$250

الحكومة الروسية
الحكومة الروسية
الحكومة الروسية

$300

البنك اإلسالمي للتنمية

$700

الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي
واإلجتامعي
بلدية باريس والوكالة الفرنسية
للتنمية
بلدية بيت لحم

$400

الحكومة الروسية

 -2دراسة مرورية شاملة ملدينة بيت لحم

$260

 -3تأهيل  3مفارق يف شارع يارس عرفات (تقاطع
شارع جامل عبد النارص ،تقاطع املقاطعة ،تقاطع مفرق
الدوحة)
 -4تأهيل مدخل ساحة املهد عند تقاطع شارع املهد
مع مدخل الساحة بالقرب من مركز السالم

$50

توفري مصادر طاقة صديقة للبيئة

 -1بناء محطة طاقة شمسية فوق محطة الباصات
املركزية
 -2استبدال إنارة الشوارع التقليدية بأخرى موفرة
للطاقة ذات كفاءة

$500
$100

بلدية تورينو والوكالة اإليطالية
للتنمية
بلدية تورينو

تأهيل مباين تراثية
 -1تأهيل مبنى الصباغ ( مركز دراسات للمغرتبني)/
شارع النجمة
-2تأهيل ثالث محالت تجارية يف شارع النجمة تابعة
ملدرسة راهبات مار يوسف ( مدرسة تعليم الحرف
اليدوية والفسيفساء)

تأهيل طرق داخل حدود البلدة القدمية
 -1تأهيل شارع النجمة
 -2تأهيل حارة الفراحية

$130

الوكالة السويدية للتنمية

$50

الوكالة السويدية للتنمية

 $1000الحكومة الروسية
 $200البنك اإلسالمي للتنمية

تأهيل أدراج تراثية
 -1درج وقوس مرقص الرتايث
 -2درج الجلجل
 -3درج رابط بني شارع النجمة وشارع داالسال

إنشاء مقرات رياضية

 -1تأهيل امللعب الخاميس يف شارع الصف و تشطيب
املبنى
 -2تنفيذ مبادرات شبابية ورياضية للمجلس الشبايب

التقليل من ذبح ونقل اللحوم بطرق عشوائية

 -1عمل اتفاقية بني الهيئات املحلية إلنشاء مسلخ
بلدي عىل مستوى املحافظة
 -2دراسة إنشاء البنية التحتية ملسلخ بلدي عىل
مستوى املحافظة
 -3تنفيذ حمالت توعية مجتمعية حول النفايات
الصلبة/الحفاظ عىل الصحة والبيئة/سالمة املستهلك

$130
$120
$80

الوكالة السويدية للتنمية
الحكومة الروسية
الحكومة الروسية

$110

القطاع الخاص

$3

بلدية بيت لحم

$5

بلدية بيت لحم

$3

بلدية بيت لحم

$3

بلدية بيت لحم  -القطاع الخاص

مصادقة املخطط الهيكيل

 -1تأهيل فضالت الشوارع
 -2تنفيذ حمالت توعية مجتمعية حول استخدامات
األرايض وتصنيفها
 -3مرشوع التسوية وتسجيل األرايض يف املدينة
(حوض  2طبيعي وخمسة احواض اخرى)
 1200دونم

تفعيل تطبيق نظام األبنية للعام 2011

-1تدريب خريجي جامعات (مساحني – مهندسني)
 -2طباعة كتيب سياسات داخلية للمواصفات الفنية
لذوي االحتياجات الخاصة  +التخضري حسب نظام
االبنية
 -3حمالت توعية مجتمعية لتطبيق النظام (آبار/
تخضري/مواءمة ذوي األحتياجات الخاصة)

$30
$1

صندوق تطوير وإقراض البلديات
بلدية بيت لحم

$500

الصندوقالقوميالفلسطيني

$2
$1

نقابةاملهندسني
بلدية بيت لحم

$5

بلدية بيت لحم

تجميل املدينة وإنشاء مرافق عامة (حدائق – وحدات صحية عامة )
 -1تامني وتوريد مزروعات  +اتربة زراعية خاصة

$20

بلدية بيت لحم
وزارة الزراعة

 -2انشاء وحدات صحية يف حديقة البيارة
 -3تنفيذ برامج توعية مجتمعية وترويج خاصة
بتطوير وتجميل الشوارع والدوارات واالحياء السكنية
وانشاء حدائق مفتوحة(.حملة بيت لحم نظيفة
خرضاء)
 -4تأهيل مباين البلدية يف ساحة املهد
 -5تنفيذ حمالت توعية مجتمعية حول خدمات
البلدية/املحافظة عىل األمالك العامة/النظافة/
املواطنة الصالحة/التخضري
 -6بناء موقف سيارات ( موقع بصيلة /شارع النجمة)

$15
$20

بلدية بيت لحم
بلدية بيت لحم
القطاع الخاص

$500
$4

الحكومة الروسية
بلدية بيت لحم
القطاع الخاص

$100

الحكومةالروسية

-7مداخل وبوابات السوق املركزي
 -8تجميل مرافق البلدية بتخضري واجهاتها (النوافذ)
 -9بناء وحدات صحية يف محطة الباصات املركزية

$65
$3
$40

بلدية بيت لحم
بلدية بيت لحم
بلدية بيت لحم

تفعيل الرتويج للمواقع السياحية والرتاثية واملسارات يف البلدة القدمية
-1إنتاج أفالم ترويجية للمواقع السياحية والرتاثية
والدينية

$12

بلدية بيت لحم

-2إصدار مجلة إلكرتونية سياحية
-3تطوير موقع إلكرتوين لجذب السياحة والرتويج
للمواقع السياحية والرتاثية
 -4تنفيذ حمالت توعية للمواطنني للتعامل مع
السياح
-5دراسة حول عدد الوافدين للمسارات واملواقع
الرتاثية
-6تفعيل املسار املرميي السياحي

$4
$15

بلدية بيت لحم
املجلس املشرتك لتطوير السياحة

$3

بلدية بيت لحم

$2

بلدية بيت لحم

-7دراسات خطة ادارة موقع الرتاث العاملي
-8طباعة مواد تعريفية والفتات وارشادات
وخرائط(+التسمية والرتقيم)
-9توريد حاويات نفايات صغرية للمواقع األثرية
-10إصدار شهادة حجيج إىل بيت لحم
-11إنتاج فيلم حول بيت لحم عاصمة الثقافة العربية
2020
-12توريد مقاعد عامة للسياح واملواطنني

إنشاء مدرسة صناعية مهنية

 -1رشاء أرض لبناء مدرسة صناعية مهنية

$145

$50
$25

بلدية بيت لحم
وزارة الحكم املحيل
وزارة الخارجية الفرنسية
بلدية لورد
الحكومة الروسية
وزارة السياحة

$3
$9
$5

الحكومة الروسية
بلدية بيت لحم
بلدية بيت لحم

$5

الحكومة الروسية

$700

بلدية بيت لحم

تطوير وتحسني أداء املوارد البرشية
 -1بناء قدرات الكادر الوظيفي ضمن دورات تدريبية
متخصصة لتحسني األداء يف مجاالت عدة

$8

بلدية بيت لحم

 -2توظيف كادر لشواغر وظيفية بكفاءات متخصصة
عدد(  8موظفني  10 +عامل)

$80

بلدية بيت لحم

حوسبة اإلجراءات يف البلدية

 -1تأسيس أرشيف إلكرتوين لبلدية بيت لحم

$70

بلدية بافيا

 -2رشاء برنامج إلكرتوين شامل (أنظمة الغسان) :
(إدارة جلسات املجلس/املراسالت الواردة والصادرة/
مركز خدمة الجمهور/البلدية اإللكرتونية/املوارد
البرشية /محطة الباصات املركزية
 -3رشاء كامريات مراقبة يف  14موقع (مرافق البلدية
ومواقع دينية تراثية)

$25

بلدية بيت لحم

$65

بلدية بيت لحم
القطاع العام

تحسني جودة الخدمات املقدمة للمواطنني

 -1رشاء  5سيارات كهربائية لجمع النفايات من
البلدة القدمية
 -2رشاء مكنسة صغرية الحجم للنفايات

$50

بلدية بيت لحم

$30

بلدية بيت لحم

-3بناء ضاغطة للنفايات يف محطة الباصات املركزية

$30

الحكومة الروسية

 -4بناء ضاغطة للنفايات يف باب الجبيعة

$30

البنك اإلسالمي للتنمية

 -5رشاء رافعة  18مرت ألعامل االنارة والزينة

$150

البنك اإلسالمي للتنمية

 -6رشاء معدات خاصة للمسح 3D

$350

بلدية بافيا

 -7توريد حاويات نفايات (حديد وبالستيك) بعدة
احجام يف شوارع املدينة

$15

بلدية بيت لحم

 -8توريد دراجات نارية صغرية للمفتشني 2#

$10

بلدية بيت لحم

 -9توريد مواد وأدوات وعدد لألشغال العامة

$50

بلدية بيت لحم

تفعيل العالقات املحلية والدولية

$100

القطاع الخاص

-1عقد مؤمتر املغرتبني

-2عقد مؤمتر اسيزي للمدن االيطالية

$60

السلطة الفلسطينية

 -3تنمية مواهب االطفال يف تسلق الجدران لالطفال
يف املحطة املركزية

$55

 -4تنفيذ مبادرات وأنشطة لألطفال واملرأة واملجلس
الشبايب
 -5نشاطات وفعاليات اعياد امليالد املجيدة

$10

بلدية بيت لحم
بلدية جرونوبل
وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الحكم املحيل
بلدية بيت لحم

$100

بلدية بيت لحم
السلطة الفلسطينية

