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 مقدمة 0.1

 . أهداف الخطة 0.0
  يص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية محلية لمدينة بيت ساحور بما يلي:يمكن تلخ

 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في لمدينة بيت ساحور. 
 .تشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في لمدينة بيت ساحور 
 نة بيت ساحور من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير مدي

 سنوات. 4مدته 
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
 .تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في مدينة بيت ساحور 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 . منهجية إعداد الخطة 2.0

كزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة بيت ساحور على مجموعة من المراحل واألنشطة ارت
باالستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة 

دليل على خمس مراحل أساسية وقد اشتمل الk (GIZالعمل الوطنية، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية )
( تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل 1-)انظر شكل

خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل أدناه. منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق 
لبلدية ومن أبناء المدينة من ذوي الخبرات التخطيط األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي ا

والمؤهالت وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، 
حيث قام فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح لكل مرحلة، وكذلك تحليل 

جاالت التنموية، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية وحصر أصحاب العالقة، وتشكيل لجان الم
التخطيط بيت ساحور، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير 

 .المواطنين، واللجان المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط1شكل )            

. وقد تجلى )لجان 4(أما لجان المجاالت التنموية، فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد 
 )تشخيص الوضع القائم(دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى 

والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من  معلومات،وتقديم ال
بيت مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

بيت ساحور، . بعد ذلك، تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في ساحور
واستنادا على التقارير األولية التي أعدتها اللجان، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن 
خالل اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال 

 ساحور. تنموي. ومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لمدينة بيت

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

 
المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 

 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ
 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

ة تقييم واعداد الخط
 السنوية القادمة

0 
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 2 

تشخيص 
 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع البرامج/

3 
تحديد التوجهات 

 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط 

 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
موارد حشد ال

 وبناء الشراكات

01 
متابعة وتقييم 

 واطالع

00 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 اخلطوات

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي
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 المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:

حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم 
ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب 

 ئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية األربعة وتفرعاتها هي:من قانون الهي 15المادة 
 المجاالت الرئيسية

 "حسب الخطط الوطنية"
 المجال الفرعي

مجال البيئة والبنى 
 التحتية

الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة 
 ه األمطار، والنفايات(والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف ميا

مجال تنمية االقتصادي 
 المحلي

 العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة

مجال التنمية 
 االجتماعية

الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، 
 الرياضة، والسكن

جال اإلدارة والحكم م
 الرشيد

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة 
 المحلية

، وشارك فيها ممثلون عن القطاعات 2017/12/22ومن خالل ورشة العمل األولى التي عقدت بتاريخ 
ي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية المختلفة في المدينة، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثل

نقاط القوة (المستقبلية لمدينة بيت ساحور، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون  )نقاط الضعف والتهديدات(، وكذلك المؤثرات السلبية )والفرص

ولوية وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية. كما تم أيضا بتحديد القضايا األساسية ذات األ
تحديد المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات. بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل 

( استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا 2018مشروع تم إدراجه ضمن السنة األولى للخطة )
روع، ومكان تنفيذه، والموازنة التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات النموذج اسم المش

أمام تنفيذه، وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة 
ن مشاريع السنة األولى في التنفيذ، وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل م

الخطة التنموية المحلية لمدينة بيت ساحور، وبناء على عمل لجان القضايا التنموية تم عقد ورشة العمل 
وذلك لمراجعة البرامج والمشاريع بشكل نهائي، وقد تم تعديل مالحظات  2018/2/16الثانية بتاريخ 

ق التخطيط األساسي بتحضير مسودة وثيقة الخطة الحضور بورشة العمل الثانية، ونتيجة لذلك قام فري
، وقد قام المجلس البلدي بناقشها واعتمادها، وبتاريخ 2021-2018التنموية لبيت ساحور لألعوام 

تم عرض هذه الخطة على أهالي بيت ساحور من خالل اجتماع عام عرضت فيه مخرجات  2018/2/26
 .لخطة بشكلها النهائيالخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة ا
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 نبذة عن بلدة بيت ساحور 2.1

 . الخصائص الجغرافية0.2
كم هوائي  1.5مدينة بيت ساحور، هي إحدى مدن محافظة بيت لحم، وتقع شرق مدينة بيت لحم، وعلى بعد 

)المسافة األفقية بين مركز المدينة ومركز مدينة بيت لحم(. يحدها من الشرق قريتا الشواورة ودار صالح، 
من الشمال قرية الخاص والنعمان وجبل أبو غنيم، ومن الغرب مدينة بيت لحم، ومن الجنوب قرية هندازة و

)خريطة 
رقم  (.1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1مدينة بيت ساحور(: موقع وحدود 0خريطة )

 
لي مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوا 649تقع مدينة بيت ساحور على ارتفاع 

حوال درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية  6.16ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى 454
60.3 % 

 
 

                                                        
 (.2017؛ دليل التجمع السكاني، 2010)أريج،  1
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 . الخصائص الديموغرافية2.2
% من 49.85% منهم من الذكور،  50.15نسمة ، 15,565: 2016بلغ عدد سكان مدينة بيت ساحور للعام 

. أما 2شخص لكل كم 3200ا الكثافة السكانية فقد بلغت أكثر من %، أم3.4اإلناث. وتبلغ نسبة النمو السكاني 
فيما يتعلق بحجم األسرة في مدينة بيت ساحور، فهو يعد مرتفعا نسبيا، إذ يوجد في المدينة نسبة كبيرة من 

% من مجمل عدد  31األسر التي يزيد عدد األشخاص فيها عن ستة أشخاص، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي
فردا مع العلم أن متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية  4.9مدينة. ويبلغ متوسط حجم األسرة األسر في ال

 فرد. 5.5ومحافظة بيت لحم يقدر بحوالي 

توزيع الفئات العمرية، يمكن القول بأن مجتمع مدينة بيت ساحور هو مجتمع فتي الى حد ما، حيثث   بخصوص
. 2007% من إجمالي سكان المدينة فثي عثام   32سنة حوالي  15تقدر نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

%، ممثا يثدل علثى أن    61,9( حثوالي  64-15بينما بلغت نسبة السكان النشيطين اقتصاديا من فئة العمر )
( 1المجتمع نشيط اقتصاديا بشكل كبير حيث ان أكثر من نصف سكان المدينة ضمن هذه الفئة. ويبين جثدول ) 

( توزيع السكان في مدينثة بيثت   2( وشكل )2، ويوضح جدول )2007المدينة لعام  توزيع فئات األعمار في
 حسب فئات األعمار التفصيلية وحسب الجنس. 2007ساحور لعام 

 2(2007(: توزيع السكان في مدينة بيت ساحور حسب فئات األعمار )1جدول )
 % عدد األفراد الفئة العمرية

(1-4) 1,134 9.8 
(5-04) 2,495 21.5 
(05-64) 7,186 61.9 

65+ 799 6.9 
 100 11,927 المجموع

 3(2117(: توزيع السكان في مدينة بيت ساحور حسب فئات األعمار التفصيلية )2جدول )
 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية

 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد
0 - 4 596 10.0% 538 9.0% 1,134 9.5% 

5_9 573 9.6% 596 10.0% 1,169 9.8% 

10_14 679 11.4% 647 10.9% 1,326 11.1% 

                                                        
 (.2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم حسب نوع التجمع، وتقديرات اعداد السكان ) 2
 .2009لمحافظة بيت لحم،  2007-لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكنالجهاز المركزي  3
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 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية
 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد

15 - 19 603 10.1% 562 9.5% 1,165 9.8% 

20 - 24 458 7.7% 503 8.5% 961 8.1% 

25 - 29 435 7.3% 439 7.4% 874 7.3% 

30 - 34 372 6.2% 390 6.6% 762 6.4% 

35 - 39 354 5.9% 375 6.3% 729 6.1% 

40 - 44 394 6.6% 340 5.7% 734 6.2% 

45 - 49 372 6.2% 336 5.7% 708 5.9% 

50 - 54 260 4.3% 241 4.1% 501 4.2% 

55 - 59 180 3.0% 208 3.5% 388 3.3% 

60 - 64 167 2.8% 197 3.3% 364 3.1% 

65 - 69 123 2.1% 125 2.1% 248 2.1% 

70 - 74 105 1.8% 105 1.8% 210 1.8% 

75 - 79 78 1.3% 97 1.6% 175 1.5% 

80 - 84 47 0.8% 61 1.0% 108 0.9% 

85 26 0.4% 32 0.5% 58 0.5% 

 %2.6 313 %2.6 154 %2.7 159 غير مبين

 100 11,927 100 5946 100 5981 المجموع
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 4(2117(: الهرم السكاني لمدينة بيت ساحور )2شكل )

                                                        
 (2007(: توزيع السكان في مدينة بيت ساحور حسب فئات األعمار التفصيلية )2جدول ) 4
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 التنمويةتشخيص المجاالت  -. التحليل التشخيصي 3.1
تم تشخيص المجاالت الفرعية التالية في المجاالت التنموية الرئيسية )مرفق التقرير التشخيصي لمزيد من 

 المعلومات(:

 مجال البيئة والبنى التحتية، ويضم المجاالت الفرعية التالية:
 الطاقة -
 الطرق والمواصالت -
 المياه -
 الصرف الصحي -
 النفايات الصلبة -
 والصناعاتالبنية التحتية للحرف  -
 سالمة األغذية -

 مجال التنمية االجتماعية، ويضم المجاالت الفرعية التالية:
 التعليم -
 الصحة -
 المرأة -
 األشخاص ذوي اإلعاقة -
 الرياضة والشباب -

 مجال تنمية االقتصاد المحلي، ويضم المجاالت الفرعية التالية:
 السياحة واآلثار -
 الحرف والصناعات -
 التجارة -

 الرشيد، ويضم المجاالت الفرعية التالية:مجال اإلدارة والحكم 
 األمن وإدارة الكوارث -
 التخطيط والتنظيم -
 التطوير المؤسسي -
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اإلطار( 4.1
 الرؤية: "مدينة بيت ساحور، مدينة سياحية، أمنة، مزدهرة"

 البرامج التنموية األهداف التنموية القضايا التنموية ذات األولوية المجاالت التنموية

ضعف مستوى تنظيم حركة المرور والبنية  مجال البيئة والبنى التحتية
 التحتية للطرق

 تأهيل وشق الطرق الالزمة . تطوير البنية التحتية للطرق.1

 تطوير وتنفيذ خطة مرورية مالئمة . زيادة كفاءة نظام المرور.2

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

حور كمدينة جذب سياحي ضعف مدينة بيت سا
 )داخلي وخارجي(

تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة جذب 
 تطوير الخدمات والمرافق السياحية سياحي

 تطوير منطقة صناعية لمدينة بيت ساحور. عدم وجود منطقة حرفية صناعية مؤهلة وكافية

 مجال التنمية االجتماعية

ضعف الخدمات الصحية لحكومية وارتفاع 
 في القطاع الخاصتكلفتها 

رفع مستوى الخدمات والمرافق الصحية 
 رفع مستوى الخدمات المقدمة والمرافق الصحية الحكومية الحكومية

قلة المراكز والبرامج التي تعنى بالمرأة والطفل 
 وذوي االحتياجات الخاصة

تطوير الخدمات التي تعنى بالمرأة والطفل 
 وذوي االحتياجات الخاصة

 التي تعنى بالمرأة والطفل وذوي اإلعاقة تطوير الخدمات

 تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة

شح البرامج والفعاليات والمواقع المخصصة 
 تطوير الخدمات والبرامج الشبابية تطوير الخدمات والبرامج الشبابية والمؤهلة لتنمية الشباب

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

المؤسسي بما يشمل  ضعف تطبيق أنظمة العمل
 تطوير وتفعيل أنظمة العمل الداخلي للبلدية تعزيز تطبيق أنظمة العمل المؤسسي التخطيط والمساءلة

ضعف البنية التحتية والموارد البشرية الخاصة 
 بإدارة األمن والكوارث

االرتقاء بالبنية التحتية والبشرية الخاصة 
 بإدارة األمن والكوارث

تية الخاصة بإدارة األمن والكوارث  وكوادرها تأهيل البنية التح
 البشرية
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 )خالل السنوات القادمة(جعتها بناءا على ترتيب القضايا حسب األولوية سيتم العمل ) خالل سنوات الخطة( على القضايا المذكورة أعاله، أما القضايا المتبقية سيتم مرا 
 وهي:

 عدم كفاية المعاهد المهنية في المدينة (1)
 رامج تنظيم وتطوير الصناعة والتجارةضعف ب (2)
 عدم وجود مسلخ للحوم والدواجن وضعف الرقابة على سالمة األغذية (3)
 ضعف نظام إدارة النفايات الصلبة (4)
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 . البرامج ومكوناتها/ المشاريع التنموية 5.1 
 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية

 تأهيل وشق الطرق الالزمة
 نفيذ المخطط الهيكلي الجديد لمدينة بيت ساحورت

 شق وتأهيل طرق داخلية ورابطة

 تطوير وتنفيذ خطة مرورية مالئمة
 تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية من الدراسة المرورية في المدينة

 تطبيق قانون المواقف العامة والخاصة

 تطوير الخدمات والمرافق السياحية

 والساحات والشوارع في البلدة القيمة ترميم وتأهيل المباني
 تأهيل وترميم حديقة عش الغراب

 تنفيذ الجزء األول من مشروع المجمع السياحي
 تطوير وتنفيذ الخطط واألنظمة والفعاليات المرتبطة بتحسين الواقع السياحي

 اعداد المخططات الهندسية التفصيلية الالزمة للمنطقة الصناعية
 رع المؤدي الى المنطقة الصناعية الحرفيةتأهيل الشا

 مشغل 20استكمال العمل في بناء 
 تطوير خطة لنقل المشاغل من البلدة القديمة الى المنطقة الصناعية

 رفع مستوى الخدمات المقدمة والمرافق الصحية الحكومية

 ترميم احد البيوت القديمة المالئمة الستخدامه كمركز صحي
 عظام وأطفال ونسائي في حديقة عش غرابإنشاء مستشفى 

 نقل مركز الصحة الى وسط المدينة
 صيانة مركز األمومة والطفولة الحالي

 استكمال أعمال البناء في المقبرة اإلسالمية 

 تطوير الخدمات التي تعنى بالمرأة والطفل وذوي اإلعاقة
 تطوير برامج تدريب المرأة على ريادة األعمال

 طات مختلفة ومسابقات لتنمية مواهب األطفالعقد نشا
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 المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية
 عمل لقاءات توعوية ألهالي وذوي األطفال  

 إنشاء  مشروع "قرية بيت ساحور مصغرة" في عش غراب

 تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة
 تأهيل المباني العامة القديمة لمواءمة ذوي اإلعاقة وخاصة المدارس والمؤسسات المدنية

 ر األنظمة الخاصة بوجوب موائمة المباني الستخدام ذوي اإلعاقةتطوي
 % من ذوي اإلعاقة في المؤسسات5تطوير برامج دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع ومنها االلتزام بقانون توظيف 

 تطوير الخدمات والبرامج الشبابية

 استكمال العمل في المجمع الرياضي الثقافي
 شبابية لعمل برامج مشتركة لخلق جيل واعالتشبيك بين المؤسسات ال

 دعم وتنفيذ مخيمات صيفية توعوية وترفيهية للشباب

 تطوير البرامج الهادفة لتطوير الشباب  
 ترميم احد البيوت القديمة الستخدامها كمقر للمجلس المحلي الشبابي

 تشطيب وتأهيل معهد التدريب التقني 

 داخلي للبلديةتطوير وتفعيل أنظمة العمل ال
 تطوير البناء المؤسسي بالبلدية

 استكمال البناء في مبنى سوق الشعب
 استكمال البناء في الميني سنتر

 تأهيل البنية التحتية الخاصة بإدارة األمن والكوارث  وكوادرها البشرية
 إنشاء مركز الطوارئ واإلسعاف

 تجهيز غرفة طوارئ مزودة باآلليات الالزمة
 د وتنفيذ خطة طوارئ للتعامل بها عند الكوارثاعدا
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 خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم 6.1

 . خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات  0.6

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
  

 اسم البرنامج
رقم 

 البرنامج
 اسم مكون البرنامج

 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

تصنيف مكون  2120 - 2108خطة 
المشروع حسب توفر /البرنامج

 التمويل

المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/المحلية

 الرابعة لثالثةا الثانية األولى
مضمو

 متمنى محتمل ن
حدد القسم 

 المعني
اسم 
 دورها الجهة

حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 

عية
تما

الج
ة ا

نمي
الت

 

رفع مستوى 
الخدمات المقدمة 

والمرافق الصحية 
 الحكومية

SS/01 

احد البيوت القديمة  ترميم
ه كمركز المالئمة الستخدام

 صحي
HS-1 500 

0 0 0 0 

دائرة الهندسة  500 0 0
 والمشاريع

وزارة 
 الصحة
 

تصميم ، 
إشراف 

جزئي،تشغيل 
 المبنى

التطوير
 0 ية

الممثلية 
 اليابانية ،
SIDA 

0 
500 

إنشاء مستشفى عظام وأطفال 
HS-2 28,000 3,000 15,000 10,000 0 28,00 ونسائي في حديقة عش غراب

دائرة الهندسة  0 0 0
 والمشاريع

وزارة 
 الصحة
 

تصميم، 
إشراف جزئي  

،تشغيل 
 المبنى

- - 
جمهورية 

 الهند
 

28,000 

  نقل مركز الصحة
 HS-3 100 0 100 0 0 0 100 0 الى وسط المدينة 

دائرة الهندسة 
والمشاريع، قسم 

 المعارف

وزارة 
 التربية

تصميم ، 
إشراف 

جزئي،تشغيل 
 المبنى

ويرالتط
 5 ية

 
وزارة 
 الصحة
 

 
95 

 صيانة مركز األمومة والطفولة 
   HS-4 15 15    15 الحالي

دائرة الهندسة 
والمشاريع، قسم 

 المعارف

وزارة 
 التربية

قسم الصيانة 
/ دائرة 

الهندسة في 
 البلدية

   15 التشغيلية

استكمال أعمال البناء في 
    HS-5 200 100 100 0 0 200 المقبرة اإلسالمية

الجمعية 
اإلسالم

 ية

 تنفيذ وإشراف
المجتمع   

 200 المحلي

تطوير الخدمات 
التي تعنى بالمرأة 

والطفل وذوي 
 اإلعاقة

SS/021 
 

تطوير برامج تدريب المرأة 
 على ريادة األعمال 

 
WS-4 10 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 0  قسم العالقات

 العامة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

التطوير تنفيذ
 GIZ 6 4 ية

عقد نشاطات مختلفة ومسابقات 
قسم العالقات  WS-5 10 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 0 لتنمية مواهب األطفال

 العامة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

التطوير تنفيذ
بنك  4 ية

 6 فلسطين

عمل لقاءات توعوية ألهالي 
قسم العالقات  WS-6 10 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 0 وذوي األطفال  

 ةالعام
المؤسسا
ت ذات 

التطوير تنفيذ
بنك  4 ية

 6 فلسطين
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
  

 اسم البرنامج
رقم 

 البرنامج
 اسم مكون البرنامج

 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

تصنيف مكون  2120 - 2108خطة 
المشروع حسب توفر /البرنامج

 التمويل

المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/المحلية

مضمو الرابعة لثالثةا الثانية األولى
حدد القسم  متمنى محتمل ن

 المعني
اسم 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 العالقة 

انشاء  مشروع "قرية بيت 
ساحور مصغرة" في عش 

 غراب
WS-7 320 320 0 0 320 

دائرة الهندسة 
والمشاريع و 
قسم التنمية 
 االقتصادية

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

تشاركية في 
التطوير التشغيل

 BTC 0 0 ية

تطوير برامج  
دمج ذوي ومرافق ل

 اإلعاقة

SS/022 
 

تأهيل المباني العامة القديمة 
لمواءمة ذوي اإلعاقة وخاصة 

 المدارس والمؤسسات المدنية
SNS-9 75 

5 10 10 10 

0 35 40 

دائرة الهندسة 
والمشاريع 
والمؤسسات 
 ذات العالقة

-- 

-- 
التطوير

 35 ية

الممثلية 
اليابانية  
البعثة 
 البابوية

0 
40 

تطوير االنظمة الخاصة بوجوب 
موائمة المباني الستخدام ذوي 

 االعاقة
SNS-10 5    5 0 5 0 

المستشار 
القانوني 

والمؤسسات 
 ذات العالقة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

مشاركة  في 
التنفيذ 

 YMCA 0 5  واالشراف

تطوير برامج دمج ذوي اإلعاقة 
في المجتمع ومنهاااللتزام  

% من ذوي 5 بقانون توظيف
 اإلعاقة في المؤسسات

SNS-11 6 0 6 0 0 1 5 0 
قسم العالقات 
والمؤسسات 
 ذات العالقة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

مشاركة  في 
التنفيذ 

 YMCA 5  1 واالشراف

تطوير الخدمات 
 SS/03 والبرامج الشبابية

استكمال العمل في المجمع 
دائرة الهندسة  SY-12 2000 500 1500 0 0 2000 0 0 الرياضي الثقافي

 والمشاريع

االونروا، 
النادي 
األرثوذك

 سي

تصميم 
وإشراف، 
المملكة  0 - إدارة وتشغيل

 2000 السعودية

التشبيك بين المؤسسات الشبابية 
لعمل برامج مشتركة لخلق جيل 

 واع
SY-12 10 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 0  قسم العالقات

 العامة
المجلس 
 الشبابي

تطويرال تنفيذ وإشراف
تمويل  5 ية

 5 ذاتي

مخيمات صيفية وتنفيذ دعم 
قسم العالقات  SY-13 10 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 0 توعوية وترفيهية للشباب

 العامة
المجلس 
 الشبابي

التطوير تنفيذ وإشراف
تمويل  5 ية

 5 ذاتي

تطوير البرامج الهادفة لتطوير 
القات قسم الع SY-14 45 10 15 10 10 15 30 0 الشباب  

 العامة
المجلس 
 الشبابي

التطوير تنفيذ واشراف
 30  15 ية

ترميم احد البيوت القديمة 
دائرة الهندسة  SY-15 250 0 100 150 0 0 250 0إلستخدامها كمقر للمجلس 

 والمشاريع
المجلس 
 الشبابي

التطوير تشغيل
 SIDA 230 20 ية
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
  

 اسم البرنامج
رقم 

 البرنامج
 اسم مكون البرنامج

 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

تصنيف مكون  2120 - 2108خطة 
المشروع حسب توفر /البرنامج

 التمويل

المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/المحلية

مضمو الرابعة لثالثةا الثانية األولى
حدد القسم  متمنى محتمل ن

 المعني
اسم 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 المحلي الشبابي

 

تشطيب وتأهيل معهد التدريب 
   SY-16 2300 500 500 300 1000 1300 1000 ني التق

الجمعية 
اإلسالمية 
، وزارة 

 العمل

تنفيذ وإشراف 
 وتشغيل

  

الصندوق 
العربي 
لإلنماء 

االجتماعي 
واالقتصادي
، وزارة 

 العمل

2300 

.07343 4042.5 33866 دوالر أمريكي X 0111المجموع الجزئي 
5 

01482.
5 

0137.
5 

          

 دوالر أمريكي X 0111)محتمل + مضمون(/ المجموع الكلي
3004

1 465         

        860 دوالر أمريكي X 0111 المجموع الكلي)متمناه(/

يئة
والب

ية 
تحت

ة ال
لبني

ا
 

تاهيل وشق الطرق 
 IN/011 الالزمة  

تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد  .1
  لمدينة بيت ساحور 

100 
 100   

 100  

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

زارة و
الحكم 
 المحلي

تمويل 
الحكم    واشراف

 100 المحلي

شق وتأهيل طرق داخلية  .2
 INR-20 ورابطة

6300 
600 900 900 900 

500 2800 3000 
دائرة الهندسة 

  والمشاريع
التطوير 

الصندوق  50 ية
 3250 العربي

3000 

تطوير وتنفيذ خطة 
 IN/012 مرورية مالئمة

ت المرحلة الثانية تنفيذ مخرجا
من الدراسة المرورية في 

 المدينة

INR-38 
300 

0 75 75 0 
0 

150 
150 

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

 
  0  150 

150 

تطبيق قانون المواقف العامة 
 والخاصة 

INR-39 15 6 3 3 3 15 0 0  دائرة الهندسة
 والمشاريع

تمويل  15 التشغيلية  
 0 ذاتي

           903 1003 1003 606 6715 دوالر أمريكي X 0111جموع الجزئي الم
         3000 515      دوالر أمريكي X 0111المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 

  3200        دوالر أمريكي X 0111 المجموع الكلي)متمناه(/
       

ية 
تنم

ال
ية 

صاد
القت

ا
 

تطوير الخدمات 
 والمرافق السياحية

LE
D-

 
01

1
 

ترميم وتأهيل المباني والساحات 
 TD-01 والشوارع في البلدة القيمة

1700 

200 200 200 170 
دائرة الهندسة  930 720 50

 والمشاريع
المجتمع 
 المحلي

تمويل ، 
تصميم ، 
 اشراف

التطوير
المجتمع  50 ية

 720 المحلي
930 
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
  

 اسم البرنامج
رقم 

 البرنامج
 اسم مكون البرنامج

 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

تصنيف مكون  2120 - 2108خطة 
المشروع حسب توفر /البرنامج

 التمويل

المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/المحلية

مضمو الرابعة لثالثةا الثانية األولى
حدد القسم  متمنى محتمل ن

 المعني
اسم 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
تأهيل وترميم حديقة عش 

 TD-02 150 الغراب
0 15 15 0 

30 0 120 
دائرة الهندسة 

 –والمشاريع 
 قسم الصيانة

--  
تمويل  30 التشغيلية --

 120 خارجي
120 

تنفيذ الجزء االول من مشروع 
 TD-03 1000 المجمع السياحي

0 100 200 200 
0 500 500 

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

-- 
تمويل  0 -- --

 500 خارجي
500 

LE
D-

 0
13

 

تطوير وتنفيذ الخطط واألنظمة 
والفعاليات المرتبطة بتحسين 

  TD-04 70 15 15 20 20 20 50 الواقع السياحي

قسم العالقات 
 العامة

مركز 
المعلوما
ت 

 السياحية

التطوير تصميم
تمويل  20 ية

 50 خارجي

استكمال العمل في 
تطوير المنطقة 

             الصناعية             

اعداد المخططات الهندسية 
التفصيلية الالزمة للمنطقة 

 الصناعية

 
5 0 5 0  5   

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

 
التطوير -

 0  5 ية

تأهيل الشارع المؤدي الى  .3
 المنطقة الصناعية الحرفية

دائرة الهندسة  0 0 350 0 0 150 200 350 
 والمشاريع

UNR
WA 

تصميم 
 350  0  وإشراف

 20استكمال العمل في بناء  .4
 مشغل 

 

 
700 350 350  0 700 0 0 

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

-- 
الصندوق  0 -- --

 700 العربي 

تطوير خطة لنقل المشاغل من  .5
البلدة القديمة الى المنطقة 

 الصناعية

 
5 0 0 5  0 5 0 

العالقات ودائرة 
 الصحة والبيئة

--- 
 0  5 التشغيلية --

           390 440 835 .6 765 3980 دوالر أمريكي X 0111موع الجزئي المج
         1275 1155      دوالر أمريكي X 0111المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 

        1550        دوالر أمريكي X 0111 المجموع الكلي)متمناه(/

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

تطوير وتفعيل 
أنظمة العمل الداخلي 

 لبلديةل

 
GG

-0
1

 
           

GG
/0

1
 

متابعة  MDLF الدائرة اإلدارية 0 50 250 100 75 75 50 300  تطوير البناء المؤسسي بالبلدية
 MDLF 50 250 التشغيلية وإشراف

استكمال البناء في مبنى سوق 
 الشعب 

 
دائرة الهندسة   400    400  400

 والمشاريع

وزارة 
الحكم 
 المحلي

 إشراف
رة وزا  

 400 المالية

استكمال البناء في الميني     
 سنتر

دائرة الهندسة   300   300   300 
 Usaid 300   اشراف USAID والمشاريع



23 

 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
  

 اسم البرنامج
رقم 

 البرنامج
 اسم مكون البرنامج

 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

تصنيف مكون  2120 - 2108خطة 
المشروع حسب توفر /البرنامج

 التمويل

المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج الجهة المرشحة للتنفيذ
 المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف السنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/المحلية

مضمو الرابعة لثالثةا الثانية األولى
حدد القسم  متمنى محتمل ن

 المعني
اسم 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 

تأهيل البنية التحتية 
الخاصة بإدارة 
  األمن والكوارث

 وكوادرها البشرية

 
GG

-0
2

 
           

GG
/0

1
 

انشاء مركز الطواريء    
 واالسعاف

 200 200   200        

تجهيزغرفة طواريء مزودة 
 باألليات الالزمة

 
250  250    250  

دائرة الهندسة 
والمشاريع مع 
 الدائرة المالية

تمويل     
 250 خارجي

اعداد وتنفيذ خطة طواريء    
 للتعامل بها عند الكوارث

 

قسم العالقات   10  3 3 2 2 10
 العامة، الهندسة

الدفاع 
المدني 

ن واألم
 الوطني

تطوير وتنفيذ 
 الخطة

التطوير
 -- -- 10 ية

           103 378 727 52 1460 دوالر أمريكي X 0111المجموع الجزئي 
         1010 250      دوالر أمريكي X 0111المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 

        200        دوالر أمريكي X 0111 المجموع الكلي)متمناه(/

 5565.5 46021 دوالر أمريكي X 0111/ الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه( المجموع
19908.

5 
12303.

5 
2433.

5 
3346

1 6750 5801     556  39778 
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 خطة التنفيذ ) السنة االولى ( 2.6
 

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
 اسم البرنامج

رقم 
 البرنامج

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز مكون 
 البرنامج

 لمشروعا/

التكلفة 
 Xالتقديرية 

0111$ 

 الجهة المرشحة للتنفيذ 2108خطة 
المشاريع /الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج

 المضمونة والمحتملة فقط
تحضيرات الزمة 
للتنفيذ )دراسات 

جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ وثائق 

 عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 غير الهيئة المحلية الهيئة المحلية الشريك/محليةال

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد القسم 
 المعني

اسم 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 
 حدد الجهة

قيمة 
 المساهمة

X 0111$ 

عية
تما

الج
ة ا

نمي
الت

 

رفع مستوى 
 الخدمات المقدمة

والمرافق الصحية 
 الحكومية

SS/01 

إنشاء مستشفى عظام وأطفال 
دائرة الهندسة  HS-2 3,000 0 0 2,000 1,000 ونسائي في حديقة عش غراب

 وامشاريع

وزارة 
 الصحة

 

تصميم، 
اشراف جزئي  
 ،تشغيل المبنى

جمهورية  - -
 3,000 الهند

 وثائق عطاء

صيانة مركز األمومة  
 HS-4 15 0 0 5 10 الحالي والطفولة

دائرة الهندسة 
والمشاريع، 

 قسم المعارف

وزارة 
 التربية

قسم الصيانة 
/ دائرة 

الهندسة في 
 البلدية

 --- --- 15 التشغيلية

 وثائق عطاء

تطوير الخدمات 
التي تعنى بالمرأة 
والطفل وذوي 

 اإلعاقة

SS/021 
 

تطوير برامج تدريب المرأة 
 على ريادة األعمال

 
WS-4 2.5 0 0 0.5 2  قسم العالقات

 العامة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

 GIZ 2 0.5 التطويرية تنفيذ
 بنود مرجعية

عقد نشاطات مختلفة ومسابقات 
قسم العالقات  WS-5 2.5 0 0 0.5 2 لتنمية مواهب األطفال

 العامة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

بنك  0.5 التطويرية تنفيذ
 2 فلسطين

 بنود مرجعية

وعوية ألهالي عمل لقاءات ت
 وذوي األطفال

 
WS-6 2.5 0 0 0.5 2  قسم العالقات

 العامة

المؤسسا
ت ذات 
 العالقة

بنك  0.5 التطويرية تنفيذ
 2 فلسطين

 بنود مرجعية

تطوير برامج  
ومرافق لدمج ذوي 

 اإلعاقة

SS/022 
 

تأهيل المباني العامة القديمة 
لمواءمة ذوي اإلعاقة وخاصة 

 نيةالمدارس والمؤسسات المد
SNS-9 15 0 0 10 5 

دائرة الهندسة 
والمشاريع 

والمؤسسات 
 ذات العالقة

 

 

 15 التطويرية

الممثلية 
اليابانية  
البعثة 
 البابوية

0 

 بنود مرجعية

تطوير الخدمات 
 SS/03 والبرامج الشبابية

استكمال العمل في المجمع 
دائرة الهندسة  SY-12 500 0 0 200 300 الرياضي الثقافي

 يعوالمشار

االونروا، 
النادي 

األرثوذك
 سي

تصميم 
وإشراف، 

المملكة  0 - إدارة وتشغيل
 500 السعودية

 ال يوجد

التشبيك بين المؤسسات الشبابية 
لعمل برامج مشتركة لخلق جيل 

 واع
SY-12 2.5 0 0 1.5 1  قسم العالقات

 العامة
المجلس 
 الشبابي

 تنفيذ وإشراف
تمويل  1 التطويرية

 1.5 ذاتي
تفاهم مذكرة  
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مخيمات صيفية وتنفيذ دعم 
قسم العالقات  SY-13 2.5 0 0 1.5 1 توعوية وترفيهية للشباب

 العامة
المجلس 
 الشبابي

تمويل  1 التطويرية تنفيذ وإشراف
 بنود مرجعية 1.5 ذاتي

تطوير البرامج الهادفة لتطوير 
قسم العالقات  SY-14 10 0 0 5 5 الشباب  

 العامة
المجلس 

 بيالشبا
 بنود مرجعية 6  4 التطويرية تنفيذ وإشراف

         1,328 2,225 0 0 3,553 دوالر أمريكي X 0111المجموع الجزئي 

يئة
والب

ية 
تحت

ة ال
لبني

ا
 

تاهيل وشق الطرق 
دائرة الهندسة  INR-20 935 0 0 600 335 شق وتأهيل طرق داخلية ورابطة IN/011 الالزمة

 والمشاريع

وزارة 
الحكم 
 يالمحل

تمويل 
الصندوق  35 التطويرية وإشراف

 900 العربي
 وثائق عطاء

تطوير وتنفيذ خطة 
تطبيق قانون المواقف العامة  IN/012 مرورية مالئمة

دائرة الهندسة  INR-39 6 0 0 4 2 والخاصة
 والمشاريع

وزارة 
الحكم 
 المحلي

تمويل 
الصندوق  2 التطويرية وإشراف

 4 العربي
 قرار مجلس بلدي

         337 604 0 0 941 دوالر أمريكي X 0111وع الجزئي المجم

دية
صا

القت
ة ا

نمي
الت

 

تطوير الخدمات 
 والمرافق السياحية

LED- 
011 

ترميم وتأهيل المباني والساحات 
قسم العالقات  550 0 0 0 550  والشوارع في البلدة القيمة

 العامة

مركز 
المعلوما
ت 

 السياحية

تمويل  200 التطويرية تصميم
 350 خارجي

 مقترح تمويل

LED- 
012 

تأهيل البنية التحتية في البلدة 
قسم العالقات  30 30 40 0 110  القديمة والشوارع السياحية

 العامة

مركز 
المعلوما
ت 

 السياحية

تمويل  40 التطويرية تصميم
 70 خارجي

 مقترح تمويل

LED- 
013 

تطوير برامج الدعاية واإلعالن 
قسم العالقات  10 20 30 0 60  لتسويق المدينة

 العامة

مركز 
المعلوما
ت 

 السياحية

تمويل  20 التطويرية تصميم
 40 خارجي

 بنود مرجعية

LED- 
014 

تطوير وتنفيذ الخطط واالنظمة 
والفعاليات المرتبطة بتحسين 

 الواقع السياحي
قسم العالقات  15 0 0 0 15 

 العامة

مركز 
المعلوما
ت 

 السياحية

تمويل  5 التطويرية تصميم
 10 خارجي

 قرار مجلس بلدي

تطوير منطقة 
صناعية لمدينة بيت 

 ساحور

LED- 
021 

اعداد المخططات الهندسية 
التفصيلية الالزمة للمنطقة 

 الصناعية
 5 0 0 2 3 

دائرة الهندسة 
 والمشاريع

 
 0  5 التطويرية -

 بنود مرجعية

تأهيل الشارع المؤدي الى 
دائرة الهندسة  120 80 0 0 200  المنطقة الصناعية الحرفية

 والمشاريع
UNR
WA 

تصميم 
 وثائق عطاء 200 - 0 -- وإشراف
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 20استكمال العمل في بناء 
دائرة الهندسة  200 150 0 0 350  مشغل

 والمشاريع

هيئة 
المدن 
الصناع

 ية

 0 -- تنفيذ وإشراف

الصندوق 
العربي 
لإلنماء 

االقتصادي 
واالجتماع

 ي

350 

 ال يوجد

         928 282 71 1 1290 دوالر أمريكي X 0111موع الجزئي المج

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

تطوير وتفعيل 
أنظمة العمل الداخلي 

 للبلدية
GG-01 الدائرة االدارية 10 10 30 1 51  تطوير البناء المؤسسي بالبلدية MDLF  متابعة

 MDLF 10 40 التشغيلية واشراف
 بنود مرجعية

التحتية تأهيل البنية 
الخاصة بإدارة 
  األمن والكوارث

 وكوادرها البشرية

GG-02     اعداد وتنفيذ خطة طوارئ
 0.5 0.5 1 0 2  للتعامل بها عند الكوارث

قسم العالقات 
 العامة، الهندسة

الدفاع 
المدني 
واالمن 
 الوطني

تطوير وتنفيذ 
 - - 2 التطويرية الخطة

 مقترح تمويل

         10.5 10.5 30 1 52 ر أمريكيدوال X 0111المجموع الجزئي 

         2,604 3,122 101 0 5,836 دوالر أمريكي X 0111المجموع الكلي 
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 قييمخطة المتابعة والت  3.6
 

 مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
القيمة 
الحالية 
 للمؤشر

 اد القيمة المنشودة للمؤشر على امتد
الجهة المسؤولة عن متابعة  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 التنمية االجتماعية

رفع مستوى الخدمات 
المقدمة والمرافق 
 الصحية الحكومية

  إنشاء مستشفى عظام وأطفال ونسائي في حديقة عش
 غراب

 الحالي مة والطفولةصيانة مركز األمو 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 0 0 0 0 0 العيادة الصحية الحكومية
 مستشفى

(one day care) 2 2 2 2 2 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 

 دائرة الخدمات والصحة تتقارير وسجال مديرية صحة بيت لحم 6 6 6 6 6 الصيدليات الخاصة
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 5 5 5 5 5 المختبرات الطبية
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 3 3 3 3 3 مراكز األشعة
 لخدمات والصحةدائرة ا تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 6 6 6 6 6 عيادات األسنان

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية صحة بيت لحم 04/511 04/711 04/711 04/811 04/0111 عدد األسرة/مواطن

تطوير الخدمات التي 
تعنى بالمرأة والطفل 

 وذوي اإلعاقة

 تطوير برامج تدريب المرأة على ريادة األعمال 
 اهب األطفالعقد نشاطات مختلفة ومسابقات لتنمية مو 
 عمل لقاءات توعوية ألهالي وذوي األطفال 

 3 3 3 3 3 المؤسسات النسوية في بيت ساحور
مديرية التنمية 

 االجتماعية/بيت لحم
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت

 0 0 0 0 0 اللجان النسوية الفاعلة
مديرية التنمية 

 والصحة دائرة الخدمات تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

 0 0 0 0 0 مؤسسات تعنى بحقوق المرأة
مديرية التنمية 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

 4 3 2 2 2 عدد عضوات المجلس البلدي
مديرية الحكم 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت المحلي/بيت لحم

 04 03 02 00 01 عدد الموظفات في بلدية بيت ساحور
مديرية الحكم 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت المحلي/بيت لحم

 1 1 1 1 1 2017عدد قضايا العنف المسجلة رسميا ضد المراة في 
مديرية التنمية 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

 3 3 3 2 2 عدد الحضانات المرخصة في المدينة
التربية  مديرية 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

مديرية التربية   1 2 3 4 5 عدد المدارس التي تحتوي على صفوف روضة في المدينة
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

مديرية التنمية  0 0 0 0 0 عدد مراكز األطفال في المدينة
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت ة/بيت لحماالجتماعي

مديرية التنمية  0 0 0 0 0 عدد مراكز األمومة والطفولة في بيت ساحور
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

تطوير برامج 
ومرافق لدمج ذوي 

 اإلعاقة

صة تأهيل المباني العامة القديمة لمواءمة ذوي اإلعاقة وخا
 المدارس والمؤسسات المدنية

 6 6 6 6 6 وجود مؤسسات داعمة للمعاقين
مديرية التنمية 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

 صحةدائرة الخدمات وال تقارير وسجالتمديرية التنمية  10 9 7 5 1 عدد المؤسسات المؤهلة الستقبال ذوي اإلعاقة



28 

 

القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اد القيمة المنشودة للمؤشر على امتد
الجهة المسؤولة عن متابعة  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 قياس المؤشر
 االجتماعية/بيت لحم

 6 5 5 4 3 عدد المباني العامة المؤهلة الستقبال ذوي اإلعاقة
مديرية التنمية 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت االجتماعية/بيت لحم

طوير الخدمات 
 استكمال العمل في المجمع الرياضي الثقافي  والبرامج الشبابية

 التشبيك بين المؤسسات الشبابية لخلق جيل واع 
  مخيمات صيفية توعوية وترفيهية للشبابفيذ وتندعم 
 تطوير البرامج الهادفة لتطوير الشباب 

 0 0 0 0 0 وجود مجلس محلي شبابي منتخب
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

 0 0 0 0 0 وجود مجموعة تمثل قطاع الشباب
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت ة/بيت لحموالرياض

 0 0 2 3 3 مؤسسات شبابية رياضية ثقافية اجتماعية
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

 0 0 0 0 0 مجمع رياضي ترفيهي
المجلس األعلى للشباب 

 الخدمات والصحة دائرة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

 4 4 4 4 4 مجموعات كشفية
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

 0 0 0 0 0 وجود حديقة عامة
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

 6 5 5 4 4 وجود مالعب كرة قدم معشبة 
المجلس األعلى للشباب 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

%07 نسبة البطالة لدى الشباب   05% 04% 03% 02%  دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت مديرية العمل/بيت لحم 
 التنمية االقتصادية

تطوير الخدمات 
 والمرافق السياحية

 ات والشوارع في البلدة ترميم وتأهيل المباني والساح
 القيمة

  تأهيل البنية التحتية في البلدة القديمة والشوارع
 السياحية

 تطوير برامج الدعاية واإلعالن لتسويق المدينة 
  تطوير وتنفيذ الخطط واالنظمة والفعاليات المرتبطة

 بتحسين الواقع السياحي

911,11 711,111 عدد السياح السنوي
1 

0,011,
111 

0,311,
111 

0,511,11
1 

مديرية السياحة / بيت 
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

021,11 91,111 71,111 عدد زوار السياحة الداخلية
1 

051,11
1 200,000 

مديرية السياحة / بيت 
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

يرية السياحة / بيت مد 30,000 26,111 22,111 08,111 04,111 عدد الباصات السياحية
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

مديرية السياحة / بيت  10 01 9 8 7 عدد الفنادق
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

مديرية السياحة / بيت  30 29 28 27 25 عدد المطاعم
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 6 6 5 5 4 عدد القاعات
مديرية السياحة / بيت 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 8 7 7 7 6 عدد محالت بيع التحف الشرقية
مديرية السياحة / بيت 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 12 00 00 01 01 عدد المكاتب السياحية
مديرية السياحة / بيت 

 والصحة دائرة الخدمات تقارير وسجالت لحم
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اد القيمة المنشودة للمؤشر على امتد
الجهة المسؤولة عن متابعة  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 قياس المؤشر

مديرية السياحة / بيت  20 08 07 05 04 عدد المباني التي جرى ترميمها
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

مديرية السياحة / بيت  2 2 2 2 2 عدد مكاتب خدمة الزوار
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 01 9 8 8 7 عدد الفعاليات السنوية
ياحة / بيت مديرية الس

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 45 44 42 41 38 عدد اتفاقيات التوأمة
مديرية السياحة / بيت 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

 25 22 08 05 02 عدد اتفاقيات التوأمة الفاعلة
مديرية السياحة / بيت 

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت لحم

تطوير منطقة 
صناعية لمدينة بيت 

 ساحور

  اعداد المخططات الهندسية التفصيلية الالزمة للمنطقة
 الصناعية

 تأهيل الشارع المؤدي الى المنطقة الصناعية الحرفية 
  مشغل 20استكمال العمل في بناء 

 عدد مشاغل خشب الزيتون
228 235 241 245 251 

مديرية االقتصاد/ بيت 
 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت لحم

 عدد العاملين في الحرف اليدوية
 611 571 551 521 عائلة 511

مديرية االقتصاد/ بيت 
 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت لحم

 عدد المشاغل الحالية في المنطقة الحرفية
02 06 22 28 32 

مديرية االقتصاد/ بيت 
 والمشاريعدائرة الهندسة  تقارير وسجالت لحم

 البنية التحتية والبيئة

  تاهيل وشق
 الطرق الالزمة

  تطوير وتنفيذ
خطة مرورية 

 مالئمة

 شق وتأهيل طرق داخلية ورابطة 
 تطبيق قانون المواقف العامة والخاصة 

55523.4 أطوال الشوارع
2 58,111 61,111 63,111 65111 

مديرية االشغال العامة/ 
 هندسة والمشاريعدائرة ال تقارير وسجالت بيت لحم

م واكثر16شارع بعرض   0692.73 2111 2311 2611 3111 
مديرية االشغال العامة/ 

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت بيت لحم

م8م ولغاية 16شارع اقل من   39251.1
9 40,111 42,111 43,111 45111 

مديرية االشغال العامة/ 
 دسة والمشاريعدائرة الهن تقارير وسجالت بيت لحم

م ويسمى ممر مستمر 8شارع اقل من   4747.14 3811 3211 2611 2111 
مديرية االشغال العامة/ 

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت بيت لحم

م ويسمى ممر مغلق 8شارع اقل من   888.81 888.81 888.81 888.81 888.8 
مديرية االشغال العامة/ 

 دائرة الهندسة والمشاريع تتقارير وسجال بيت لحم

 5111 6211 7111 7811 8944.77 طرق قائمة غير مصنفة
مديرية االشغال العامة/ 

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت بيت لحم

 31111 26111 24111 22111 21111 أطوال شوارع بحالة جيدة
مديرية االشغال العامة/ 

 هندسة والمشاريعدائرة ال تقارير وسجالت بيت لحم

 25111 28111 31111 32111 35111 أطوال شوارع بحالة سيئة
مديرية االشغال العامة/ 

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير وسجالت بيت لحم

 اإلدارة والحكم الرشيد
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالتمديرية  الحكم المحلي/  %91 %85 %81 %75 %65 خدمات البلدية نسبة التحصيل من رسوم تطوير البناء المؤسسي بالبلدية تطوير وتفعيل أنظمة 
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اد القيمة المنشودة للمؤشر على امتد
الجهة المسؤولة عن متابعة  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 قياس المؤشر
 بيت لحم العمل الداخلي للبلدية

 أنواع الخدمات المقدمة للمواطن
06 07 08 09 21 

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

 عدد اللجان المساندة/ المجتمعية
 5 4 3 2 ة ()حديث 2

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

 عدد مرات نشر قرارات المجلس البلدي الدورية
1 05 25 35 41 

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

نية سنوية ميزا –عدد مرات نشر البيانات المالية )موازنة مالية 
 سنويا 0 سنويا 0 سنويا 0 سنويا 0 سنويا 0 تقرير المدقق الخارجي( –

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

قيمة تبرعات المجتمع المحلي للمساهمة في تنفيذ مشاريع أو دعم 
 41111 $ 21111 مبادرات للبلدية سنويا

$ 
61111 

$ 
81111 

$ 
011111 

$ 
مديرية  الحكم المحلي/ 

 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

وجود صندوق شكاوي/مقترحات  فعلي وإلكتروني )عدد 
 0 0 0 0 1 الشكاوي الواردة والتي تم معالجتها سنويًا(

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

 عات مع المواطنينعدد االجتما
 سنويا 4 سنويا 4 سنويا 3 سنويا 2 سنويا 0

مديرية  الحكم المحلي/ 
 دائرة الشؤون اإلدارية تقارير وسجالت بيت لحم

 عدد نشرات المشاريع المنفذة والتي ستنفذ
 شهريا 0 شهريا 0 شهريا 0 شهريا 0 سنويا 0

مديرية  الحكم المحلي/ 
 لشؤون اإلداريةدائرة ا تقارير وسجالت بيت لحم

  تأهيل البنية
التحتية الخاصة 

بإدارة األمن 
  والكوارث
وكوادرها 

 البشرية

 اعداد وتنفيذ خطة طواريء للتعامل بها عند الكوارث 

 25 24 22 21 18 عدد عناصر الشرطة في بيت ساحور )شاملة الورديات (
مديرية الشرطة/ بيت 

دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت لحم
 لهندسةا

 2 2 0 0 1 عدد حمالت التوعية وفعاليات تقام بالشراكة مع األجهزة األمنية
مديرية الشرطة/ بيت 

دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت لحم
 الهندسة

 01 9 7 6 5 عدد نقاط المياه المخصصة لحاالت الطوارئ
 مديرية الدفاع المدني/

قات العامة/ دائرة العال تقارير وسجالت بيت لحم
 الهندسة

 مديرية الدفاع المدني/  2 2 2 0 0 سيارات إسعاف
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت بيت لحم

 الهندسة

 مديرية الدفاع المدني/  2 2 0 1 1 سيارات إطفاء
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت بيت لحم

 الهندسة

 مديرية الدفاع المدني/  2 2 0 1 1 معدات فتح الطرق )ملك عام(
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت بيت لحم /

 الهندسة

 2 2 2 0 0 مركبات إخالء المباني
 مديرية الدفاع المدني/ 

دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت بيت لحم
 الهندسة

 24عدد المراكز الطبية لإلسعافات األولية العاملة على مدى 
 3 3 2 2 0 عةسا

 مديرية الدفاع المدني/ 
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت بيت لحم /

 الهندسة

 1 41 61 81 006 عدد حوادث السير في المدينة
مديرية الشرطة/ بيت 

دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت لحم
 الهندسة
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اد القيمة المنشودة للمؤشر على امتد
الجهة المسؤولة عن متابعة  أداة القياس مصدر المعلومات سنوات الخطة

 قياس المؤشر

رطة/ بيت مديرية الش 1 4 6 8 02 عدد حوادث السرقة في المدينة 
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت لحم

 الهندسة

مديرية الشرطة/ بيت  1 31 51 71 93 عدد الحوادث المختلفة في المدينة  
دائرة العالقات العامة/  تقارير وسجالت لحم

 الهندسة

 21 31 51 65 79 عدد التعهدات التي وقعت على المواطنين  
مديرية الشرطة/ بيت 

دائرة العالقات العامة/  رير وسجالتتقا لحم
 الهندسة
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 البعد المكاني لمكونات البرامج/المشاريع  4.6
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 المالحق 7.1
 التقرير التشخيصي7.1 
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية 7.2

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو
 )مقرر أو عضو(

 جال التخصصم

 ادارة وسياسات رئيس اللجنة السيد جهاد خير
 مهندس مدني عضو السيد م. مكرم قمصية
 معلمة كيمياء الخطة  منسقة السيدة صباح رشماوي

 ادارة مالية عضو السيد هشام شعيبات
 معلمة لغة انجليزية عضوة السيدة عبير بنوره

 تمديد شبكات عنكبوتية عضو السيد عصام كوكالي
 

 تشكيل نواة فريق التخطيط التنموي االساسي
 

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
 تعمل بها/ يعمل

مجال 
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

 انثى ذكر
06-
29 

فوق 
29 

االدارة  بلدية بيت ساحور رئيس الفريق جهاد خليل خير
والحكم 
 الرشيد

رئيس الهيئة 
 المحلية

*   * 

خدمات  بلدية بيت ساحور منسقة الخطة صباح رشماوي
اجتماعية 
 )التعليم(

 *  *  عضو مجلس

مقرر لجنة  م مكرم قمصية
التنمية 

 االقتصادية

تنمية  بلدية بيت ساحور
اقتصادية 
 وتخطيط

 *   * نائب الرئيس

اإلدارة  بلدية بيت ساحور عضو عصام كوكالي
والحكم 

 لرشيدا

 *   * عضو مجلس

خدمات  بلدية بيت ساحور عضو عبير بنوره
 اجتماعية

 *  *  عضوة مجلس

تنمية  بلدية بيت ساحور عضو هشام شعيبات 
 اقتصادية

 *   * عضو مجلس

اإلدارة  محافظة بيت لحم عضو م. عصام الحايك
والحكم 

مدير عام 
دائرة 

*   * 
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 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
 تعمل بها/ يعمل

مجال 
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

-06 انثى ذكر
29 

فوق 
29 

 التخطيط الرشيد 
خدمات  ز محورمرك عضو سائدة االطرش

اجتماعية 
)شؤون 
 المرأة(

 *  *  مدير المركز

اإلدارة  قطاع خاص عضو عصام مناويل
والحكم 
 الرشيد

 *   * مجتمع محلي

 قطاع خاص عضو م سالم هالل 
شركة المدائن 

 لإلنشاءات

البنية التحتية 
 والبيئة

 *   * مدير الشركة

مؤسسة النجدة  عضو يوال خير 
 االجتماعية

تنمية 
 قتصادية ا

 *  *  عضوة

قيادات  طالب جامعي عضو باسيل ابو عيطة
 شبابية

عضو مجلس 
 شبابي

*  *   

 *   * مجتمع محلي صحة وبيئة قطاع خاص عضو د جابي ابو سعدى
تنمية  بلدية بيت ساحور عضو مها االطرش

 اجتماعية
مكتب  مدير

 الرئيس
 *  * 

مدير دائرة  صحة وبيئة بلدية بيت ساحور عضو جميل حنونه
 الصحة

*   * 

 اإلدارة بلدية بيت ساحور عضو م حنان منولي
والحكم 
 الرشيد

 *  *  مدير البلدية

تنمية  بلدية بيت ساحور عضو جهاد خوري
اقتصادية 

 )ادارة مالية(

 *  *  المدير المالي

البنية التحتية  بلدية بيت ساحور عضو مصلحم نبيل 
 والبيئة

مدير دائرة 
 الهندسة

*   * 

االدارة  بلدية بيت ساحور عضو اكرم عياد
والحكم 
 الرشيد

مسؤول 
مركز خدمة 

 الجمهور

*   * 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 حصر أصحاب العالقة* 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

 الوزارات الهيئة المحلية
مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

القطاع 
-05 مواطن/ة خاص

 29فوق  29

 *  خدمات اجتماعية )التعليم(     بلدية بيت ساحور معلمة متقاعدة انثى ح رشماويصبا 0
 
3 

 م حنان منولي
  االدارة والحكم الرشيد     بلدية بيت ساحور مدير البلدية انثى

* 

4- 

 سائدة االطرش

 انثى

 مدير مركز محور
رئيس وحدة المرأة 

 االجتماعيوالنوع 
/وزارة التنمية 

 االجتماعية

  خدمات اجتماعية )شوؤن المرأة(   *  

* 

 *  تنمية اقتصادية وتخطيط     بلدية بيت ساحور مهندس مدني ذكر م مكرم قمصية 5

 *  تنمية اجتماعية     بلدية بيت ساحور مدير  مكتب الرئيس انثى مها االطرش 6

 *  صحة وبيئة      قطاع خاص الصحة والبيئة ذكر د.جابي ابو سعدى 7

8 
 خير يوال

 اثنى
مؤسسة النجدة 

االجتماعية )شؤون 
 المرأة(

  شؤون المرأة   *  مواطنة
* 

9 
 م. عصام الحايك

مدير عام دائرة التخطيط )مهندس  محافظة بيت لحم ذكر
 *  االدارة والحكم الرشيد    * مدني(



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

 الوزارات الهيئة المحلية
مؤسسات 
المجتمع 

 المدني

القطاع 
-05 مواطن/ة خاص

 29فوق  29

  * المجلس الشبابي  *    مواطن طالب جامعي ذكر باسيل ابو عيطة 01

 *  صحة وبيئة     بلدية بيت ساحور مدير دائرة الصحة ذكر نهم جميل حنو 11

 *  بنية تحتية وبيئة      بلدية بيت ساحور مدير دائرة الهندسة ذكر م. نبيل مصلح 12

 *  تنمية اقتصادية )ادارة مالية(     بلدية بيت ساحور المدير المالي انثى جهاد خوري   13

 
 ةلجان المجاالت التنموي

 م جمال هالل منسق اللجنة:.                         لجنة البيئة والبنية التحتية  :المجال

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

 Almadaen.cons.comp@gmail.com 0599188735 *   *  مهندس معماري شركة المدائن لإلنشاءات م جمال هالل  .1

 en_eliasq@yahoo.com 0598912710 *   * مهندس مساحة شادي للهندسة م. الياس قمصية  .2

 Hilal-eng@yahoo.com 0599233890 *   * مهندس كهرباء الطاقة المستدامة م. أنور هالل  .3

قطاع خاص)مكتب  م. ماهر مصلح  .4
 استشاري (

 Maher_musleh@yahoo.com 0599253851 *   * مهندس معماري
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mailto:en_eliasq@yahoo.com
mailto:en_eliasq@yahoo.com
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

 mazin@qumsiyeh.org 0598939532 *   * علم األحياءدكتوراة  جامعة بيت لحم د. مازن قمصية  .5

 jamilh@beitsahourmunicipality.com 0598901654 *   * صحة وبيئة بلدية بيت ساحور م. جميل حنونه  .6

قطاع خاص) مكتب  يم. مازن الشومل  .7
 استشاري (

 Trusting_65@yahoo.com 0599494941 *   * مهندس كهرباء

وزارة األشغال العامة   م. بسام شعالن  .8
 واإلسكان

  bmshalan@yahoo.com 0599040955 *   * مهندس مدني

في مجال  دكتوراه قطاع خاص د. جابي ابو سعدى  .9
 الصحة والبيئة

*   *  0599997381 gabusada@birzeit.edu 

 Mariana.kokaly1@gmail.com 0598198981  * *  مهندس مدني قطاع خاص م. مريانا كوكالي  .10

 akramayyad@yahoo.com 0594339922 *   * ادارة عامة بلدية بيت ساحور اكرم عياد  .11

هندسة مساحة وبنية  بلدية بيت ساحور م. نبيل مصلح  .12
 تحتية

*   * 0594339915 nabilm@beitsahourmunicipality.com 

ئة ، الحياة البرية ، البي جمعية الحياة البرية ابراهيم فوزي عودة  .13
 والسياحة البديلة

*   * 0599408732 pwls@wildlife-pal.org 

 mqumsieh@hotmail.com 0599499070 *   * تنمية اقتصادية وتخطيط بلدية بيت ساحور م مكرم قمصية  .14

 lutfihashish@gmail.com 0599150799 *   * مهندس مدني بلدية بيت ساحور م لطفي ابو حشيش  .15

mailto:mazin@qumsiyeh.org
mailto:mazin@qumsiyeh.org
mailto:jamilh@beitsahourmunicipality.com
mailto:jamilh@beitsahourmunicipality.com
mailto:Trusting_65@yahoo.com
mailto:Trusting_65@yahoo.com
mailto:bmshalan@yahoo.com
mailto:bmshalan@yahoo.com
mailto:akramayyad@yahoo.com
mailto:akramayyad@yahoo.com
mailto:nabilm@beitsahourmunicipality.com
mailto:nabilm@beitsahourmunicipality.com
mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:mqumsieh@hotmail.com
mailto:mqumsieh@hotmail.com
mailto:lutfihashish@gmail.com
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

 Yacoub.alatrash@hotmail.com 0597303186 *   *  الحياة البرية مواطن يعقوب الياس االطرش  .16

مجلس الخدمات  م اياد ابو ردينة  .17
 المشترك للنفايات الصلبة

 Iyada87@gmail.com 0598942228 *   * المدير التنفيذي للمجلس

 isam@kokaly.com 0599089901 *   * شبكات عنكبوتية بلدية بيت ساحور عصام كوكالي 8

 
 يوال يعقوب خير :منسق اللجنة                             لجنة التنمية االقتصادية :المجال

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

خدمات اجتماعية )شؤون  الجتماعيةالنجدة ا يوال خير 1
 المرأة(

 *  * 0598802291 yolla-khair@hotmail.com 

 mqumsieh@hotmail.com 0599499070 *   * تنمية اقتصادية وتخطيط بلدية بيت ساحور م. مكرم قمصية 2

   0568560007 Ibrahim.shaibet@wataniya.ps   * تنمية اقتصادية الوطنية موبايل ابراهيم شعيبات 3

   0598951000 Alamana.amjad@gmail.com   * تنمية اقتصادية قطاع خاص امجد ابو عيطة 5

تنمية اقتصادية  قطاع خاص مجدي الشوملي 6
 استشاري/مدقق حسابات

*     0599678833 Shomali.cpa@gmail.com 

 finance@beitsahourmunicipality.com 0594339910    * تنمية اقتصادية )مدير مالي( بلدية بيت ساحور جهاد خوري 7
 Islam2775843@gmail.com 0598593550 *   * والحكم الرشيد اإلدارة مدرس حكومي اسالم عوض اهلل 8

mailto:Yacoub.alatrash@hotmail.com
mailto:Yacoub.alatrash@hotmail.com
mailto:Iyada87@gmail.com
mailto:Iyada87@gmail.com
mailto:isam@kokaly.com
mailto:isam@kokaly.com
mailto:yolla-khair@hotmail.com
mailto:yolla-khair@hotmail.com
mailto:mqumsieh@hotmail.com
mailto:mqumsieh@hotmail.com
mailto:Ibrahim.shaibet@wataniya.ps
mailto:Ibrahim.shaibet@wataniya.ps
mailto:Alamana.amjad@gmail.com
mailto:Alamana.amjad@gmail.com
mailto:Shomali.cpa@gmail.com
mailto:Shomali.cpa@gmail.com
mailto:finance@beitsahourmunicipality.com
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mailto:Islam2775843@gmail.com
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

ماعية )مدير عام خدمات اجت جمعية الحياة البرية عماد االطرش 9
 جمعية الحياة البرية(

*     0599258726 pwls@wildlife-pal.org 

خدمات اجتماعية )تمكين  الغرفة التجارية  ماجدة سلسع 10
 المرأة(

 *    0599437167 Magsa2006@yahoo.com 

 hanan@beitsahourmunicipality.com 0592100254   *  مدير بلدية بيت ساحور بلدية بيت ساحور م حنان منولي 11

مؤسسة الحرفيين  سوزان الساحوري 12
 للتجارة العادلة

 bethlehemfairtrade@gmail.com 0599899204 *  *  تنمية اقتصادية

 George@masaribrahim.ps 0568180872  *   * تنمية اقتصادية مسار ابراهيم جورج صليبا رشماوي 13

مؤسسة تطوير بيت  م. احمد حفناوي  14
 لحم

 ahifnawi@bethlehemdevelopment.org 0598671402 *   * تصاديةتنمية اق

 abunofal@yahoo.com 0599285157 *   * والحكم الرشيد اإلدارة بنك فلسطين اشرف نوفل 15

خدمات اجتماعية )بيئة  الحياة البرية ابراهيم عودة 16
 وسياحة بديلة(

*   * 0599258732 pwls@wildlife-pal.org 

    0599262027   * تنمية اقتصادية وكالة سياحة وسفر ميشيل عوض  17

شركة الرائد لمواد  جانيت برهوم 18
 التجميل 

 janet@raed-co.com 0599437073 *  *  تنمية اقتصادية

  0568500067 *   * عضو مجلس بلدي بلدية بيت ساحور سمير ابو سعدى 19

مؤسسة التقارب بين  جورج نمر رشماوي 20
 الشعوب

  0599833888 *   * مدير المؤسسة

 William.antt1980@gmail.com 0599250029 *   * طاع خاصقصاحب مصنع  الياس ابو الزلف 21

mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:Magsa2006@yahoo.com
mailto:Magsa2006@yahoo.com
mailto:hanan@beitsahourmunicipality.com
mailto:hanan@beitsahourmunicipality.com
mailto:bethlehemfairtrade@gmail.com
mailto:bethlehemfairtrade@gmail.com
mailto:George@masaribrahim.ps
mailto:George@masaribrahim.ps
mailto:ahifnawi@bethlehemdevelopment.org
mailto:ahifnawi@bethlehemdevelopment.org
mailto:abunofal@yahoo.com
mailto:abunofal@yahoo.com
mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:pwls@wildlife-pal.org
mailto:janet@raed-co.com
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
-05 أنثى ذكر

29 
فوق 
29 

 كهرباء
 م. حنان منولي :منسق اللجنة                             اإلدارة والحكم الرشيد لجنة :المجال

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني صالارقام االت

-05 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 

 إدارة بلدية بيت ساحور م حنان منولي 1
 وحكم رشيد 

 *  * 0592100254 hanan@beitsahourmunicipality.com 

دائرة التخطيط  م. عصام الحايك 2
 /محافظة بيت لحم

 دارةإ
 وحكم رشيد 

*   * 0594555033 Samhak_2001@yahoo.com 

 إدارة البنك األهلي فادي غريب 3
 وحكم رشيد 

*      fadighrayeb@hotmail.com 

 إدارة  مهند جبران 4
 وحكم رشيد 

*      Mohannad-jubran@hotmail.com 

 إدارة  عصام جرايسة 5
 وحكم رشيد 

*   *  Issam_jar@hotmail.com 

خدمات اجتماعية  المدرسة األمريكية وليم عودة 6
 )تعليم(

*   *  williamodeh@hotmail.com 

مسؤول مركز  بلدية بيت ساحور اكرم عياد 7
 خدمة الجمهور

*   * 0594339922 akramayyad@yahoo.com 

 ادارة الدفاع المدني النقيب احمد درعاوي 8
 وحكم رشيد 

*   *   

mailto:hanan@beitsahourmunicipality.com
mailto:hanan@beitsahourmunicipality.com
mailto:Samhak_2001@yahoo.com
mailto:Samhak_2001@yahoo.com
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التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني صالارقام االت

-05 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 

معهد األبحاث  مجد خوري 11
 التطبيقية ) اريج(

 ادارة
 وحكم رشيد 

 *     Alkhoury.majd@hotmail.com 

    azzakhaled@gmail.com   *   خالد العزة 12

الضمان مستشفى   فريد جابر 13
 الصحي 

 ادارة
 وحكم رشيد 

*   * 0598090842 fjaber@shepherd-hospital.org 

 ادارة األمن الوطني نعيم عفانة 14
 وحكم رشيد 

*   * 0569657791 naeemtell@gmail.com 

 ادارة الدفاع المدني عدنان عالونة 17
 وحكم رشيد 

*   *   

مركز شرطة بيت  فارس ابو حماد  18
 ساحور

 ادارة
 وحكم رشيد 

*   * 0568981355  

 isa@kokaly.com 0599089901 *   * تنمية اقتصادية بلدية بيت ساحور عصام كوكالي 19
  0598488819 *   * تنمية اقتصادية  قطاع خاص صيةتامر قم 20

 ادارة  بسام ابو ديه 21
 وحكم رشيد 

*   * 0595930987  
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mailto:isa@kokaly.com


   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ( األولىمكوناتها )للسنة  وأوصافالبرامج التنموية  7.3
 (.IN/01) رقم البرنامج                                    تأهيل وشق الطرق الالزمة   اسم البرنامج:

  المقدمة .0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : .المؤشرات على النتائج المتوقعة .2

 

(0)المؤشر )كمي(  القيمة المنشودة الحالية  القيمة 

 65000 55523.42 اطوال الشوارع 
م واكثر16شارع بعرض   1692.73 3000 
م8م ولغاية 16شارع اقل من   39250.09 45000 

 مقدمة:
رقا ، تمتاز مدينة بيت ساحور بميزتين مهمتين اولهما موقعها الجغرافي بمحاذاة مدينة القدس شماال والبحر الميت ش 

والتاريخية  األثريةبين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وثانيهما ثرى المدينة بالمناطق  ةطبلكونها منطقة را باإلضافة
والدينية مما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا ومحليا . من هنا تنبع اهمية وجود شبكة طرق ومواصالت بمواصفات عالية 

 ليق بمكانة المدينة.الستيعاب الضغط المروري وتقديم خدمة ت
وبالرغم من هذه االهمية ، اال ان شبكة الطرق بشكل عام تعاني الكثير من المشاكل مما يجعلها دون المستوى المطلوب 
لتلبية االحتياجات على المستوى االقليمي )منطقة المرور بين شمال الوطن وجنوبه(من ناحية ، وحاجة السكان من 

 ناحية اخرى.
رة أن مرور الطريق اإلقليمي ) الرابط بين شمال وجنوب الوطن( من وسط المدينة وتجمعاتها السكانية وال بد من اإلشا

الكم الهائل  الستيعابالمكتظة ، والذي يفتقد الى التنظيم المروري ، والصيانة الدورية المنتظمة ، مما يجعله غير مؤهل 
حجارة البناء والرخام.  سيما الشاحنات المحملة بالبضائع أومن المركبات المارة بين شمال وجنوب الضفة الغربية وال 

 الطرق في المدينة. واستخداميشكل عبئا كبيرا على حركة السير 
أن هذه الشبكة الممتدة  إال المجاورة.إن المدينة تمتلك بشكة طرق تغطي معظم أنحاءها وتصلها مع جميع المدن والقرى 

الى نسبة ميالن عالية في كثير من الشوارع بسبب  باإلضافةعروضها التنظيمية تعاني من ضيق الشوارع المعبدة وقلة 
الطرق  ومعظمالطبيعة الجبلية لجزء كبير من مساحة المدينة . عدم وجود ارصفة وبعض الطرق اكتافها غير ثابتة 

ة والمتواصلة على بحاجة الى صيانة تصل في بعض المواقع الى إعادة التأهيل، اضف الى ذلك االعتداءات المتكرر
 حرم الطريق.

، إال أنها ضعيفة اإليصالية مع االقتصادينة وأحد األسس الهامة للنشاط يعلما بأن الطرق هي شريان الحياة في المد
المدن الرئيسة في الوطن )مثل مدينة القدس، ومدن الشمال والجنوب( ويعود السبب الى العوامل الجيوسياسية في 

 االحتاللقاطع معظم الطرق الواصلة لمناطق الوطن بطرق التفافية واقعة تحت سيطرة سلطات الدرجة األولى حيث تت
 اإلسرائيلي.

كما تعاني المدنية من غياب مخطط خاص بالمرور مما يؤدي في كثير من األحيان الى عشوائية في فتح وتعبيد الطرق 
 توجيهية أوذلك عدم وجود إشارات سير وعدم وضوح األولويات في توزيع المشاريع الخاصة بالمواصالت. وك

 .إرشادية



   

 

 

 

  

 

 
  

 

رم ويسمى ممر مستم 8شارع اقل من   4747.04 2000 
م ويسمى ممر مغلق 8شارع اقل من   888.80 888.8 

 5000 8944.77 طرق قائمة غير مصنفة
 30000 20000 اطوال شوارع بحالة جيدة
 25000 35000 اطوال شوارع بحالة سيئة

 
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000نة )كافة سكان المدي الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

 

التكلفة  المكونات
 دوره  اسم الشركاء التقديرية/دوالر

 )اداري، مالي، وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:0 .1
وزارة الحكم المحلي والجهات  1364000 م12*  733شارع سيل حدبة  .2

 المانحة الخارجية
 مالي ، اشراف

وزارة الحكم المحلي والجهات  1000000 م14* 920)الرابط(  شارع مار سابا الدائري .3
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

وزارة الحكم المحلي والجهات  958000 م10*  1065شارع المغارة )الجناب(  .4
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

شارع واد الزغبي )من الحاكورة إلى واد حنا سعد(  .5
 م10*  904

م المحلي والجهات وزارة الحك 178000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

 تأهيل طرق داخلية
شارع الجناب الرابط  )من مار سابا إلى مفرق  .1

 14م*1348المشروع( 
وزارة الحكم المحلي والجهات  875000

 المانحة الخارجية
 مالي ، اشراف

شارع السير )من سور الدير إلى مؤسسة اسيكوب(  .2
 م 8*  350

الحكم المحلي والجهات  وزارة 260000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

شارع سطيح )مفرق أبو عيطة إلى محل داونتاون(  .3
 م12*  360

وزارة الحكم المحلي والجهات  155000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

وزارة الحكم المحلي والجهات  260000 م 8* 1500شارع سطيح الداخلي )حارة الرشماوي(  .4
الخارجية المانحة  

 مالي ، اشراف

وزارة الحكم المحلي والجهات  50000 م 8*265شارع سطيح الجنوبي )نزول ظهرة الندى(  .5
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

شارع المدي فارم )من مقابل الداونتاون إلى امام منزل  .6
 خليل إبراهيم

وزارة الحكم المحلي والجهات  250000
 المانحة الخارجية

رافمالي ، اش  

شارع اللحق ) من بيت جهاد خير إلى بيت نمر عواد(  .7
 م 8*  568

وزارة الحكم المحلي والجهات  250000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف



   

 

 

 

  

 

 
  

 

التكلفة  المكونات
 دوره  اسم الشركاء التقديرية/دوالر

 )اداري، مالي، وفني(
وزارة الحكم المحلي والجهات  110000 م 10*  285شارع الجولدن بارك  .8

 المانحة الخارجية
 مالي ، اشراف

الت  شارع الصوانة )من شركة مرسيدس إلى مح .9
  10*  210شاهين( 

وزارة الحكم المحلي والجهات  66000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

الشارع الرئيسي )من شركة الطويل إلى  شركة 
م 7*  171مرسيدس(    

وزارة الحكم المحلي والجهات  37000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

شارع المسلخ )االسكان( )من مفرق المرج إلى امام 
 منزل هاني عودة(

وزارة الحكم المحلي والجهات  160000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

شارع جنينة العلوي )من مفرق النواس إلى امام منزل 
 إياد األطرش ومن مفرق النواس إلى إسكان المهندسين(

وزارة الحكم المحلي والجهات  160000
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

ي المناطق المصنفة )ج(تأهيل شوارع ف  
وزارة الحكم المحلي والجهات  55000 م 4*  500شارع جبل الديك  .1

 المانحة الخارجية
 مالي ، اشراف

م 7*  700شارع جبل هراسة )مقابل االورينت(  وزارة الحكم المحلي والجهات  112000 
 المانحة الخارجية

 مالي ، اشراف

  والقوانين  باألنظمة. االلتزام 2
ير األنظمة والقوانين الالزمة وتطبيقها مثل نظام تطو

 المواقف 
  وزارة الحكم المحلي 15000

  . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:3
  وزارة الحكم المحلي 100000 اعداد دراسات تفصيلية)مخطط هيكلي (

  يسبلدية بيت لحم ، بلدية بار 300000 تنفيذ مخرجات الخطة المرورية )المرحلة الثانية (
 6,715,000.0 اإلجماليةالتكلفة 

 100000.0 المتوفر منها
 
التمويل، تعاون المجتمع المحلي، التصاميم المطلوبة ، دعم المجلس  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

 البلدي  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 /SS) برنامجرقم ال            رفع مستوى الخدمات المقدمة والمرافق الصحية الحكومية : اسم البرنامج
01) 
 مقدمة: .0

 
 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها

تعتبر الخدمات الطبية في مدينة بيت ساحور جيدة ، حيث ان وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات غير حكومية 
 :األتيكتشرف على توفير هذه الخدمة في المدينة 

  القطاع الحكومي: حيث يقدم خدماته في المدينة من خالل العيادة الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الطب
 العام، االمومة والطفولة ،والتطعيم وخدمات االمراض المزمنة ومختبر صحي يشمل خدمات الزراعة.

  :المنظمات والجمعيات غير الحكومية 
بيت ساحور للضمان الصحي: حيث يقدم خدماته للمدينة والمناطق  التابع لجمعية الرعاةمستشفى حقل  -

المحيطة في محافظة بيت لحم وتشمل خدماته الوالدة والعمليات الجراحية البسيطة وعيادات االختصاص 
 ساعة. 24وعلى مدار  األسبوع أيام، وتقدم خدماته طيلة  وأشعةوالطب العام ومختبر 

جان العمل الصحي: حيث يقدم خدماته للمدينة والمنطقة الشرقية والمناطق مركز بيت ساحور الطبي التابع لل -
طيلة ايام  واألشعةالمحيطة للمدينة ،حيث يقدم خدمات عيادات االختصاص والطب العام وخدمات المختبر 

 .األسبوع
م القطاع الخاص: يقدم خدماته في المدينة من خالل مركز الشفاء الطبي حيث يقدم خدمات الطب العا -

 . األسبوعوالتصوير الطبقي طيلة ايام  واألشعةوعيادات االختصاص وخدمات المختبر 
والصيدليات والمختبرات الطبية التي تغطي حاجة المدينة من  األسنانكما يوجد في المدينة العديد من عيادات طب 

 الخدمات الطبية.
ضافة الى التامين الحكومي الذي يسمح امتدت خدمات التأمين الصحي لتعمل بها أيضا الشركات الخاصة باإل

باالستفادة من خدمات مستشفى الحسين الحكومي في بيت جاال ، وكذلك يسمح هذا التامين بتحويل المريض الى 
 مستشفيات حكومية مختلفة متخصصة في الوطن حسب حاجة المريض.

 
 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 1 الصحية الحكومية  العيادة

 2 2 (one day careمستشفى )
 6 6 الصيدليات الخاصة 
 5 5 المختبرات الطبية 

 3 3  األشعةمراكز 
 6 6  أسنانعيادات 

  person 14/500على مستوى  person 14/1000 لكل مواطن  األسرةعدد 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 على مستوى المحافظة المحافظة
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
 دوره  اسم الشركاء التقديرية/دوالر

 )اداري، مالي، وفني(
 تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية: 

   
ل انشاء مستشفى حكومي متخصص في امراض العظام واألطفا

 28,000,000 والنساء في حديقة عش الغراب 
الحكومة الهندية 

من خالل 
 وزارة الصحة

اداري ، مالي ، 
 فني

 مالي تمويل خارجي 500,000,0 كمركز صحي الستخدامهترميم احد البيوت القديمة 
نقل مركز الصحة )األمومة والطفولة( الى مكان قريب لمركز 

 مالي تمويل خارجي 100,000.0 إليهالمدينة يسهل الوصول 

  تمويل داخلي 15,000.0 والطفولة  األمومةصيانة مركز 
 تحسين الخدمات المقدمة:

استحداث عيادات متخصصة مثل عيادة األمراض المزمنة    
 والنسائية وطب األطفال

التعاون مع الوزارات المتخصصة لتطوير برامج تحسين    
 مستوى   الخدمات المقدمة للمواطن

زيادة عدد الكوادر العاملة في مركز الصحة والتعاون في    
 والطفولة األمومةتطوير برامجها خاصة في مجال 

 28,615,000.0  اإلجماليةالتكلفة    
 15000 المتوفر منها   
   

موافقة المجلس البلدي على البرامج ،توفير االرض الالزمة لبناء  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
المستشفى، توفر الموارد المالية ، تعاون المؤسسات ذات العالقة ، تعاون الوزارات ذات العالقة ، توفر 

 المنازل في البلدية القديمة للترميم 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 /SS) رقم البرنامج              اإلعاقةتطوير الخدمات التي تعنى بالمرأة والطفل وذوي  : اسم البرنامج
021) 

 مقدمة .0
الرئيسية القائمة ومكوناتها(: األوضاع)شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة المقدمة   

في مدينة بيت ساحور  المرأةتحظى مدينة بيت ساحور نوعا ما بوضع مختلف عن باقي مدن فلسطين، حيث تمتاز 
فة مثلها مثل الرجل، وكذلك في كافة بنشاطها الكبير في كافة مناحي الحياة، وشراكتها في مجاالت العمل المختل
 الفعاليات على المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي والوطني وغيرها. 

على مستوى قيادة المؤسسات، والفعاليات الصناعية والتعليمية والتجارية، حيث  وإمكانياتهاالمرأة قدرتها  أثبتتوقد 
الى مشاركتها في ادارة  باإلضافةة وحصدت النجاح الكبير، ترأست ادارة المصانع والمدارس والمؤسسات المدني

 البلدية. 
لذا، فان المراة في مدينة بيت ساحور تمشي بخطى واثقة وسريعة نحو نيل المساواة الكاملة مع زميلها الرجل 

التساوي في العمل، و أسواقوالتي باتت قريبة جدا منها. اال انه ال زال هناك بعض التفرقة في نسبة مشاركتها في 
 الرواتب وحقوق الميراث وغيرها. 

ولكن جدير بالذكر ان مدينة بيت ساحور تمتاز بنشاط المؤسسات النسوية فيها، حيث يعتبر االتحاد النسائي العربي 
 من انجح مؤسسات المدينة ، وكذلك هناك ناد للسيدات، ومركز تنمية االسرة ومركز محور للنساء المعنفات.

القطاع النسوي في صنع القرار، تشكل في مدينة بيت  وإشراكالصوت النسوي،  إيصالرار في ومن اجل االستم
ساحور ما يسمى بالتجمع النسوي الساحوري، الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ الفعاليات النسوية المختلفة الثقافية 

 واالجتماعية وغيرها.
 : النتائج المتوقعة .2
 

دةالقيمة المنشو القيمة الحالية المؤشر  
 3 3 المؤسسات النسوية في بيت ساحور

 1 1 اللجان النسوية الفاعلة
 1 1 مؤسسات تعنى بحقوق المراة
 4 2 عدد عضوات المجلس البلدي

 14 10 عدد الموظفات في بلدية بيت ساحور 
2017عدد قضايا العنف المسجلة رسميا ضد المراة في   0 0 

 3 2 عدد الحضانات المرخصة في المدينة
  5 عدد المدارس التي تحتوي على صفوف روضة في المدينة

في المدينة األطفالعدد مراكز   1 1 
والطفولة في بيت ساحور األمومةعدد مراكز   1 1 

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 مكونات البرنامج: .5
 

التكلفة  المكونات
 دوره  اسم الشركاء  التقديرية/دوالر

 )اداري، مالي، وفني(

    إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين المرأة والطفل:

تمويل  10000 تطوير برامج تدريب المرأة على ريادة األعمال 
 مالي خارجي

 مالي خارجيتمويل  10000 عقد نشاطات مختلفة ومسابقات لتنمية مواهب األطفال

  تمويل داخلي 10000 عمل لقاءات توعوية ألهالي وذوي األطفال  
التشبيك بين المؤسسات التي تعنى بالمرأة والطفل للتعاون والعمل 

    كجسم واحدة :
انشاء مشروع "قرية بيت ساحور مصغرة" )انشاء بيوت قديمة من 

للمرأة  خشب قديم واستخدامها لجذب السياح وكمراكز لعمل انشطة
 والطفل( في البلدة القديمة

 مالي تمويل خارجي 320000

     350000 اإلجماليةالتكلفة 
     10000 المتوفر منها

توفر قطعة االرض المناسبة ,jموافقة المجلس البلدي على البرامج ،  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج : .6
عالقة ، تعاون الوزارات ذات العالقة، توفر المساحات ، توفر الموارد المالية، تعاون المؤسسات ذات ال

 المفتوحة في البلدة القديمة للترميم  والتطوير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 

 /SS) رقم البرنامج  تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة                              : اسم البرنامج
03) 
 مقدمة .0

نسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بال  
ذوي االعاقة بأي نوع من التقبل واالهتمام والرعاية وذلك بسبب عدم وجود وعي  األشخاصفي السابق لم يحظى 

 كافي لدى االسرة والمجتمع باإلضافة  الى عدم وجود مؤسسات تهتم وترعى األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم وجود
 قانون يكفل رعايتهم. 

، بدأ ظهور الجمعيات والمؤسسات اإلعاقةذوي  باألشخاصفي بداية الثمانينات ومع بداية الوعي بضرورة االهتمام 
التي تهتم بهم حيث وفرت لهم جزء من الخدمات ثم جاء بعد ذلك تأسيس االتحاد العام لألشخاص ذوي االعاقة عام 

تم اعداد قانون  1999د برامج وخدمات لمعظم اإلعاقات، وفي عام (، الذي بدوره عمل على إيجا1991)
 اقراره من قبل الرئيس أبو مازن. 2004وتم في عام  اإلعاقةلألشخاص ذوي 

إن واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الوقت الحالي مقارنة على ما كان عليه سابقا يعتبر جيد نسبيا، إال أنه بحاجة 
أن الجمعيات والمؤسسات الموجودة ال تكفي لتلبية االحتياج الموجود والعدد الكبير  ماسة إلى تطوير واهتمام حيث

 من ذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى عدم وجود مراكز ترعى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية واإلعاقات الحركية.
خصصية، مع العلم أنه تعاني مدينة بيت ساحور كسائر المدن الفلسطينية من عدم توفر خدمات العالج والتأهيل الت

مركز في محافظة بيت لحم يدعم ذوي االعاقة )حسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا( وكذلك  22يوجد 
 العامة والخاصة والمباني الى احتياجاتهم.  األماكنيعاني ذوي االعاقة من عدم مواءمة 

 : النتائج المتوقعة .2
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

وجود مؤسسات داعمة للمعاقين : مثل جمعية الشبان 
المسيحية، مركز الواحة، مركز البسمة ، جمعية 

 المالذ، جمعية رفيق الدرب ومدرسة الفرح

6 6 

 10 1 عدد المؤسسات المؤهلة الستقبال ذوي اإلعاقة 
 6 3 عدد المباني العامة المؤهلة الستقبال ذوي اإلعاقة 

 سنوات 4 للبرنامج:مدة التنفيذ المتوقعة  .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
دوره )اداري،  اسم الشركاء  التقديرية/دوالر

 مالي، وفني(

    تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  اسم الشركاء 
 مالي، وفني(

اإلعاقة وخاصة المدارس  تأهيل المباني العامة القديمة لمواءمة ذوي
 مالي تمويل خارجي 75000 والمؤسسات المدنية 

 مالي تمويل خارجي 5000 اإلعاقةتطوير القوانين الخاصة بوجوب موائمة المباني الستخدام ذوي 

االلتزام  بقانون  تطوير برامج دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع ومنها
 مالي تمويل خارجي 6000 % من ذوي اإلعاقة في المؤسسات5توظيف 

   86000  اإلجماليةالتكلفة 
   1.1 المتوفر منها 

موافقة المجلس البلدي على البرامج ، توفر الموارد المالية، تعاون  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6
 المؤسسات ذات العالقة ، تعاون الوزارات ذات العالقة.

 
 (SS/ 04) رقم البرنامج لشبابية                             تطوير الخدمات والبرامج ا : اسم البرنامج

 مقدمة .0
 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

ن عمر % لمن هم دو30.4تعتبر مدينة بيت ساحور من المدن الفتية حيث ترتفع فيها نسبة الشباب لتصل حوالي 
 %.6.7عاما فتبلغ فقط  65نسمة تقريبا. اما نسبة من تزيد أعمارهم عن  15000 أصلعاما من  15

ان مؤسسات المدينة في بيت ساحور تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب وتعتبر االستثمار في هذا القطاع هو على 
الثقافي العربي وهي  األرثوذكسيدي رأس أولوياتها، لذا فقد عملت على تطوير المؤسسات الشبابية مثل النا

جيل شبابي ملتزم  وإنشاءالمؤسسة األكبر في المدينة من حيث عدد المنتسبين اليها، وكذلك وحرصا على تربية 
وواع، فيوجد في بيت ساحور اربع فرق للكشافة تعنى بتدريب الشباب وتنفيذ البرامج التطوعية والتثقيفية 

 طور معنى المواطنة الصالحة لدى الشباب.والرياضية واالجتماعية التي ت
الشباب في صنع القرار، فان المجلس البلدي الشبابي الذي يتم انتخابه كل سنتين هو  إشراككذلك، وحرصا على 

صوتهم  وإيصالحلقة التواصل بين البلدية وقطاع الشباب في المدينة ويقوم بتنفيذ كثير من الفعاليات لتمكين الشباب 
 تنمية هذه المدينة.في  وإشراكهم

اما الحراك الشبابي الذي تشكل مؤخرا في مدينة بيت ساحور فهو صوت الشباب الساحوري ويقوم بتنفيذ كثير من 
الفعاليات الشبابية ذات المعاني السامية من برامج متعددة تحاكي الجيل الواعي من الشباب، وتحثهم على تنمية روح 

ى هذه المؤسسات الدعم المتواصل من قبل البلدية وذلك حسب اإلمكانيات االنتماء والمواطنة الصالحة، وتلق
 المتوفرة.

 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية  المؤشر



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية  المؤشر

 1 1 وجود مجلس محلي شبابي منتخب
 1 1 وجود مجموعة تمثل قطاع الشباب 

 1 3 مؤسسات شبابية رياضية ثقافية اجتماعية 
اضي ترفيهيمجمع ري  1 1 

 4 4 مجموعات كشفية
 1 1 وجود حديقة عامة 

 6 4 وجود مالعب كرة قدم معشبة 
%17 نسبة البطالة لدى الشباب   12%  

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 قطاع الشباب في المدينة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
دوره )اداري،  اسم الشركاء  قديرية/دوالرالت

 مالي، وفني(

       اعمال البنية التحتية :

 مالي تمويل خارجي  2,000,000.0 استكمال العمل في المجمع الرياضي الثقافي )المرحلة الثانية (

       إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين الشباب:
برامج مشتركة لخلق جيل  التشبيك بين المؤسسات الشبابية لعمل

   تمويل داخلي 10,000.0 واع

   تمويل داخلي 10,000.0 دعم وتنفيذ مخيمات صيفية توعوية وترفيهية للشباب

   تمويل داخلي 5,000.0 تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل

 تشكيل جسم شبابي موحد لمدينة بيت ساحور )المجلس المحلي الشبابي(

شبابي من خالل عقد دورات تدريبية في القيادة تمكين المجلس ال
   تمويل داخلي 5,000.0 وبرامج المواطنة  

 انخراط المجلس الشبابي في عمل البلدية والمؤسسات المحلية
   تمويل داخلي 5,000.0

اشراك الشباب في الزيارات الدولية التي تنظمها البلدية للخارج 
 مالي تمويل خارجي  20,000.0 ثلةلإلطالع على التجارب الخارجية المما



   

 

 

 

  

 

 
  

 

التكلفة  المكونات
 قديرية/دوالرالت

دوره )اداري،  اسم الشركاء 
 مالي، وفني(

 ترميم احد البيوت القديمة إلستخدامها كمقر للمجلس المحلي الشبابي
 مالي تمويل خارجي  250,000.0

   تمويل داخلي 10,000.0 تخصيص جزء من موازنة البلدية للنشاطات الشبابية
     2,315,000 التكلفة االجمالية  

     45,000 المتوفر منها 
موافقة المجلس البلدي على البرامج ، توفر الموارد المالية ، تعاون  لمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج:ا .6

المؤسسات ذات العالقة بقطاع الشباب ، توفر المنازل في البلدية القديمة للترميم ، تعاون المجلس الشبابي 
 في تنفيذ الفعاليات.

 
 رقم البرنامج                                           السياحيةتطوير الخدمات والمرافق  : اسم البرنامج

(LED/ 01) 
 مقدمة .0

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:
 بها شهرة تاريخية كبيرة. تحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من االثار البيزنطية والرومانية وغيرها مما اكس

سميت مدينة بيت ساحور مدينة الرعاة وذلك لوجود "حقل الرعاة " الذي بشر به المالئكة الرعاة بميالد الطفل 
يسوع، و كذلك " بئر السيدة العذراء " الذي شربت منه السيدة العذراء اثناء هروبها الى مصر لحماية الطفل يسوع 

 ا جعلها مزارا دائما للحجاج المسيحين على مر العصور.من بطش هيرودوس الملك، وهو م
تعتبر مدينة بيت ساحور  اهم ثالث مدينة سياحية في فلسطين بعد القدس وبيت لحم حيث ولد السيد المسيح، وفيها 

 الكثير من الفعاليات السياحية الشهيرة من المطاعم والفنادق ذات الخدمة المميزة كما ونوعا.
عة الحرف اليدوية التي ضمت صناعة خشب الزيتون، الصدف، التطريز اليدوي، حيث تشكل هذه امتاز اهلها بصنا

الصناعات جزءا هاما من الصناعة السياحية في المدينة، علما بان السياحة بكامل مكوناتها تشكل المؤثر االكبر في 
 % من مجمل القطاعات المختلفة. 40االقتصاد المحلي للمدينة بما نسبته 

 
 : نتائج المتوقعةال .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر                               

 1,500,000.0 سنويا 700,000.0 عدد السياح السنوي
 200,000.0 70,000.0 عدد زوار السياحة الداخلية

 30,000.0 14,000.0 عدد الباصات السياحية
 10 7 عدد الفنادق



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 30 25 عدد المطاعم
 6 4 عدد القاعات

 8 6 عدد محالت بيع التحف الشرقية
 12 10 عدد المكاتب السياحية

 20 14 عدد المباني التي جرى ترميمها
 2 2 عدد مكاتب خدمة الزوار

 10 7 عدد الفعاليات السنوية 
 45 38 عدد اتفاقيات التوأمة

 25 12 عدد اتفاقيات التوأمة الفاعلة
 سنوات 4 للبرنامج:مدة التنفيذ المتوقعة  .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5
 

التكلفة  المكونات
 اسم الشركاء التقديرية/دوالر

 دوره 
)اداري، مالي، 

 وفني(
 المباني والساحات والشوارع في البلدة القديمة: وتأهيلترميم 

 اداري ، فني المجتمع المحلي 150000 ئر السيدة العذراءترميم وتوسيع كنيسة ب (1
  SIDAمؤسسة  400,000.00 ترميم مبنى دار قمصية الستخدامه في تطوير السياحة البديلة (2
 مالي تمويل خارجي 500,000.00 ترميم مبنى دار مصلح واستخدامه كنزل سياحي (3
 مالي تمويل خارجي 60,000.00 ترميم مبنى دار بنورة واستخدامه كنادي للسيدات (4
 مالي تمويل خارجي 100,000.00 ترميم مبنى دار حنونة واستخدامه كمركز لمؤسسة ابناء البلد (5
 مالي تمويل خارجي 100,000.00 ترميم مبنى دار غريب واستخدامة كمقر لفرقة الدبكة الشعبية (6
 مالي خارجيتمويل  200,000.00 ترميم مبنى دار هالل واستخدامه كمطعم لألكل الشعبي (7
 مالي تمويل خارجي 70,000.00 ترميم المحالت التجارية المغلقة واستخدامها (8
 مالي وزارة الحكم المحلي 10,000.00 استحداث وحدة التنمية االقتصادية المحلية في البلدية (9

 مالي تمويل خارجي 30,000.00 تأهيل الساحة امام دار اليتيم واستخدامها موقف للسيارات (10
  تمويل داخلي 20,000.00 تأهيل الشوارع الداخلية الستخدام السياراتاعادة  (11
تجميل البلدة القديمة وتشجيرها وتأثيت شوارعها بالمقاعد  (12

 مالي، اشراف مجتمع محلي 10,000.00 والالفتات واالشارات

تجميل المسارات السياحية وتخضيرها )مسار السيدة العذراء،  (13
 مالي تمويل خارجي 50,000 ارة الشجرة، مسيرة الرعاة،مسيرة الشموع ، سبت النور، ان

    تأهيل وترميم المشاريع السياحية المدرة للدخل
 مالي تمويل خارجي 150,000.0 تأهيل وترميم حديقة عش الغراب (1
 مالي تمويل خارجي 1000,000.0 تنفيذ الجزء االول من مشروع المجمع السياحي (2

    



   

 

 

 

  

 

 
  

 

ليات االجتماعية والثقافية تطوير رزنامة سنوية للفعا (1
والترفيهية والدينية وغيرها وتسويقها لدى مكاتب السياحة 

 ووكاالت السفر
  تمويل داخلي 500

تنفيذ الفعاليات السنوية المرتبطة بالبلدية والتعاون والتنسيق  (2
مع المؤسسات ذات العالقة لتنفيذ فعالياتها المشابهة )مهرجان 

وق الميالد، ليالي الرعاة، ليالي الفقوس، ليالي بيت ساحور، س
رمضان، سباق الحرية، المهرجان الثقافي الرياضي، مسيرة 

 الشموع، ......(

  تمويل داخلي 50,000.00

التنسيق والتعاون مع مؤسسة تطوير بيت لحم لوضع البرامج  (3
  تمويل داخلي 500 الخاصة بمسار الباص السياحي

  تمويل داخلي 2000 طوير خطة تشغيل لحديقة عش الغراب (4
  تمويل داخلي 1000 تطوير خطة تشغيل للمحالت المغلقة في البلدية القديمة (5
تطوير األنظمة والقوانين االخاصة بمنح التسهيالت  (6

  تمويل داخلي 300 للمستثمرين

تطوير اتفاقية مع خطة تشغيل لمركز المعلومات السياحية  (7
  تمويل داخلي 500 بالتعاون مع القطاع الخاص

تطوير االنظمة الخاصة بالرسوم والضرائب الخاصة بقطاع  (8
  تمويل داخلي 200 الحرفيين بغرض تشجيع المهنة

 مالي تمويل خارجي 3000 ( City Taxتطوير النظام الخاص باستيفاء ضريبة المدن ) (9
تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالحرف والصناعات  ألفادة  (10

  تمويل داخلي 2000 المستثمر بالمعلومات الالزمة

تطوير مذكرة تفاهم آلليات التعاون بين البلدية والمؤسسات  (11
  تمويل داخلي 1000 العاملة بالسياحة الخضراء والسياحة البديلة

تطوير دراسات الجدوى االقتصادية لكل من حديقة عش  (12
الغراب، المجمع السياحي في منطقة السير ، السوق التجاري 

 اري في شارع المدارسفي المسمكة، السوق التج
  تمويل داخلي 1000

  تمويل داخلي 2000 تطوير الصفحة االلكترونية للبلدية (13
(  في التعريف عن open sourcesاستخدام االنترنت ) (14

  تمويل داخلي 1500 المدينة وتسويقها

تطوير الية للتعاون بين المؤسسات ذات العالقة لتسويق المنتج  (15
  تمويل داخلي 1000 المحلي

تطوير مواد الدعاية الالزمة ، بالتعاون مع مركز المعلومات  (16
  تمويل داخلي 2500 السياحية

تطوير اليات استخدام مواقع التواصل االجتماعي وزيادة حجم  (17
  تمويل داخلي 1000 التغطية

   2,921,111 التكلفة االجمالية
   611,111 المتوفر منها



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
ارض البلدية في موقع السير، المباني التراثية المتاحة، الكوادر  ج:المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنام .6

الالزمة الجراء الدراسات، موافقة المجلس البلدي ودعمه لتنفيذ الفعاليات، الشراكة الفاعلة مع المجتمع 
 المحلي، وجود االقسام والدوائر المختصة في البلدية 

 
 
 
 
 
 

 رقم البرنامج                         لمنطقة الصناعيةاستكمال العمل في تطوير ا : اسم البرنامج
(LED/02) 
 مقدمة .0

الرئيسية القائمة ومكوناتها(: األوضاعالمقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة   
 يخية كبيرة البيزنطية والرومانية وغيرها مما اكسبها شهرة تار اآلثارتحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من 

سميت مدينة بيت ساحور مدينة الرعاة وذلك لوجود "حقل الرعاة" الذي بشر به المالئكة الرعاة بميالد الطفل 
هروبها الى مصر لحماية الطفل يسوع من  أثناءيسوع، وكذلك "بئر السيدة العذراء" الذي شربت منه السيدة العذراء 

 ما للحجاج المسيحين على مر العصور.بطش هيرودوس الملك، وهو ما جعلها مزارا دائ
ثالث مدينة سياحية في فلسطين بعد القدس وبيت لحم حيث ولد السيد المسيح، وفيها  أهمتعتبر مدينة بيت ساحور 

 الكثير من الفعاليات السياحية الشهيرة من المطاعم والفنادق ذات الخدمة المميزة كما ونوعا.
لتي ضمت صناعة خشب الزيتون، الصدف، التطريز اليدوي، حيث تشكل هذه بصناعة الحرف اليدوية ا أهلهاامتاز 

في  األكبرالصناعات جزءا هاما من الصناعة السياحية في المدينة، علما بان السياحة بكامل مكوناتها تشكل المؤثر 
 % من مجمل القطاعات المختلفة. 40االقتصاد المحلي للمدينة بما نسبته 

 : النتائج المتوقعة .2

مؤشر                               ال  القيمة المنشودة القيمة الحالية 

سنويا 700000 عدد السياح السنوي  1,500,000.0 
 200,000.0 70000 عدد زوار السياحة الداخلية

 30,000.0 14000 عدد الباصات السياحية
 10 7 عدد الفنادق

 30 25 عدد المطاعم
 6 4 عدد القاعات
بيع التحف الشرقيةعدد محالت   6 8 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 12 10 عدد المكاتب السياحية
 20 14 عدد المباني التي جرى ترميمها

 2 2 عدد مكاتب خدمة الزوار
 10 7 عدد الفعاليات السنوية 

 45 38 عدد اتفاقيات التوأمة
 30 12 عدد اتفاقيات التوأمة الفاعلة
 250 228 عدد مشاغل خشب الزيتون

حرف اليدويةعدد العاملين في ال عائلة 500   600 
 32 12 عدد المشاغل الحالية في المنظقة الحرفية 

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/ دوالر

 دوره  اسم الشركاء
 اري، مالي، وفني()اد

اعداد المخططات الالزمة الهندسية التفصيلية الالزمة للمنطقة 
 الصناعية 

   

 اعداد مخطط تفصيلي للمنطقة .1
 اعداد المخططات الهندسية التفصيلية الالزمة .2

2500 
2500 

 تمويل داخلي
 تمويل داخلي

 

    البنية التحتية:  أعمالتنفيذ 
 قة الصناعية الحرفيةتأهيل الشارع المؤدي الى المنط .1
 مشغل 20استكمال العمل في بناء  .2

350000 
700000 

 تمويل خارجي
 تمويل خارجي

 إشرافمالي ، 
 مالي

    تطوير البرامج الالزمة :
 تطوير خطة لنقل المشاغل من البلدة القديمة الى المنطقة الصناعية .1
 تطوير برامج التوعية الالزمة  .2

2500 
2500 

 تمويل داخلي
 ليمجتمع مح

 
 إداري

   0,161,111 اإلجماليةالتكلفة 
  811,111 المتوفر منها

 
الورش المشاغل والحرف،  أصحاب، التمويل، تعاون األرض المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .6

 سياسات المجلس البلدي الداعمة، قدرة دائرة الهندسة الفنية، الشراكة المجتمعية الفاعلة.
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (GG/01) رقم البرنامج                                 العمل الداخلي أنظمةتطوير وتفعيل البرنامج: اسم 
 المقدمة  .0
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 النتائج المتوقعة :  .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
%65 نسبة التحصيل من رسوم خدمات البلدية  90%  

 20 16 نوعية الخدمات المقدمة للمواطن
كوين لجان مساندة/ مجتمعيةت )حديثة ( 2   4 

 40 0 عدد مرات نشر قرارات المجلس البلدي الدورية
تقرير المدقق  –ميزانية سنوية  –عدد مرات نشر البيانات المالية )موازنة مالية 

 الخارجي(
سنويا 1 سنويا 1   

قيمة تبرعات المجتمع المحلي للمساهمة في تنفيذ مشاريع أو دعم مبادرات 
 للبلدية سنويا

20000  $  100000 $  

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:
ضافة الى مركز خدمة دوائر هي: الدائرة المالية، دائرة الهندسة، دائرة الصحة والبيئة، الدائرة اإلدارية باإل 4تتكون بلدية بيت ساحور من 

 عامل يعملون في قسم الصيانة والصحة. 45موظف باإلضافة الى حوالي  29الجمهور. عدد موظفيها 
تهدف بلدية بيت ساحور الى تطوير أدائها من خالل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير القدرات واألداء وتحسين مستوى الخدمات 

 رضاه . لتغطية حاجة المواطن وتحقيق
وحيث ان بلدية بيت ساحور تعمل جاهدة الى تحقيق هذا الهدف واالستمرار في التقدم نحو األداء االفضل، لذا توجب دراسة الوضع الحالي 
للمؤسسة بغرض التطوير والتخطيط السليم لمختلف العمليات لرفع االنتاجية والجودة واالرتقاء بمستوى الخدمة كما ونوعا باقل التكاليف 

 باقصر مدة حيث تم اعتبار التطوير المؤسسي بما فيه الحكم الرشيد احد اهم المجاالت التي سيتم بحثها خالل تطوير الخطة التنموية.و
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 البرنامج:مكونات  .5
 

التكلفة التقديرية/  المكونات
 الدوالر

 دوره  اسم الشركاء
)اداري، مالي، 

 وفني(
    تطوير البنية التحتية الخاصة بتطوير النظام  الداخلي:

 مالي تمويل خارجي 30000 . توفير المعدات واألجهزة الالزمة 1
 مالي تمويل داخلي 45000 . توفير الكوادر البشرية المؤهلة2

    تطوير انظمة واجراءات العمل الداخلية :
    االلتزام بتطبيق نظام التقييم والمساءلة (1
   6500 تطوير هيكلية البلدية واالوصاف الوظيفية ومسارات العمل (2
تطوير انظمة الجباية )النظام المالي، اليات الجباية، توفير الموارد  (3

 البشرية(
صندوق تطوير  50000

 البلديات
اشرافمالي /   

  تمويل داخلي 6000 تطوير اليات االتصال الداخلي والتواصل (4
  تمويل داخلي 7000 تطوير برامج الموارد البشرية وااللتزام بها (5
صندوق تطوير  35000 تطوير مركز خدمة الجمهور (6

 البلديات
 مالي

  تمويل داخلي 3000 تشجيع المشاركة المجتمعية آلياتتفعيل  (7
  تمويل داخلي 3500 والشفافية في نشر المعلومات اإلفصاح آلياتتفعيل  (8
  تمويل داخلي 5000 تطوير خطة سنوية لتدريب الكوادر البشرية  (9

  تمويل داخلي 4000 تفعيل برامج المساندة وتشكيل اللجان الداعمة (10
  تمويل داخلي 5000 وبرامج المساءلة المجتمعية آلياتتفعيل  (11
   48000 م مدينة وذم وتحصيل إيراداتتعيين  محاسب  (12
   35000 تطوير القواعد البيانية الالزمة الدارة الجباية  (13
   9000 تطوير االنظمة المحوسبة الدارة الجباية  (14
   8000 تطوير اليات ممنهجة لتقوية وتشجيع العالقات مع القطاع الخاص (15

وجود صندوق شكاوي/مقترحات  فعلي وإلكتروني )عدد الشكاوي الواردة والتي 
 تم معالجتها سنويًا(

0 1 

سنويا 1 عدد االجتماعات مع المواطنين سنويا 4   
%70 نسبة التحصيل من رسوم خدمات البلدية  90%  

 20 16 نوعية الخدمات المقدمة للمواطن
ن لجان مساندة/ مجتمعيةتكوي )حديثة ( 2   5 

 40 0 عدد مرات نشر قرارات المجلس البلدي الدورية
سنويا 1 عدد نشرات المشاريع المنفذة والتي ستنفذ شهريا 1   



   

 

 

 

  

 

 
  

 

    تعدد مصادر الدخل للبلدية :
 مالي تمويل خارجي 400000 استكمال البناء في مبنى سوق الشعب  (1
   - استكمال البناء في المنطقة الصناعية (2
 مالي تمويل خارجي 300000 استكمال البناء في الميني سنتر (3
   - األولىاالستثمار في موقع السير/ المجمع السياحي /المرحلة  (4

   0,111,111 اإلجماليةالتكلفة 
   155500 المتوفر منها

 
دعم المجلس البلدي للبرامج ، توفر السيولة المالية للصرف ، تعاون البرنامج:  المدخالت الرئيسية لتنفيذ .6

 المجتمع المحلي ، تعاون الموظفين ورغبتهم بالتغيير .
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 /GG) رقم البرنامج          والكوارث األمن إلدارةالبنية التحتية والكوادر البشرية  تأهيل : اسم البرنامج 
02) 
 مقدمة .0

ط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبس  
تعتبر مدينة بيت ساحور مدينة امنة تنعم بالطمأنينة واالستقرار مقارنة مع باقي مدن فلسطين، حيث يمتاز اهلها 

القة الطيبة بين سكانها ونسيجها بالوعي والثقافة العامة وحرصهم على الحفاظ على مدينتهم باإلضافة الى الع
منخفضة جدا، ما عدا تدخالت الجيش  2017االجتماعي المتميز، حيث كانت نسبة الحوادث المسجلة خالل العام 

 اإلسرائيلي ومناوراته داخل المدينة فقد كانت مرتفعة نسبيا.
عناصر إدارة االمن والكوارث وهي علما بان مدينة بيت ساحور وبموجب المؤشرات الرقمية التالية تفتقر الى اهم 

 االليات الالزمة ومركز الدفاع المدني، وتعتمد في ذلك على الملكيات الخاصة من المعدات الثقيلة عند الحاجة
 

 : النتائج المتوقعة .2

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر                               

 18 عدد عناصر الشرطة في بيت ساحور
 )شاملة الورديات (

25 

بخصوص ضرورة  اآلراءتضاربت  1 عدد الكاميرات المرصودة مع غرفة العمليات المشتركة
 وجود كاميرات مراقبة

 سنة/2 0 عدد حمالت التوعية وفعاليات تقام بالشراكة مع األجهزة األمنية
 10 5 عدد نقاط المياه المخصصة لحاالت الطوارئ

 عدد معدات الطوارئ:
 رات إسعافسيا 
 سيارات إطفاء 
 معدات فتح الطرق 
  المباني إخالءمركبات 

 
1 
0 

)ملك خاص( 8  
1 

 
2 
1 

عام 2  
2 

ساعة 24عدد المراكز الطبية لإلسعافات األولية العاملة على مدى   1 3 
 0 116 عدد حوادث السير في المدينة

 0 12 عدد حوادث السرقة في المدينة
نةعدد الحوادث المختلفة في المدي  93 0 

 20 79 عدد التعهدات التي وقعت على المواطنين
 
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .3
 مواطن/ة(. 15000كافة سكان المدينة ) الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .4
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 مكونات البرنامج: .5

التكلفة  المكونات
 التقديرية/ دوالر

 دوره اسم الشركاء 
)اداري، مالي، 

 وفني(
 مال البنية التحتية :اع

تمويل خارجي، الهالل االحمر،  200000 اإلسعاف/الطوارئبناء مركز  .1   
 مالي ، اداري ، فني الدفاع المدني

 مالي تمويل خارجي 250000  الالزمة باآلليات. تجهيز غرفة طواريء مزودة 2
 بناء القدرات وتطوير الخطط والدراسات الالزمة :

 اداري ، فني الدفاع المدني/  تمويل داخلي  2000 طواريء للتعامل بها عند الكوارث. تجهيز خطة 1   
وضع برنامج بالتنسيق مع المراكز الطبية للمناوبة على . 2

 1000  ساعة 24مدار 
مستشفى الضمان الصحي ، 
 اداري مستشفى دير الروم الكاثوليك 

 بناء القدرات :
. استهداف المدارس والمؤسسات في التدريب على التعامل 1   

 الدفاع المدني / تمويل داخلي  2000 مع الكوارث
 اداري ، فني

 اداري ، فني الدفاع المدني / تمويل داخلي 2000 . تشكيل لجان مدربة للتعامل مع الكوارث2
 . زيادة كادر الشرطة المتخصص في المدينة3

  
 

 اداري ، فني الدفاع المدني / تمويل داخلي 1500 الكوارث آثارلتقليل . برامج التوعية 4
 اداري ، فني الدفاع المدني / تمويل داخلي 1500 والسالمة العامة األمن. برامج التوعية والتدريب لقوانين 5

   461111 اإلجماليةالتكلفة 
 6511 المتوفر منها 

  
الشراكة الفاعلة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .6    

مستشف الضمان الصحي ، ومركز بيت ساحور الطبي ، الشراكة الفاعلة والتشبيك مع الدفاع المدني 
لبناء المركز وتأثيث غرفة  األمواللبناء المركز ، توفر  األرضومديرية الشرطة في المدينة ، توفر 

 الطوارئ
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ( والبعد المكانياألولىأوصاف المشاريع )للسنة  7.4
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/إسم مكون البرنامج
 جديدة   شق وتعبيد طرق

 تأهيل طرق داخلية
 Cتأهيل شوارع في مناطق 

 (IN/011: ) الرقم
 

 : تاهيل وشق الطرق الالزمة  البرنامج

 تنفيذمكان ال المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ان شبكة الطرق بشكل عام تعاني الكثير من المشاكل مما يجعلها دون المستوى المطلوب لتلبية االحتياجات على المستوى 
 االقليمي )منطقة المرور بين شمال الوطن وجنوبه( من ناحية، وحاجة السكان من ناحية اخرى.

ل وجنوب الوطن( من وسط المدينة وتجمعاتها السكانية وال بد من اإلشارة أن مرور الطريق اإلقليمي )الرابط بين شما
المكتظة، والذي يفتقد الى التنظيم المروري، والصيانة الدورية المنتظمة، مما يجعله غير مؤهل إلستيعاب الكم الهائل من 

والرخام. يشكل المركبات المارة بين شمال وجنوب الضفة الغربية وال سيما الشاحنات المحملة بالبضائع أوحجارة البناء 
 عبئا كبيرا على حركة السير وإستخدام الطرق في المدينة.

تمتلك المدينة شبكة طرق تغطي معظم مساحتها وتصلها مع جميع المدن والقرى المجاورة . اإل أن هذه الشبكة الممتدة 
كثير من الشوارع بسبب  تعاني من ضيق الشوارع المعبدة وقلة عروضها التنظيمية باالضافة الى نسبة ميالن عالية في

في بعض الشوارع،  األرصفةالطبيعة الجبلية لجزء كبير من مساحة المدينة . كذلك هناك مشاكل اخرى مثل عدم وجود 
الى االعتداءات  إضافةغير ثابتة وبحاجة الى صيانة تصل في بعض المواقع الى إعادة التأهيل،  أكتافهاوبعض الطرق 

 م الطريق.المتكررة والمتواصلة على حر

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 تطوير شبكة امنة وفاعلة   كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 15000: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تطوير البنية التحتية 
 في المدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج

مات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب )بما في ذلك خد 
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

من الطبيعي ان يشكل توفر االموال  الرابعة الثالثة الثانية األولى
الالزمة لتنفيذ اعمال البنية التحتية 

هو اهم متطلب لتنفيذ مكونات 
 المشاريع.

تنفيذ  ال توجد اي شروط اخرى تعيق
 المشاريع المقترحة.

 جديدة   شق وتعبيد طرق
 682 682 1 1 م12*  733شارع سيل حدبة  .6
 1 500 500 1 م14* 920شارع مار سابا الدائري )الرابط(  .7
 1 1 479 479 م10*  1065شارع المغارة )الجناب(  .8
 1 1 178 1 م10*  904شارع واد الزغبي )من الحاكورة إلى واد حنا سعد(  .9

 تأهيل طرق داخلية
شارع الجناب الرابط  )من مار سابا إلى مفرق المشروع(  .10

 14م*1348
1 438 437 1 

  1 1 260 1 م 8*  350شارع السير )من سور الدير إلى مؤسسة اسيكوب(  .11
  1 1 1 155 م12*  360شارع سطيح )مفرق أبو عيطة إلى محل داونتاون(  .12



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  1 1 130 130 م 8*  1500ي( شارع سطيح الداخلي )حارة الرشماو .13
  1 1 1 50 م 8*  265شارع سطيح الجنوبي )نزول ظهرة الندى(  .14
شارع المدي فارم )من مقابل الداونتاون إلى امام منزل خليل  .15

 إبراهيم
1 250 1 1  

 8*  568شارع اللحق ) من بيت جهاد خير إلى بيت نمر عواد(  .16
 م

1 125 125 1  

  1 110 1 1 م 10*  285شارع الجولدن بارك  .17
*  210شارع الصوانة )من شركة مرسيدس إلى محالت  شاهين(  .18

10  
66 1 1 1  

 الشارع الرئيسي )من شركة الطويل إلى  شركة مرسيدس(
 م 7*  171  

1 37 1 1  

شارع المسلخ )االسكان( )من مفرق المرج إلى امام منزل هاني 
 عودة(

1 1 80 80  

ق النواس إلى امام منزل إياد شارع جنينة العلوي )من مفر
 األطرش 

 ومن مفرق النواس إلى إسكان المهندسين(

1 80 1 80  

  Cتأهيل شوارع في مناطق 
  1 1 1 55 م 4*  500شارع جبل الديك  .2

  1 112 1  م 7*  700شارع جبل هراسة )مقابل االورينت( 
  6300 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

المشروع ذي بعد / في حالة مكون البرنامج متطلبات األراضي )
 مكاني(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثر متثوفرة      األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
الدورية من خالل موازنة  الشوارع تقوم البلدية بأعمال صيانتها بخصوص مشاريع

البلدية العمال الصيانة وايراداتها الداخلية، اما اعمال التصميم واالشراف فتقوم بها 
 البلدية من خالل دائرة الهندسة والمشاريع

 البلدية من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 يوجد عائد مالي لمشاريع الشوارع  ال
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 يع المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة والمشار  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي

 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5
  جهات تمويل خارجية 

 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا         متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  توفير الخدمات المميزة للمواطن 
 السالمة العامة للمواطنين وخاصة االطفال 
 ةتجميل المدين 
 الحفاظ على البيئة نظيفة 

 سلبية: 
   اآلثار االجتماعية والبيئية المتوقعثة

 خالل تنفيذ مشاريع تأهيل الشوارع
 

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية المطلوبة 
 االشراف الجيد على المشاريع 

 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 لتغلب عليهاإجراءات ا المخاطر/المعيقات

 قلة الموارد المالية   العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم 
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 

 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : المشروع/إسم مكون البرنامج

 تحقيق شروط المرور والسالمة العامة لخدمة المواطن 
 (IN/012: ) الرقم

 
 : تطوير وتنفيذ خطة مرورية مالئمةالبرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ان شبكة الطرق بشكل عام تعاني الكثير من المشاكل مما يجعلها دون المستوى المطلوب لتلبية االحتياجات على المستوى 
 ة السكان من ناحية اخرى.االقليمي )منطقة المرور بين شمال الوطن وجنوبه( من ناحية، وحاج

وال بد من اإلشارة أن مرور الطريق اإلقليمي )الرابط بين شمال وجنوب الوطن( من وسط المدينة وتجمعاتها السكانية 
الكم الهائل من  الستيعابالمكتظة، والذي يفتقد الى التنظيم المروري، والصيانة الدورية المنتظمة، مما يجعله غير مؤهل 

ة بين شمال وجنوب الضفة الغربية وال سيما الشاحنات المحملة بالبضائع أوحجارة البناء والرخام. يشكل المركبات المار
 الطرق في المدينة. واستخدامعبئا كبيرا على حركة السير 

تمتلك المدينة شبكة طرق تغطي معظم مساحتها وتصلها مع جميع المدن والقرى المجاورة . اإل أن هذه الشبكة الممتدة 
اني من ضيق الشوارع المعبدة وقلة عروضها التنظيمية باالضافة الى نسبة ميالن عالية في كثير من الشوارع بسبب تع

في بعض الشوارع،  األرصفةالطبيعة الجبلية لجزء كبير من مساحة المدينة . كذلك هناك مشاكل اخرى مثل عدم وجود 
في بعض المواقع الى إعادة التأهيل، اضافة الى االعتداءات وبعض الطرق اكتافها غير ثابتة وبحاجة الى صيانة تصل 

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 المتكررة والمتواصلة على حرم الطريق.
ان هذه التجاوزات باالضافة الى ضيق عرض الشوارع قد ادت الى ازمة مرورية خانقة ساعد على زيادتها عدم وجود 

ن او ثالث. لذا، توجب التدخل السريع لتطوير المواصالت العامة داخل المدينة بحيث اصبح كل منزل يحتوي على سيارتي
 خطة مرور سليمة لتجاوز هذه االزمة.

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  وقععدد المستفيدين المت
 يعمل على تحقيقها

 زيادة كفاءة نظام المرور   كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 15000: مباشر 
 200000: غير مباشر 

  تطوير شبكة امنة
 وفاعلة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/رنامجالب

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

من الطبيعي ان يشكل توفر االموال  الرابعة الثالثة الثانية األولى
الالزمة لتنفيذ اعمال البنية التحتية هو 

 هم متطلب لتنفيذ مكونات المشاريع.ا
ال توجد اي شروط اخرى تعيق تنفيذ 

 المشاريع المقترحة .

 1 1 011 1 انجاز المخطط الهيكلي لمدينة بيت ساحور
 051 051 1 1 تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية من الدراسة المرورية في المدينة

 2 2 2 5 تحديد وتخطيط  المواقف 
 0 0 0 0 لمواقف العامة والخاصةتطبيق قانون ا .10

  405 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 

المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 
 مكاني(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األرض غير متوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
 الشوارع تقوم البلدية بأعمال صيانتها الدورية من خثالل   بخصوص مشاريع

التصثميم   أعمثال الداخليثة، امثا    وإيراداتهاالصيانة  إلعمالموازنة البلدية 
فتقوم بها البلدية من خالل دائرة الهندسة والمشاريع. باالضافة الى  واإلشراف

 التخطيط للمواقف سيقوم بجزء منها قسم الصيانة في البلدية. أعمالان 
 البلدية من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   دوالر  100000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة والمشاريع  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 لمواقف وترسيمها ستساهم البلدية في عملية تصميم مواقع ا   جهات تمويل خارجية 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 

 مطلوب)حدد(:  



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات
 غير متوفرة 

 غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 

 المشروع/البرنامج اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون
 ايجابية: 

  توفير الخدمات المميزة للمواطن 
  األطفالالسالمة العامة للمواطنين وخاصة 

 

 سلبية: 
   ردود فعل المواطنين على الرسثوم

التي ستفرض على المثواطن مثن   
 خالل نظام المواقف

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية والتثقيف المطلوبة 

 

 المشروع/تواجه تنفيذ مكون البرنامجالمخاطر /المعيقات التي 
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل الخارجي الالزم  إيجادالعمل بجهد كبير على   قلة الموارد المالية
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 ال يوجد توصيف للمشروع
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : لمشروعا/إسم مكون البرنامج

 تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية  
 تحسين الخدمات المقدمة من خالل القطاع العام

 (SS/01: ) الرقم
 

: رفع مستوى الخدمات المقدمة والمرافق البرنامج
 الصحية الحكومية

 
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

جيدة، حيث ان وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات غير حكومية تشرف تعتبر الخدمات الطبية في مدينة بيت ساحور  
 على توفير هذه الخدمة في المدينة كاالتي:

 حيث يقدم خدماته في المدينة من خالل العيادة الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الطب العام، القطاع الحكومي :
ضافة الى المختبر الطبي. وفي هذا المجال فقد تعاونت االمومة والطفولة، والتطعيم وخدمات االمراض المزمنة باال

 البلدية مع وزارة الصحة ببناء مركز االمومة والطفولة في المدينة الستخدام القطاع العام  
 المنظمات والجمعيات غير الحكومية : 

 اطق المحيطة مستشفى حقل الرعاه التابع لجمعية بيت ساحور للضمان الصحي: حيث يقدم خدماته للمدينة والمن
في محافظة بيت لحم وتشمل خدماته الوالدة والعمليات الجراحية البسيطة وعيادات االختصاص والطب العام 

 ساعة . 24ومختبر واشعة ، وتقدم خدماته طيلة ايام االسبوع وعلى مدار 
 رقية والمناطق مركز بيت ساحور الطبي التابع للجان العمل الصحي: حيث يقدم خدماته للمدينة والمنطقة الش

المحيطة للمدينة، حيث يقدم خدمات عيادات االختصاص والطب العام وخدمات المختبر واالشعة طيلة ايام 
 االسبوع .

  القطاع الخاص: يقدم خدماته في المدينة من خالل مركز الشفاء الطبي حيث يقدم خدمات الطب العام وعيادات
 لطبقي طيلة ايام االسبوع. االختصاص وخدمات المختبر واالشعة والتصوير ا

o  كما يوجد في المدينة العديد من عيادات طب االسنان والصيدليات والمختبرات الطبية التي تغطي
 حاجة المدينة من الخدمات الطبية.

o  امتدت خدمات التأمين الصحي لتعمل بها أيضا الشركات الخاصة باإلضافة الى التامين الحكومي
مات مستشفى الحسين الحكومي في بيت جاال، وكذلك يسمح هذا التامين الذي يسمح باالستفادة من خد

 بتحويل المريض الى مستشفيات حكومية مختلفة متخصصة في الوطن حسب حاجة المريض.

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6-2018  
 مدة التنفيذ
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 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

مستهدفة )مرأة، الفئة/ات ال
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

 تأهيل المرافق الصحية الحكومية   كافة المواطنين في مدينة بيت
 ساحور

 6000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

رفع مستوى الخدمات والمرافق 
 الصحية الحكومية

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/مكون البرنامج وصف مختصر لمكون
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 
 

  الرابعة ثالثةال الثانية األولى
 تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية  :  

 500 1 1 1 ترميم احد البيوت القديمة إلستخدامه كمركز صحي
نقل مركز الصحة ) األمومة والطفولة( الى مكان قريب لمركز 

 1 1 100 0 المدينة يسهل الوصول اليه

300 ابانشاء مستشفى عظام واطفال ونسائي في حديقة عش الغر
0 

1500
0 

1000
0 1 

 1 1 1 15 صيانة مركز االمومة والطفولة 
 تحسين الخدمات المقدمة:

استحداث عيادات متخصصة مثل عيادة األمراض المزمنة والنسائية 
 وطب األطفال

1 1 1 1 

التعاون مع الوزارات المتخصصة لتطوير برامج تحسين مستوى   
 الخدمات المقدمة للمواطن

1 1 1 1 

زيادة عدد الكوادر العاملة في مركز الصحة والتعاون في تطوير 
 برامجها خاصة في مجال االمومة والطفولة

1 1 1 1 

  28,605 دوالر أمريكي X 0111المجموع )باألرقام( 
المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
تقوم وزارة الصحة من خالل مديرية الصحة في بيت لحم بادارة الفعاليات التثي  

بالتكفل بصثيانة   تعنى بالصحة العامة من خالل القطاع العام . بينما تقوم البلدية
 الداخلية ومن خالل قسم الصيانة في البلدية . إيراداتهاالمباني من 

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية بيت لحم والطاقم التنفيذي في قسم  -

 بيت ساحور
  البلدية -

   ال يوجد عائد مالي للبلدية  المتوقع )$(؟ العائد المادي السنوي 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 والمشاريع  المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة  

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

   يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع
%( بما 5الخاص ببناء المركز الجديد المقترح  اي )حوالي 

 يشمل المساهمة المجتمعية

  جهات تمويل خارجية 
 

 المشروع/نفيذ مكون البرنامجالمصادر/االحتياجات الالزمة لت
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

 غير مطلوب  منفذة: بناء قدرات الجهة ال 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 احية الصحيةتوفير الخدمات المميزة للمواطن من الن 
  واألطفال األمهاتالسالمة العامة للمواطنين وخاصة 
  لألطفالفي المدينة وخاصة  اإلمراضتقليل نسبة 

 سلبية: 
  اآلثثثارسثثلبية  اال  آثثثارال يوجثثد 

االجتماعية والبيئية المتوقعة خالل تنفيذ 
 المشروع

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية المطلوبة 
 عاالشراف الجيد على المشاري 

 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم   قلة الموارد المالية
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 ال يوجد توصيف للمشروع
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
   : المشروع/مكون البرنامج اسم

 إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين المرأة والطفل
التشبيك بين المؤسسات التي تعنى بالمرأة والطفل للتعاون 

 والعمل كجسم واحدة 

 (SS/021: ) الرقم
 

: تطوير الخدمات التي تعنى بالمرأة والطفثل  البرنامج
 وذوي اإلعاقة 

 مكان التنفيذ المشروع/البرنامجخلفية عن مكون 

في مدينة بيت ساحور  المرأةتحظى مدينة بيت ساحور نوعا ما بوضع مختلف عن باقي مدن فلسطين، حيث تمتاز 
بنشاطها الكبير في كافة مناحي الحياة، وشراكتها في مجاالت العمل المختلفة مثلها مثل الرجل، وكذلك في كافة الفعاليات 

 صادي والثقافي واالجتماعي والوطني وغيرها. على المستوى االقت
على مستوى قيادة المؤسسات ، والفعاليات الصناعية والتعليمية والتجارية، حيث  وإمكانياتهاالمرأة قدرتها  أثبتتوقد 

 ية. الى مشاركتها في ادارة البلد باإلضافةالمصانع والمدارس  والمؤسسات المدنية وحصدت النجاح الكبير،  إدارةترأست 

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6-2018  
 مدة التنفيذ

 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

في مدينة بيت ساحور تمشي بخطى واثقة وسريعة نحو نيل المساواة الكاملة مع زميلها الرجل والتي باتت  المرأةلذا، فان 
قريبة جدا منها. اال انه ال زال هناك بعض التفرقة في نسبة مشاركتها في اسواق العمل، والتساوي في الرواتب وحقوق 

 الميراث وغيرها.
ن مدينة بيت ساحور تمتاز بنشاط المؤسسات النسوية فيها ، حيث يعتبر االتحاد النسائي العربي من ولكن جدير بالذكر ا

 انجح مؤسسات المدينة، وكذلك هناك ناد للسيدات، ومركز تنمية االسرة ومركز محور للنساء المعنفات.
ر، تشكل في مدينة بيت ساحور الصوت النسوي، واشراك القطاع النسوي في صنع القرا إيصالومن اجل االستمرار في 

 ما يسمى بالتجمع النسوي الساحوري، الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ الفعاليات النسوية المختلفة الثقافية واالجتماعية وغيرها.
،  األرثوذكسيفان المؤسسات التي تعنى بالطفل في المدينة تقتصر على المدارس، النادي  األطفالاما بخصوص قطاع 

  في المدينة.وفرق الكشافة 

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي يعمل على  عدد المستفيدين المتوقع
 تحقيقها

ات التي تعنى تفعيل وتنشيط المؤسس
 بالمرأة والطفل 

  كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 6000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

رفع مستوى الخدمات 
 والمرافق الصحية الحكومية

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/مكون البرنامجعناصر  المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 
 
 

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين المرأة والطفل: 

األعمال وخاصة التمكين  تطوير برامج تدريب المرأة على ريادة 
 االقتصادي

2.5 2.5 2.5 2.5 

 2.5 2.5 2.5 2.5 عقد نشاطات مختلفة ومسابقات لتنمية مواهب األطفال 

 2.5 2.5 2.5 2.5 عمل لقاءات توعوية ألهالي وذوي األطفال   

 التشبيك بين المؤسسات التي تعنى بالمرأة والطفل للتعاون والعمل كجسم واحدة :

شاء  مشروع "قرية بيت ساحور مصغرة" )انشاء بيوت قديمة من ان 
خشب قديم واستخدامها لجذب السياح وكمراكز لعمل انشطة للمرأة 

 والطفل( في البلدة القديمة
0 1 1 320 

  350,000.0 دوالر أمريكي X 0111المجموع )باألرقام( 
د المشروع ذي بع/ متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
 المشروع جزء ذو بعد مكاني وجزء منه ال بعد مكاني له

  كيف؟ 
لمرأة سوف يدار المشروع من قبل لجنة مكونة من المؤسسات ذات العالقثة بثا  

 والطفل 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
االتحاد النسائي، نادي السيدات، مؤسسة تنمية االسرة بالتعاون مثع مديريثة    -

 الصحة في بيت لحم 
  البلدية -

   ال يوجد عائد مالي للبلديةالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟   
 ال     نعم  بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة المشروع ذو هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة والمشاريع  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( ما يلي( الهيئة المحلية )حدد
   يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع

%( 5الخاص ببناء المبنى الجديد الجديد المقترح  اي )حوالي 
 بما يشمل المساهمة المجتمعية

  اما برامج التوعية والفعاليات الخاصة بالطفل ، فسوف تقوم
 ية االنمائية البلدية بتغطية تكلفتها من خالل موازنة البلد

  جهات تمويل خارجية 
 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :تثثوفرة جزئيثثا     م   متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون 
 ايجابية: 

 توفير الخدمات المميزة للمراة والطفل 
  زيادة الثقافة العامة للمستفيدين فيما يخص مواضيع المرأة

 والطفل
  تنمية مواهب  وقدرات الطفل العقلية والبدنية من خالل البرامج

 المختلفة

 سلبية: 
  ال يوجد اثار سلبية  اال االثار االجتماعية

توقعة خالل تنفيذ مشروع بنثاء  والبيئية الم
 المركز

 

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية المطلوبة 
 االشراف الجيد على المشاريع 

 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 الخارجي الالزم العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل   قلة الموارد المالية
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 :  المشروع/إسم مكون البرنامج

 تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة
 (SS/022: ) الرقم

 
: تطوير برامج ومرافق لثدمج ذوي   البرنامج
 اإلعاقة

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

بأي نوع من التقبل واالهتمام والرعاية وذلك بسبب عدم  اإلعاقةذوي  األشخاصفي السابق لم يحظى 
وجود وعي كافي لدى االسرة والمجتمع باإلضافة الى عدم وجود مؤسسات تهتم وترعى األشخاص 

 ذوي اإلعاقة وعدم وجود قانون يكفل رعايتهم. 
، بدأ ظهور الجمعيات اإلعاقةذوي  باألشخاصية الوعي بضرورة االهتمام في بداية الثمانينات ومع بدا

والمؤسسات التي تهتم بهم حيث وفرت لهم جزء من الخدمات ثم جاء بعد ذلك تأسيس االتحاد العام 

 بيت ساحور 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
6-2018   

 مدة التنفيذ



   

 

 

 

  

 

 
  

 

(، الذي بدوره عمل على إيجاد برامج وخدمات لمعظم اإلعاقات، 1991عام ) اإلعاقةلألشخاص ذوي 
اقراره من قبل الرئيس  2004وتم في عام  اإلعاقةداد قانون لألشخاص ذوي تم اع 1999وفي عام 
 أبو مازن.

إن واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الوقت الحالي مقارنة على ما كان عليه سابقا يعتبر جيد نسبيا، إال 
حتياج أنه بحاجة ماسة إلى تطوير واهتمام حيث أن الجمعيات والمؤسسات الموجودة ال تكفي لتلبية اال

الموجود والعدد الكبير من ذوي اإلعاقة ، باإلضافة إلى عدم وجود مراكز ترعى األشخاص ذوي 
 اإلعاقة الذهنية واإلعاقات الحركية.

تعاني مدينة بيت ساحور كسائر المدن الفلسطينية من عدم توفر خدمات العالج والتأهيل التخصصية، 
)حسب مركز المعلومات الوطني  اإلعاقةحم يدعم ذوي مركز في محافظة بيت ل 22مع العلم أنه يوجد 

الفلسطيني وفا( وكذلك يعاني ذوي االعاقة من عدم مواءمة االماكن العامة والخاصة والمباني الى 
 احتياجاتهم. 

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة 
)مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي 
 اإلعاقة

  كافة المواطنين في
 مدينة بيت ساحور

 300: مباشر 
 1500: غير مباشر 

تطوير الخدمات التي تعنى 
ي بالمرأة والطفل وذو

 اإلعاقة
المشاريع التي تمثل  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج

متطلبا سابقا لمكون 
 المشروع/البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...  

 الخ( حسب مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 خطةحسب سنوات ال

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 تطوير برامج ومرافق لدمج ذوي اإلعاقة 

تأهيل المباني العامة القديمة لمواءمة ذوي اإلعاقة وخاصة 
 المدارس والمؤسسات المدنية 

15 20 20 20 

تطوير القوانين الخاصة بوجوب موائمة المباني الستخدام 
 5 0 0 0 اإلعاقةذوي 

االلتزام   رامج دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع ومنهاتطوير ب
 % من ذوي اإلعاقة في المؤسسات5بقانون توظيف 

0 6 0 0 

  86 دوالر أمريكي X 0111المجموع )باألرقام( 
المشروع / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 ذي بعد مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

األرض غيثثر  األرض متثثوفرة              
المشروع جزء ذو بعد مكاني وجزء منه ال  متوفرة  

 بعد مكاني له

   كيف؟ 
بعد تاهيل المباني ، تبقى االدارة كما هي للمؤسسة ذات العالقة قبثل  

 التأهيل  
زمة في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الال

 لتوفيرها؟
   من؟ 

البلدية هي المسوؤلة عن صيانة المباني العامة والتأكد مثن مواكبتهثا   
لشروط دمج المعاقين في المؤسسة وقثدرتهم علثى االسثتفادة مثن     

 برامجها  
   ال يوجد عائد مالي للبلديةالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟    
 ال     نعم  خارطةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج ال هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

   المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة والمشاريع  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 ن التكلفة سوف تغطيها البلدية من موازنتها جزء م

وذلك من مخصصات الصيانة.  9)الداخلية  اإلنمائية
سيتم محاولة الحصول عليه من  األكبرالجزء 

 مصادر خارجية. 

   جهات تمويل خارجية 
 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا    متوفرة  توفرةم الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة    

  :غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة 
 :  مطلوب)حدد( 

 مطلوب جزئيا   مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  بما يتناسب والقوانين  اإلعاقةتوفير الخدمات لذوي
 والعراف المتداولة 

  اإلعاقةزيادة فرص العمل لذوي 
 ز عملية دمج المعاق في الحياة العامة تحفي 

 سلبية: 
   تأخير عملية التعليم التي قد تنتج عنثد

الصثيانة فثي المثدارس     أعمالبدء 
 اإلعاقةلتواكب احتياجات ذوي 

 تدابير التخفيف:
    االشراف الجيثد علثى

 المشاريع
    وضع الخطثط البديلثة

 الستمرار عملية التعليم  
 

 المشروع/نفيذ مكون البرنامجالمخاطر /المعيقات التي تواجه ت



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 قلة الموارد المالية 
  للعمل  اإلعاقةرفض المؤسسات الستيعاب ذوي

 فيها  

   العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم 
 برامج التوعية والتحفيز 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 

 مشروع/لخص مكون برنامجم
 :  المشروع/إسم مكون البرنامج

 اعمال البنية التحتية 
إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين 

 الشباب
 تفعيل عمل  المجلس المحلي الشبابي

 (SS/03: ) الرقم
 

 : تطوير الخدمات والبرامج الشبابية البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 بيت ساحور % لمن هم 30.4تبر مدينة بيت ساحور من المدن الفتية حيث ترتفع فيها نسبة الشباب لتصل حوالي تع



   

 

 

 

  

 

 
  

 

عاما فتبلغ  65نسمة تقريبا. اما نسبة من تزيد أعمارهم عن  15000عاما من اصل  15دون عمر 
 %.6.7فقط 

مار في هذا ان مؤسسات المدينة في بيت ساحور تولي اهتماما خاصا بقطاع الشباب وتعتبر االستث
 األرثوذكسيدعم المؤسسات الشبابية مثل النادي  القطاع هو على رأس أولوياتها، لذا فقد عملت على

الثقافي العربي وهي المؤسسة األكبر في المدينة من حيث عدد المنتسبين اليها، وكذلك وحرصا على 
كشافة تعنى بتدريب الشباب تربية وانشاء جيل شبابي ملتزم وواع ، فيوجد في بيت ساحور اربع فرق لل

وتنفيذ البرامج التطوعية والتثقيفية والرياضية واالجتماعية التي تطور معنى المواطنة الصالحة 
 لدى الشباب. واالنتماء,

دونم لتنفيذ الفعاليات الرياضة والثقافية  9خصصت بلدية بيت ساحور قطعة من األرض تساوي تقريبا 
ب. باإلضافة الى تخصيص النادي االرثودكسي قطعة مجاورة تبلغ والترفيهية الخاصة بقطاع الشبا

دونم لنفس الغرض، مما جعل المنطقة متكاملة تغطي احتياجات الشباب في مدينة  15مساحتها تقريبا 
 بيت ساحور.

كذلك ، وحرصا على اشراك الشباب في صنع القرار، فان المجلس البلدي الشبابي الذي يتم انتخابه كل 
حلقة التواصل بين البلدية وقطاع الشباب في المدينة ويقوم بتنفيذ كثير من الفعاليات لتمكين  سنتين هو

 الشباب وايصال صوتهم واشراكهم في تنمية هذه المدينة.
اما الحراك الشبابي الذي تشكل مؤخرا في مدينة بيت ساحور فهو صوت الشباب الساحوري ويقوم 

ذات المعاني السامية من برامج متعددة تحاكي الجيل الواعي من  بتنفيذ كثير من الفعاليات الشبابية
الشباب، وتحثهم على تنمية روح االنتماء والمواطنة الصالحة، وتلقى هذه المؤسسات الدعم المتواصل 

 من قبل البلدية وذلك حسب اإلمكانيات المتوفرة.

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

6-2018   
 تنفيذمدة ال
 

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة 
)مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

تطوير اعمال البنية التحتية  -
 للفعاليات الشبابية 

تطوير البرامج التدريبية  -
ن والنشاطات الخاصة لتمكي

 الشباب
تفعيل المجلس الشبابي ودعم  -

 نشاطاته

  كافة المواطنين في
 مدينة بيت ساحور

 7000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

رفع مستوى الخدمات 
الخاصة بقطاع الشباب 
 وتطوير البرامج الشبابية

 

المشاريع التي تمثل متطلبا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
بقا لمكون سا

 المشروع/البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ...  
 $(X 0111التكلفة التقديرية )

 حسب سنوات الخطة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  الرابعة الثالثة الثانية األولى الخ( حسب مراحله
 اعمال البنية التحتية : 

 1 1 1500 500 القدم استكمال العمل في استاد ملعب كرة
 1 1 1 1 إعداد برامج تدريبية ونشاطات لتمكين الشباب:

التشبيك بين المؤسسات الشبابية لعمل برامج مشتركة لخلق 
 2.5 2.5 2.5 2.5 جيل واع

 2.5 2.5 2.5 2.5  مخيمات صيفية توعوية وترفيهية للشبابوتنفيذ دعم 

 1 1 2 1 تدريب الشباب وإعدادهم لسوق العمل

 تشكيل جسم شبابي موحد لمدينة بيت ساحور )المجلس المحلي الشبابي(
تمكين المجلس الشبابي من خالل عقد دورات تدريبية في 

 القيادة وبرامج المواطنة  
1 2 1 1 

انخراط المجلس الشبابي في عمل البلدية والمؤسسات 
 المحلية

1 2 1 1 

لتي تنظمها البلدية اشراك الشباب في الزيارات الدولية ا
 5 5 5 5 على التجارب الخارجية المماثلة لالطالعللخارج 

كمقر للمجلس المحلي  الستخدامهاترميم احد البيوت القديمة 
 الشبابي

0 100 150 0 

 2 2 4 2 تخصيص جزء من موازنة البلدية للنشاطات الشبابية

  2,315,000.0 دوالر أمريكي X 0111المجموع )باألرقام( 
المشروع / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 ذي بعد مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثثر  األرض متثثوفرة              
المشروع جزء ذو بعد مكاني وجزء منه ال  متوفرة  

 بعد مكاني له

   كيف؟ 
وص المجمع الرياضي ستقوم لجنة مكونة مثن البلديثة وإدارة   بخص

 النادي االرثودكسي بإدارة مرافق المجمع لضمان نجاحه وديمومته.
اما بخصوص الفعاليات والنشاطات والدورات وغيرها، ستقوم البلدية 
بالتعاون مع المجلس الشثبابي والمؤسسثات ذات العالقثة بالشثباب     

 بالتنسيق لها وتنفيذها.
ي حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة ف

 لتوفيرها؟
   من؟ 

البلدية هي المسوؤلة عن صيانة المباني العامة بالتعاون مثع النثادي   
 االرثودكسي  



   

 

 

 

  

 

 
  

 

   12000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ $   
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

   بلدية بيت ساحور من خالل دائرة الهندسة والمشاريع  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 ية من موازنتها جزء من التكلفة سوف تغطيها البلد

) الداخلية وذلك لتغطية البرامج  . اما  اإلنمائية
وهو استكمال العمل في المجمع سيتم  األكبرالجزء 

 محاولة الحصول عليه من مصادر خارجية . 

   جهات تمويل خارجية 
 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا    متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا        متوفرة دراسات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة 
 )حدد(:  مطلوب 

 مطلوب جزئيا   مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  توفير المكان المناسب للشباب لقضاء األوقات الممتعة 
  زيادة األنشطة الثقافية والرياضية 
 ى الوعي واالنتماء وروح المواطنةزيادة مستو 

 سلبية: 
  االثار البيئية واالجتماعية السلبية التي

 قد تحدث خالل تنفيذ اعمال البناء

 تدابير التخفيف:
    االشراف الجيثد علثى

 المشاريع
    وضع الخطثط البديلثة

 لتقليل االضرار
 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج

 إجراءات التغلب عليها لمعيقاتالمخاطر/ا
 قلة الموارد المالية    العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/إسم مكون البرنامج
استغالل المباني القديمة فيي االسيتثمار السيياحي    

 خدام المؤسساتواست

 LED- 011:  الرقم
 

 : تطوير الخدمات والمرافق السياحيةالبرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني المدن السياحية في محافظة بيت لحم ، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد 
د. اما في مدينة بيت ساحور فقد كانت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيت ساحور حيث السيد المسيح في كنيسة المه

 بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء الطفل يسوع في المغارة.
بيرة . كذلك هناك الكثير البيزنطية والرومانية مما اكسبها شهرة تاريخية ك اآلثارتحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من 

، وحقل الرعاة للروم الكاثوليك، وكنيسة األرثوذكسمن األماكن الدينية التي يقصدها الحجاج مثل كنيسة حقل الرعاة للروم 
 بئر السيدة العذراء.

مباني المهملة ، اال ان هناك كثير من الوأجملهاكذلك تعتبر البلدية القديمة في مدينة بيت ساحور من اهم المدن التاريخية 
، اال ان المجالس البلدية المتعاقبة 2000والفارغة داخل حدود البلدة القديمة، وقد كثرت هذه المباني بعد مشروع بيت لحم 

ترميم هذه  إلعادةال زالت تعمل على إعادة االستثمار داخل البلدة القديمة وبالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 
مباني  تأهيلا في تنمية االقتصاد المحلي خاصة من خالل تطوير السياحة الداخلية والخارجية، حيث تم المباني واستغالله

عديدة يتم تشغيلها حاليا من قبل القطاع الخاص في المدينة، وكذلك المؤسسات التي تعنى بالسثياحة وخاصثة السثياحة    
 لبلدة القديمة.الخضراء والسياحة البديلة وذلك بعد تطوير خطة التدخل لحماية ا

تشغيل المباني القديمة بعد ترميمها  إلعادة، ووضع الخطط الالزمة األعمالمن هنا يبدأ اهتمام المجلس البلدي باستكمال 
 وذلك على مراحل الخطة للسنوات األربعة القادمة.

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

9-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/ف مكون البرنامجأهدا
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

  تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة جذب
 سياحي

  كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 6000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

 تطوير االقتصاد
 المحلي للمدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 وات الخطةحسب سن

األول
 ى

  الرابعة الثالثة الثانية

الحصول على الموافقات من   1 1 1 051 ترميم وتوسيع كنيسة بئر السيدة العذراء
المالكين، المؤسسات العاملة في 

المدينة، رغبة القطاع الخاص في 
 االستثمار داخل البلدة القديمة 

 

 1 1 1 411 حة البديلةترميم مبنى دار قمصية الستخدامه في تطوير السيا
 1 1 511 1 ترميم مبنى دار مصلح واستخدامه كنزل سياحي 
 1 1 61 1 ترميم مبنى دار بنورة واستخدامه كنادي للسيدات

 1 011 1 1 ترميم مبنى دار حنونة واستخدامه كمركز لمؤسسة ابناء البلد
 1 1 011 1 ترميم مبنى دار غريب واستخدامة كمقر للفنون الشعبية



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 211 1 1 1 ترميم مبنى دار هالل واستخدامه كمطعم لألكل الشعبي

 1 71 1 1 ترميم المحالت التجارية المغلقة واستخدامها
 دوالر أمريكي  X 0111المجموع )باألرقام( 

 

0581  
 لصيانةعملية اإلدارة والتشغيل وا المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج

 األرض غير متوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
تقوم البلدية بالتعاقد مع المالك للمبنى، والمؤسسة التي ستشغل العقثار بتثوفير   

 12و البلدية بتشغيل المبنى مدة التمويل لترميم المبنى مقابل ان تقوم المؤسسة ا
للمالك. بعد هذه المدة يحق للمالك استرداد المبنى او تلقي  اإليجارسنة دون دفع 

 شهري من شاغلي العقار. إيجار
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

% مثن  20ن ان المباني القديمة متوفرة وبكثرة داخل البلدة القديمة حيث تبثي 
 مساحة البلدة القديمة هي مباني فارغة.

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
توقع البلدية اتفاقا مع المؤسسة شاغلة العقار بوجوب تقثديم خثدمات محثددة    
للبلدية، خاصة في تسويق المدينة كمدينة جذب سياحي، مواد إعالمية، عالقات 

 خارجية .....وغيرها 
 ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطةالمشروع  هل

 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 والمشاريع بالتعاون مع  المجلس البلدية من خالل دائرة الهندسة
مكتب استشاري لتحضير وثائق العطثاء )أعمثال المسثاحة،    
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جثداول الكميثات،   

 الشروط الخاصة والعامة( 

  مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 م المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي يساه
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5

  الوكالة السويدية للتنمية الدوليةSIDA 
 المجتمع المحلي 
 BTC 

 
 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات
 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 تدابير التخفيف: سلبية:  ايجابية: 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 إعادة احياء البلدة القديمة 
  تشجيع السكان على العودة الى البلدة القديمة واالستثمار فيها 
  توفير فرص العمل 
 نحو دعم االقتصاد المحلي تشكل المشاريع خطوة 

  ارتفاع تكلفة اعمال الترميم 
  االثار االجتماعية والبيئية المتوقعة

 خالل التنفيذ داخل البلدة القديمة
 

  برامج التوعية المطلوبة 
  االشراف الجيد 
 دراسات الجدوة المسبقة للمشاريع 

 المشروع/ن البرنامجالمخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكو
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  عدم االتفاق مع مالكي العقارات   تطوير االتفاقيات الواضحة والملزمة 
 عدم تشغيل المباني بالفعالية المطلوبة   الحرص على تطوير خطط التشغيل الفاعلة من قبل المؤسسة التي ستشغل العقار

 وااللتزام بها
 نشائي للمباني المستهدفة الوضع اال     وضع المخططات الهندسية والحلول والتصاميم المناسبة من خثالل المكاتثب

 االستشارية المؤهلة
  عدم قدرة المالك على إدارة المبنى بعد استالمه من المالك   الحرص على ديمومة المشروع من خالل الخطط التشغيلية 

 روعالمش/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
تأهيل البنية التحتيية  : المشروع/إسم مكون البرنامج

 في البلدة القديمة والشوارع السياحية
 LED- 012:  الرقم

 
 : تطوير الخدمات والمرافق السياحيةالبرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

المدن السياحية في محافظة بيت لحم، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني 
السيد المسيح في كنيسة المهد . اما في مدينة بيت ساحور فقد كانت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيثت سثاحور   

 لطفل يسوع في المغارة.حيث بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء ا
تحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من االثار البيزنطية والرومانية مما اكسبها شهرة تاريخية كبيرة. كذلك هناك الكثير 

، وحقل الرعاة للروم الكاثوليك، وكنيسة األرثوذكسمن األماكن الدينية التي يقصدها الحجاج مثل كنيسة حقل الرعاة للروم 
 لعذراء.بئر السيدة ا

، حيث تعمل البلدية جاهدة على احياء وسثط  وأجملهاتعتبر البلدة القديمة في مدينة بيت ساحور من اهم المدن التاريخية 
ايضا على رزمة وبرنامج المكاتب السياحية  وإضافتهاالواجب زيارتها من قبل السياح،  األماكنعلى قائمة  وإضافتهاالبلد 

 وتسويقها.
ا الهدف ، يتوجب على البلدية توفير كافة الخدمات الالئقة بمستوى الزائر او السائح بما فيه خدمات ومن اجل ان نحقق هذ

 البنية التحتية باالضافة الى الخدمات اللوجستية وغيرها.
 مة.القاد األربعضمن مدة الخطة التنموية للسنوات  وأدرجتالبنية التحتية  أعماللذا تم حصر احتياجات البلدة القديمة من 

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

3-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 جذب  تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة
 سياحي

  كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 6000: مباشر 
 15000: غير مباشر 

تطوير االقتصاد 
 المحلي للمدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج

ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب )بما في  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

األول
 ى

من الطبيعي ان يشكل توفر االموال  الرابعة الثالثة الثانية
الالزمة لتنفيذ اعمال البنية التحتية 

هو اهم متطلب لتنفيذ مكونات 
 المشاريع.

ى تعيق تنفيذ ال توجد اي شروط اخر
 المشاريع المقترحة.

 1 1 1 31 تأهيل الساحة امام دار اليتيم واستخدامها موقف للسيارات
 1 1 1 21 اعادة تأهيل الشوارع الداخلية الستخدام السيارات

شوارعها بالمقاعد والالفتات  وتأثيثتجميل البلدة القديمة وتشجيرها 
 واالشارات

01 1 1 1 

السياحية وتخضيرها )مسار السيدة العذراء، مسيرة تجميل المسارات 
 الشموع، سبت النور، انارة الشجرة، مسيرة الرعاة(

51 1 1 1 

 1 75 75 1 تأهيل وترميم حديقة عش الغراب
 351 351 311 1 تنفيذ الجزء االول من مشروع المجمع السياحي

  0261 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة المشروع ذي بعد مكاني(/ضي )في حالة مكون البرنامجمتطلبات األرا

 األرض غير متوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
عمال صيانتها الدورية من بخصوص مشاريع المواقف والشوارع فتقوم البلدية بأ

الصيانة. اما المشاريع االستثمارية االخرى مثثل   ألعمالخالل موازنة البلدية 
حديقة عش الغراب، والمجمع السياحي، فستقوم البلدية بادارتها بموجب خطثط  

 تشغيل واضحة ومدروسة.
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 ية البلد -
  القطاع الخاص في حال تضمين البلدية للمشاريع االستثمارية -

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 $ سنويا 60000بخصوص عش الغراب:  -
  بخصوص المجمع السياحي: -

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 هة التنفيذ المقترحةج

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
المجلس البلدي من خالل دائرة الهندسة والمشاريع بالتعثاون مثع   
مكتب استشاري  لتحضير  وثثائق العطثاء )أعمثال المسثاحة،     
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جداول الكميات، الشروط 

 والعامة( في حال لزم االمر.الخاصة 

 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5

 المجتمع المحلي 
  جهات تمويل خارجية 

 المشروع/البرنامجالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون 
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 غير مطلوب مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  البلدة القديمة إحياءإعادة 
 لبلدية زيادة الدخل المالي ل 
  توفير فرص العمل 
 تقليل نسبة البطالة 
 دعم السياحة الداخلية والمحلية 
 تشكل المشاريع خطوة نحو دعم االقتصاد المحلي 

 سلبية: 
 االجتماعية والبيئية المتوقعثة   اآلثار

 خالل التنفيذ داخل البلدة القديمة
 

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية المطلوبة 
  االشراف الجيد 
 ى المسبقة للمشاريعالجدو دراسات 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

    منع البلدية من العمل في تأهيل حديقة عش الغراب مثن قبثل
 سلطات االحتالل 

   وضع المخططات الهندسية والحلول والتصاميم المناسبة من خثالل المكاتثب 
 االستشارية المؤهلة

  قلة الموارد المالية   الحرص على ديمومة المشروع من خالل الخطط التشغيلية 
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
تطوير برامج تسويق : المشروع/مكون البرنامج اسم

 المدينة سياحيا
 LED- 013:  الرقم

 
 : تطوير الخدمات والمرافق السياحيةالبرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 بيت ساحور تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني المدن السياحية في محافظة بيت لحم، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

ت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيت ساحور حيث السيد المسيح في كنيسة المهد. اما في مدينة بيت ساحور فقد كان
 بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء الطفل يسوع في المغارة.

تمتاز مدينة بيت ساحور بفعالياتها السنوية المميزة مثل انارة الشجرة، مسيرة سبت النور، مسيرة العذراء، ليثالي بيثت   
ي الرعاة ،مسيرة الشموع، ليالي رمضان، المهرجان الرياضي الثقافي، مهرجان لملمة، سباق الحرية، دوري ساحور، ليال

العائالت، مهرجان الفقوس، وغيرها من الفعاليات السنوية. لذا من منطلق العمل على تطوير السياحة وجذب اكبر عثدد  
بيعه مع العروض السياحة بحيث يشجع هذا البرنثامج  ممكن من السواح، يتوجب تطوير برنامج سنوي يتم تسويقه ويتم 

 وفود السياح وزيادة مدة مكوثهم داخل المدينة مما يؤثر إيجابيا على تنمية االقتصاد المحلي داخل مدينة بيت ساحور.
يهيثة  كذلك ومن اجل تشجيع السياحة الداخلية في المدينة، يرى المجلس البلدي والمواطنين ضرورة تأهيل المرافق الترف

والمناطق الخضراء في المدينة من اجل توفير الفسحة الالزمة للمواطن لقضاء األوقات الجميلة مع العائلة واالصثحاب  
واالقارب، وذك من خالل تطوير الحديقة العامة في عش الغراب التي تعتبر الملجأ الوحيد لتحقيق هذا الهدف لمدينة بيت 

 ساحور والقرى المجاورة.

 لتاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذا
3-2018  

 مدة التنفيذ
 

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات 
 مهمشة، ...الخ(

 

عدد المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل 
 على تحقيقها

  تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة جذب
 سياحي

  المواطنين في مدينة بيت ساحوركافة  15000: مباشر 
 غير مباشر :

120000 

تطوير االقتصاد المحلي للمدينة 
من خالل تعزيز تصنيف مدينة 

بيت ساحور كمدينة جذب 
 سياحي

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الثاني األولى
 ة

من الطبيعي ان يشكل توفر االموال  الرابعة الثالثة
الالزمة لتنفيذ اعمال البنية التحتية هو 

 يذ مكونات المشاريع. اهم متطلب لتنف
ال توجد اي شروط اخرى تعيق تنفيذ 

 المشاريع المقترحة.

 تطوير برامج تسويق المدينة سياحيا:
تطوير رزنامة سنوية للفعاليات االجتماعية والثقافية والترفيهية والدينية 

 وغيرها وتسويقها لدى مكاتب السياحة ووكاالت السفر

0.5 1 1 1 

نوية المرتبطة بالبلدية والتعاون والتنسيق مع تنفيذ الفعاليات الس
 المؤسسات ذات العالقة لتنفيذ فعالياتها المشابهة 

)مهرجان الفقوس، ليالي بيت ساحور، سوق الميالد ، ليالي الرعاة، 
ليالي رمضان، سباق الحرية، المهرجان الثقافي الرياضي،  مسيرة 

 الشموع ،..............(

50 1 1 1 

التعاون مع مؤسسة تطوير بيت لحم لوضع البرامج الخاصة التنسيق و
 بمسار الباص السياحي

1 0.5 1 1 

 1 1 1 2 تطوير خطة تشغيل لحديقة عش الغراب 
  53 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 ةعملية اإلدارة والتشغيل والصيان المشروع ذي بعد مكاني(/متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج
 كيف؟   األرض غير متوفرة    األرض متوفرة              



   

 

 

 

  

 

 
  

 

تقوم البلدية بالتكفل بكافة اعمال الصيانة الدورية للممرات السياحية وحديقة عش  المشروع ليس ذي بعد مكاني
بحيثث تلبثي متطلبثات     الغراب كذلك تغطية تكلفة الموارد البشرية الالزمة،

 المواطن داخل المدينة وتؤدي افضل الخدمات.
وهناك إمكانية لمشاركة القطاع الخاص خاصة فثي إدارة حركثة الباصثات    

 الخضراء.
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 البلدية  -
  القطاع الخاص -

  )$( ؟ العائد المادي السنوي المتوقع 
 $ سنويا 60000بخصوص عش الغراب :  -
 بخصوص المجمع السياحي:  -

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  من خالل دائرة الهندسة والمشاريع بالتعاون مع المجلس البلدي

مكتب استشاري  لتحضير  وثائق العطاء )أعمثال المسثاحة،   
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جثداول الكميثات،   

 الشروط الخاصة والعامة( في حال لزم االمر .

 (BDFمؤسسة تطوير بيت لحم )

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( د ما يلي(الهيئة المحلية )حد

  يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5

 المجتمع المحلي 
  جهات تمويل خارجية 
  بنك فلسطين 
 باديكو 
 CCC 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 لوب)حدد(: مط 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 زيادة فترة المكوث للسائح داخل المدينة 
 زيادة عدد الزائرين للمدينة 
  زيادة الدخل المالي للبلدية 
  توفير فرص العمل 
 تقليل نسبة البطالة 

 سلبية: 
   االثار االجتماعية والبيئية المتوقعثة

 خالل تنفيذ االعمال 
   اغالق الحديقة لفترة محددة خثالل

 اعمال التأهيل
 

 تدابير التخفيف:
 بة برامج التوعية المطلو 
 االشراف الجيد على تنفيذ المشاريع 
 المسبقة للمشثاريع   ىدراسات الجدو

 والية االستثمار 
     وجود الكثوادر البشثرية المؤهلثة



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 دعم السياحة الداخلية والمحلية 
 تشكل المشاريع خطوة نحو دعم االقتصاد المحلي 

 المشاريع إلدارة

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 اطر المتوقعة من قبل االحتالل عدم ديمومة المشروع نظرا للمخ
 اإلسرائيلي وسلطته على مناطق )ج(

 

  قلة الموارد المالية  البحث عن مصادر التمويل الخارجي 
 الحرص على ديمومة المشروع من خالل الخطط التشغيلية المثمرة 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 ال يوجد توصيف للمشروع

 
 مشروع/جملخص مكون برنام

تطوير الدراسات : المشروع/إسم مكون البرنامج
الالزمة للتنمية االقتصادية من خالل االستثمار 

 بالسياحة 

 LED- 014:  الرقم
 

 : تطوير الخدمات والمرافق السياحية البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ي محافظة بيت لحم، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني المدن السياحية ف
السيد المسيح في كنيسة المهد. اما في مدينة بيت ساحور فقد كانت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيت ساحور حيث 

 ارة.بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء الطفل يسوع في المغ
تحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من االثار البيزنطية والرومانية مما اكسبها شهرة تاريخية كبيرة. كذلك هناك الكثير 

كس، وحقل الرعاة للثروم الكاثوليثك ،   ذمن األماكن الدينية التي يقصدها الحجاج مثل كنيسة حقل الرعاة للروم االرثو
 أفضثل الى بلدتها القديمة الجميلة التي حصلت ولمرتين متتاليتين علثى جثوائز    وكنيسة بئر السيدة العذراء، باإلضافة

 المشاريع في التراث المعماري.
%(، فثان أي  42نسبة على االقتصاد المحلي ) بأعلىوحيث ان قطاع السياحة في مدينة بيت ساحور هو القطاع المؤثر 

 ستثمار في قطاع السياحة.توجه نحو تنمية اقتصادية محلية سيعتمد في مكوناته على اال
وبها الخصوص، استحدثت بلدية بيت ساحور وحدة خاصة للعمل على تنمية االقتصاد المحلي بكافة مكوناته داخل المدينة، 
وستقوم بتوظيف احد الموارد البشرية المتخصصة في التنمية االقتصادية لمتابعة الدراسات واألبحاث الالزمة والمشاريع 

 نة اقتصاديا.التي تنمي المدي

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

9-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، 
 ...الخ(

عدد المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

 ور كمدينة جذب تعزيز تصنيف بيت ساح
 سياحي

 كافة المواطنين في مدينة بيت ساحور  6000: مباشر 
 غير مباشر :

15000 

تطوير االقتصاد المحلي 
 للمدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 المشروع/عناصر مكون البرنامج
)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  

 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 المشروع/لمكون البرنامج

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 

   1 1 1 01 استحداث وحدة التنمية االقتصادية في البلدية 
الحصول على الموافقات من   1 1 0.1 1 تطوير خطة تشغيل للمحالت المغلقة في البلدية القديمة

المالكين ، المؤسسات العاملة في 
المدينة ، رغبة القطاع الخاص في 

 االستثمار داخل البلدة القديمة 
 

 1 1 1 1.3 تطوير األنظمة والقوانين االخاصة بمنح التسهيالت للمستثمرين 

تطوير اتفاقية مع خطة تشغيل لمركز المعلومات السياحية 
 القطاع الخاص بالتعاون مع

1.5 1 1 1 

تطوير االنظمة الخاصة بالرسوم والضرائب الخاصة بقطاع 
 الحرفيين بغرض تشجيع المهنة

1.2 1 1 1 

 1 3.1 1 1 (  City Taxتطوير النظام الخاص باستيفاء ضريبة المدن )
تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالحرف والصناعات  ألفادة 

 الزمةالمستثمر بالمعلومات ال
2.1 1 1 1 

تطوير مذكرة تفاهم االليات التعاون بين البلدية والمؤسسات 
 العاملة بالسياحة الخضراء والسياحة البديلة

0.1 1 1 1 

تطوير دراسات الجدوى االقتصادية لكل من حديقة عش الغراب 
،المجمع السياحي في منطقة السير ، السوق التجاري في المسمكة 

 في شارع المدارس، السوق التجاري 

0.1 1 1 1 

  09.1 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
المشروع ذي بعد /متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثر متثوفرة     األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
ستقوم البلدية باعداد هذه الدراسات من خالل طواقمها الفنية ما عدا تطثوير قثانون   

 ضريبة المدن، فسيتم تكليف القطاع الخاص به
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 بلدية بيت ساحور
  متوقع )$(؟ العائد المادي السنوي ال 

 غير معروف حاليا 
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 دد(جهات أخرى )ح الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

    المجلس البلدية من خالل دائرة الهندسة والمشثاريع والثدائرة
 المالية  بالتعاون مع استشاريين خارجيين 

  مركز حفظ التراث الثقافي في بيت لحم 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 لي يساهم المجلس البلدي بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوا
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5

  الوكالة السويدية للتنمية الدوليةSIDA 
 البنك الدولي 
 GIZ 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
 متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة ات/مخططات: دراسثث

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  البلدة القديمة إحياءإعادة 
  تشجيع السكان على العودة الى البلدة القديمة واالستثمار فيها 
  توفير فرص العمل 
    الدخل المالي اإلضافي للبلدية واستغالله في تنفيثذ المشثاريع

 المتنوعة 
 شكل المشاريع خطوة نحو دعم االقتصاد المحليت 

 سلبية: 
 ال يوجد اثار سلبية 

 تدابير التخفيف:
 ال يوجد 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 رفض مجلس الوزراء العتماد األنظمة والقوانين الجديدة   المختصة ورئاسة الوزراء باعتماد القوانين الوزارات إلقناعدراسات الجدوى 
     ردود الفعل المتوقعة من فرض الضثرائب اإلضثافية علثى

 المواطن
  

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 ال يوجد توصيف للمشروع

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

تطوير برامج الدعاية :  المشروع/إسم مكون البرنامج
 واالعالن لتسويق المدينة 

 LED- 015:  الرقم  
 

 : تطوير الخدمات والمرافق السياحية البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني المدن السياحية في محافظة بيت لحم ، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد 
في كنيسة المهد . اما في مدينة بيت ساحور فقد كانت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيثت سثاحور    السيد المسيح

 حيث بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء الطفل يسوع في المغارة.
شهرة تاريخية كبيرة . كذلك هناك الكثير  تحتوي مدينة بيت ساحور على كثير من االثار البيزنطية والرومانية مما اكسبها

كس، وحقل الرعاة للروم الكاثوليك، وكنيسة  ذمن األماكن الدينية التي يقصدها الحجاج مثل كنيسة حقل الرعاة للروم االرثو
يع في المشار أفضلبئر السيدة العذراء، باإلضافة الى بلدتها القديمة الجميلة التي حصلت ولمرتين متتاليتين على جوائز 

 التراث المعماري.
ال زالت السياحة في فلسطين تعاني من ضعف الدعاية اإلعالمية وتغلب الدعاية اإلسرائيلية في تسويق المدن الفلسطينية 
على انها مدن إسرائيلية ، وهذا احد اهم أسباب تغلب وسيطرة الجانب اإلسرائيلي على المنافذ السياحية وحركة الوفثود  

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

9-2018  
 التنفيذ مدة

 
 سنوات  4



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 القادمة.
جب على البلدية وبالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات العالقة العمل على تطوير اليات الدعاية واالعالن لذا يتو

 وتسويق المدن الفلسطينية عامة ومدينة بيت ساحور خاصة وذلك الستقطاب اكبر عدد من الزائرين للمنطقة. 
 المشروع/أهداف مكون البرنامج

 
الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، 

 ...الخ(
 

عدد المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

  تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة جذب
 سياحي

 كافة المواطنين في مدينة بيت ساحور  6000: مباشر 
  مباشرغير :

15000 

تطوير االقتصاد 
 المحلي للمدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التقديرية ) التكلفة
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 

الحصول على الموافقات من المالكين،  1 1 1 2 تطوير الصفحة االلكترونية للبلدية 
المؤسسات العاملة في المدينة، رغبة 
القطاع الخاص في االستثمار داخل 

 البلدة القديمة 
 

في التعريف عن المدينة   (open sourcesاستخدام االنترنت )
 وتسويقها

0.5 1 1 1 

تطوير الية للتعاون بين المؤسسات ذات العالقة لتسويق المنتج 
 المحلي

0.1 1 1 1 

تطوير مواد الدعاية الالزمة ، بالتعاون مع مركز المعلومات 
 السياحية

2.5 1 1 1 

حجم  تطوير اليات استخدام مواقع التواصل االجتماعي وزيادة
 التغطية

0.1 1 1 1  

  8 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
المشروع ذي بعد /متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثر متثوفرة     األرض متوفرة              
 شروع ليس ذي بعد مكانيالم 

  كيف؟ 
 ستقوم البلدية من خالل طواقمها بتنفيذ هذا المشروع

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 غير معروف حاليا 

 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 م ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروعالخارطة ت

 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

    المجلس البلدية من خالل قسم العالقات العامة بالتعثاون مثع ومات السياحية مركز المعلPeace by Piece  



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 استشاريين خارجيين  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  ستغطي البلدية كافة التكلفة من خالل ميزانيتها الداخلية  GIZ 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  م جماهيري: دع
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  زيادة حجم العالقات مع العالم الخارجي والمدن الفلسطينية 
 ن نشر المعلومات عن مدينة بيت ساحور الى اكبر عدد ممك 
 زيادة عدد الزائرين للمدينة 

 سلبية: 
 ال يوجد اثار سلبية 

 تدابير التخفيف:
 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 ال يوجد ال مخاطر تذكر
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 شروعال يوجد توصيف للم
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

: استكمال العمل فثي   المشروع/إسم مكون البرنامج
 تطوير المنطقة الصناعية

 LED- 021:  الرقم  
 

 : تطوير منطقة صناعية لمدينة بيت ساحور البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

في محافظة بيت لحم ، وذلك بعد مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح حيث ولد تعتبر مدينة بيت ساحور ثاني المدن السياحية 
السيد المسيح في كنيسة المهد . اما في مدينة بيت ساحور فقد كانت البشارة في حقل الرعاة شرقي مدينة بيثت سثاحور   

 لمغارة.حيث بشر المالك جبرائيل الرعاة بضرورة التوجه الى مدينة بيت لحم للقاء الطفل يسوع في ا
لذا فان مدينة بيت ساحور تعتمد كثيرا على قطاع الصناعة السياحية في دعم اقتصادها المحلي، علمثا بثان الصثناعة    

 الحرفية وخاصة صناعة خشب الزيتون هي مكون رئيس ومؤثر في هذه الصناعة.
 عائلة  500حوالي مشغال لخشب الزيتون فيما يعمل في هذه المشاغل  228يوجد في مدينة بيت ساحور حوالي 

البلدية ومن اجل المحافظة على البلدة القديمة حيث تنشر معظم المشاغل داخلها، ومن اجل تحسين اجواء العمل  ارتأتلذا 
المدينة، وان تعمل على نقل المشاغل من وسط  أطرافوتوفير البيئة المناسبة للعاملين، ان تبني مشاغل لهذه الصناعة في 

 .المدينة الى اطرافها

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

7-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  2

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، شباب، فئات مهمشة، 
 ...الخ(
 

عدد المستفيدين 
 المتوقع

األهداف التنموية التي 
 يعمل على تحقيقها

  جذب تعزيز تصنيف بيت ساحور كمدينة
 سياحي

 كافة المواطنين في مدينة بيت ساحور  2500: مباشر 
 غير مباشر :

15000 

تنمية االقتصاد 
 المحلي للمدينة

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/لمكون البرنامج

لك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب )بما في ذ 
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

  الحصول على الموافقات من
المالكين، المؤسسات العاملة في 

المدينة، رغبة القطاع الخاص في 
 االستثمار داخل البلدة القديمة

 

 خططات الالزمة:اعداد الم
 1 1 2.5 1 اعداد مخطط تفصيلي للمنطقة

 1 1 1 2.5 اعداد المخططات الهندسية التفصيلية الالزمة
 تنفيذ اعمال البنية التحتية والمدرة للدخل :

 1 1 150 200 تأهيل الشارع المؤدي الى المنطقة الصناعية الحرفية

 1 1 350 350 مشغل 20استكمال العمل في بناء 
 تطوير البرامج الالزمة:

تطوير خطة لنقل المشاغل من البلدة القديمة الى المنطقة 
 الصناعية

1 1 2.5 1 

 0 1.5 1.5 1.5 تطوير برامج التوعية الالزمة
 0161.1 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
المشروع ذي بعد /متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج

 مكاني(
 اإلدارة والتشغيل والصيانةعملية 

األرض غيثر متثوفرة     األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
بخصوص موضوع المشاغل، ستقوم البلدية من خالل طواقمها بتصميم المشثروع،  

الشارع، فقد قامت البلديثة باعثداد كافثة    واالشراف على التنفيذ، وكذلك بخصوص 
 التصاميم وسيتم تنفيذ الشارع بمنحة مقدمة من السعودية.

 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 

   تقريبا   72000العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ $ 
 طةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخار هل

 سيتم ادراج الخارطة
 ال     نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

   المجلس البلدية من دائرة الهندسة والمشاريع  UNRWA 
 جهة التمويل المقترحة

 أخرى )حدد( جهات الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  5%  ستقوم البلدية بتغطيتها من التكلفة   السعودية ، الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  تطوير البنية التحتية لمنطقة صناعية متكاملة 
 توفير البيئة الصحية األفضل للعمل في مشاغل خشب الزيتون 
 الحفاظ على البيئة في وسط المدينة 

 سلبية: 
  سلبية ما عدا االثثار  ال يوجد اثار

االجتماعية والبيئية الناتجة عن تنفيذ 
 المشروع 

 تدابير التخفيف:
 االشراف الجيد على اعمال المقاول 
    التوعية الصحيحة والتواصثل مثع

 المواطنين
 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
لمشروع في مناطق ج وإمكانية توقيثف العمثل مثن    وجود ا

 االحتالل االسرائيلي
 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 
 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : المشروع/إسم مكون البرنامج

 تطوير البنية التحتية الخاصة بتطوير النظام  الداخلي 
 العمل الداخلية وإجراءات أنظمةتطوير 

 عزيز االيرادات المالية للبلدية ت
 

 (GG/01: ) الرقم
 

 تطوير وتفعيل أنظمة العمل الداخلي للبلدية: البرنامج
 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

اإلضافة دوائر هي: الدائرة المالية، دائرة الهندسة، دائرة الصحة والبيئة، الدائرة اإلدارية ب 4تتكون بلدية بيت ساحور من 
 عامل يعملون في قسم الصيانة والصحة. 45موظف باإلضافة الى حوالي  29الى مركز خدمة الجمهور. عدد موظفيها 

تهدف بلدية بيت ساحور الى تطوير أدائها من خالل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير القدرات واألداء 
 قيق رضاه.وتحسين مستوى الخدمات لتغطية حاجة المواطن وتح

، لذا توجب األفضلوحيث ان بلدية بيت ساحور تعمل جاهدة الى تحقيق هذا الهدف واالستمرار في التقدم نحو األداء 
والجودة واالرتقاء  اإلنتاجيةدراسة الوضع الحالي للمؤسسة بغرض التطوير والتخطيط السليم لمختلف العمليات لرفع 

وباقصر مدة حيث تم اعتبار التطوير المؤسسي بما فيه الحكم الرشيد احد اهم  بمستوى الخدمة كما ونوعا باقل التكاليف
 المجاالت التي سيتم بحثها خالل تطوير الخطة التنموية.

تقوم البلدية حاليا بتطبيق أنظمة الحكم الرشيد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ، وتعمل على ذلك من خالل االستثمار في 

 بيت ساحور 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

3-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 أفضلبة، وتطوير البنية التحتية الخاصة بتطوير األداء وتحقيق رضا المواطنين من خالل تقديم الموارد البشرية الشا
 الخدمات كما ونوعا..

تعتمد البلدية في ذلك على زيادة مستوى الدخل من خالل تطوير اليات الجباية وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل. ومن اجل 
 مع الحكم المحلي قد قامت بتطوير برامج العمل الخاص بتحقق ها الهدف.تحقيق هذه األهداف فأن البلدية وبالتعاون 

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

التنموية التي يعمل  األهداف عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 رفع مستوى الخدمات كما ونوعا 
  تحقيق رضا المواطن 

  كافة المواطنين في مدينة
 بيت ساحور

 15000: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تعزيز تطبيق أنظمة العمل 
  المؤسسي والحكم الرشيد

ريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون المشا المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج
 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

-يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على  - الرابعة الثالثة الثانية األولى
المجلس بخصوص وجوب  قرارات

 تطوير المؤسسة 
 رغبة الموظفين في التغيير -
 الدعم الجماهيري لعملية التغيير -
توفر اإلمكانيات المالية من اجل  -

 تغطية تكلفة التغيير
 

 تطوير البنية التحتية الخاصة بتطوير النظام  الداخلي:

 15 7.5 7.5 0 توفير المعدات واألجهزة الالزمة

 10 10 10 15 البشرية المؤهلة توفير الكوادر
 مأسسة وتطوير انظمة واجراءات العمل الداخلية:

 1 1 1 1 االلتزام بتطبيق نظام التقييم والمساءلة
 1 1 3.5 3 تطوير هيكلية البلدية واالوصاف الوظيفية ومسارات العمل

تطوير انظمة الجباية )النظام المالي،اليات الجباية ، توفير الموارد 
 البشرية (

8 10 10 22 

  1.5 1.5 1.5 1.5 تطوير اليات االتصال الداخلي والتواصل
  0 1 3 3 تطوير برامج الموارد البشرية وااللتزام بها

  10 10 10 5 استكمال العمل على تطوير مركز خدمة الجمهور
  0 0 1.5 1.5 تفعيل اليات تشجيع المشاركة المجتمعية

  0.5 1 1 1 والشفافية في نشر المعلوماتتفعيل اليات االفصاح 
  0 0 5 0 . تطوير خطة سنوية لتدريب الكوادر البشرية 9

  1 1 1 1 تفعيل برامج المساندة وتشكيل اللجان الداعمة
  1 1 2 1 تفعيل اليات وبرامج المساءلة المجتمعية

  تعزيز االيرادات المالية للبلدية:
  28 20 0 0 ت وذمم مدينة تعيين  محاسب ايرادات وتحصيال

  7 8 15 5 تطوير القواعد البيانية الالزمة الدارة الجباية 

  2 2 2 3 تطوير االنظمة المحوسبة الدارة الجباية 

  2 2 2 2 تطوير اليات ممنهجة لتقوية وتشجيع العالقات مع القطاع الخاص



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  0 0 400 0 استكمال البناء في مبنى سوق الشعب 
  0 0 1 1 لبناء في المنطقة الصناعيةاستكمال ا

  0 300 1 1 استكمال البناء في الميني سنتر
  0 0 1 1 االستثمار في موقع السير/ المجمع السياحي /المرحلة األولى

  1 1 1 1 تأهيل حديقة عش الغراب 
  0111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 
 مكاني(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثثر متثثوفرة       األرض متثثوفرة          
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
تقوم البلدية من خالل دوائرها واقسامها بتلقي التدريب من الشركات المصثممة   -

 للبرامج او الجهات المانحة لضمان عملية التشغيل والصيانة للبرامج.
بخصوص الكوادر البشرية فقد قامت البلدية بتحديد احتياجاتهثا مثن الكثوادر     -

 وبالتالي االعالن عنها
الجديدة بعد انتهاء كفالة الصيانة مثن   األجهزةتكون البلدية مسؤولة عن صيانة  -

 الموردين
البلدية مثن خثالل قسثم     بإدارتهاة المجتمعية ، فتقوم اما فيما يخص المساءل -

  العالقات
 البلدية  -من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

   من قيمة الجباية20ارتفاع العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ %  
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  المجلس البلدي من خالل دوائره المختلفة كل حسب تخصصه  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  بتمويل االنظمة والبرامج المختلفة الخاصة ستقوم البلدية

بتطوير االداء، فيما ستبحث عن تمويل خارجي لتمويل بناء 
 المشاريع المدرة للدخل

 جهات تمويل خارجية لتمويل بناء المشاريع المدرة للدخل 
 

 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
   :متثوفرة جزئيثثا         متثثوفرة دراسثات/مخططات

 غير متوفرة 

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 ب)حدد(: مطلو 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 تحسين مستوى الخدمة للمواطن 
 توفير الوقت والجهد في اداء الخدمة 

 سلبية: 
 ال يوجد اثار سلبية 
 

 تدابير التخفيف:
 ال يوجد



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  20زيادة الدخل المالي للبلدية بنسبة % 
 زيادة حجم الثقة بين البلدية والمواطن 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 قلة الموارد المالية -
 عدم قدرة بعض الموظفين على مواكبة التغيير -

  العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم 
  

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : المشروع/إسم مكون البرنامج

 البنية التحتية  أعمال
 الدراسات الالزمة

 بناء القدرات

 (GG/02: ) الرقم
 

تحتية الخاصة بإدارة األمن تأهيل البنية ال: البرنامج
 والكوارث وكوادرها البشرية

 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

بالوعي  أهلهاتنعم بالطمأنينة واالستقرار مقارنة مع باقي مدن فلسطين ، حيث يمتاز  آمنةتعتبر مدينة بيت ساحور مدينة 
باإلضافة الى العالقة الطيبة بين سكانها ونسيجها االجتماعي المتميز، والثقافة العامة وحرصهم على الحفاظ على مدينتهم 

منخفضة جدا، ما عدا تدخالت الجيش اإلسرائيلي ومناوراته داخل  2017حيث كانت نسبة الحوادث المسجلة خالل العام 
 المدينة فقد كانت مرتفعة نسبيا.

 اآللياتة تفتقر الى اهم عناصر إدارة االمن والكوارث وهي علما بان مدينة بيت ساحور وبموجب المؤشرات الرقمية التالي
 الالزمة ومركز الدفاع المدني، وتعتمد في ذلك على الملكيات الخاصة من المعدات الثقيلة عند الحاجة

الحلول المناسبة وبالسرعة الممكنة لضمان  إيجادهذه القضية، فان بلدية بيت ساحور تعمل جاهدة على  ألهميةونظرا 
والمعدات او  اآللياتمة المدينة واهلها عند حدوث الكوارث، سوار على مستوى تطوير البنية التحية الالزمة، او سال

 برامج التوعية.
 وبناء عليه قامت البلدية بتحضير خطة العمل الالزمة اليجاد الحلول لهذه القضية وتحقيق الهدف المرجو منها.

 بيت ساحور 
 تنفيذالتاريخ المتوقع للبدء بال

3-2018  
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

الفئة/ات المستهدفة )مرأة، 
 شباب، فئات مهمشة، ...الخ(

األهداف التنموية التي يعمل  عدد المستفيدين المتوقع
 على تحقيقها

 رفع مستوى الخدمات كما ونوعا 
  ضمان سالمة المواطن 

 نة كافة المواطنين في مدي
 بيت ساحور

 15000: مباشر 
 200000: غير مباشر 

االرتقاء بالبنية التحتية 
والبشرية الخاصة بإدارة 

 األمن والكوارث
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون  المشروع وتكاليفها التقديرية/وصف مختصر لمكون مكون البرنامج

 المشروع/عناصر مكون البرنامج المشروع/البرنامج
في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب )بما  

 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 توفر اإلمكانيات  -
 التزام المجلس بتحقيق بنود الخطة -

 

 أعمال البنية التحتية:
 0 200 1 1 بناء مركز الطوارئ/اإلسعاف

 0 0 250 0  الالزمة باآللياتمزودة  طوارئرفة غ تجهيز
 الدراسات الالزمة:

 للتعامل بها عند الكوارث طوارئتجهيز خطة 
1.0 

0.5 2.5 2.5 

 24وضع برنامج بالتنسيق مع المراكز الطبية للمناوبة على مدار 
 0.5  ساعة

1 1 1 

 بناء القدرات:
ى التعامل مع استهداف المدارس والمؤسسات في التدريب عل

 الكوارث
1 0.5 0 0 

  1 1 0.5 1 تشكيل لجان مدربة للتعامل مع الكوارث



   

 

 

 

  

 

 
  

 

  1 1 1 1 زيادة كادر الشرطة المتخصص في المدينة
  1 1 0.5 0.5 برامج التوعية لتقليل آثار الكوارث

  0.5 0.5 1 1 برامج التوعية والتدريب لقوانين األمن والسالمة العامة
  461.1 رقام( دوالر أمريكي المجموع )باأل

المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 
 مكاني(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيثر متثوفرة     األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 البلدية من خالل دوائرها وأقسامها وبالتعاون مع الدفاع المدني  واألمين   تقوم

 الوطني بتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الخاصة بإدارة األمن
      سوف تقوم البلدية بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقية والمراكيز الطبيية

 ساعة  24للتنسيق لتوفير خدمات طبية على مدار 
 من؟   ألرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر ا

 البلدية  -
 مستشفى الضمان الصحي -
 مستوصف الكاثوليك -
 االمن الوطني -
 الدفاع المدني -

   ال يوجد عائد مالي للبلديةالعائد المادي السنوي المتوقع )$(؟  
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  المجلس البلدي من خالل دوائره المختلفة كل حسب تخصصه  األمن الوطني 
 الدفاع المدني 
 مستشفى الضمان الصحي 
 مستشفى دير الروم الكاثوليك 
 لتخصصي مستشفى الشفاء ا 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  ستقوم البلدية بتمويل البرامج المختلفة الخاصة من خالل
 موازنتها االنمائية وايراداتها الداخلية 

 جهات تمويل خارجية لتمويل مشاريع البناء واالليات المقترحة 
 

 المشروع/تنفيذ مكون البرنامجالمصادر/االحتياجات الالزمة ل
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متثثوفرة جزئيثثا        متثثوفرة دراسثثات/مخططات

 غير متوفرة 

 غير مطلوب  لمنفذة: بناء قدرات الجهة ا 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 تدابير التخفيف: سلبية:  ايجابية: 



   

 

 

 

  

 

 
  

 

 تحسين مستوى الخدمة للمواطن 
 المة العامة للمواطنضمان الس 
  المحافظة على صحة المواطن 

 ال يوجد اثأر سلبية 
 

 ال يوجد

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 رجي الالزم للبنية التحتيةالعمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخا  قلة الموارد المالية -
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 
 
 
 


