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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة . 1.1
  بما يلي: لمدينة بيت جاال محليةجاز خطة تنموية خيص أهم األهداف من إنيمكن تل

  التي تواجه عملية التنمية في مدينة بيت جاالتحديد الفرص المتاحة والمعيقات. 
 حة عن المجاالت التنموية في مدينة بيت جاالتشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واض. 
  من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني  يت جاالمدينة بوضع رؤية تنموية شاملة لتطوير

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

 منهجية إعداد الخطة . 2.1

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

خمس مراحل أساسية  وقد اشتمل الدليل على (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 ادناه. منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق 
من ذوي الخبرات  من أبناء المدينةو التخطيط األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية

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 

تنموية، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية اب العالقة، وتشكيل لجان المجاالت الصحوحصر أ
، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير المواطنين، بيت جاالالتخطيط 

 .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  وتقديم المعلومات،
بيت مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

واستنادا  ،بيت جاال. بعد ذلك، تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في جاال
على التقارير األولية التي أعدتها اللجان، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل 

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 

 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: إلى 
أين نريد إن نتجه؟ 

 اإلطار التنموي

 
الثة: كيف المرحلة الث

نصل؟  خطط التنفيذ 
 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ
 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1 
التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة
 

2 
تشخيص 

 الوضع القائم

5 
إعداد خطة التنفيذ 

مكونات  ووصف
 المشاريع ج/البرام

3 
تحديد التوجهات 

 االستراتيجية
 للمجتمع

6 
وضع خطط 

 المتابعة والتقييم

7 
تبني وثيقة الخطة 

 واطالقها

8 
إجراءات 

 التنفيذ

9 
حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

10 
متابعة وتقييم 

 واطالع

11 
اعداد الخطة 

 السنوية
 القادمة

 اخلطوات

4 
تحضير وثيقة االطار 

 التنموي
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اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. 
 .لمدينة بيت جاال ومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات

 جاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:الم

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 

 (. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي:من قانون الهيئات المحلية 15المادة 
 

 المجاالت الرئيسية
 "حسب الخطط الوطنية"

 المجال الفرعي

 مجال البيئة والبنى التحتية
الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة 

 والنفايات( العامة والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار،
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

ة والحكم مجال االدار
 الرشيد

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

القطاعات  وشارك فيها ممثلون عن ،2018/02/09ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ 
م تحديد الرؤية العالقة، ت، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب المختلفة في المدينة

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

لك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية. كما تم األساسية ذات األولوية وذ القضاياأيضا بتحديد 
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 ادراجه ضمن السنة االولى للخطة )
ن تنفيذه، والموازنة التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات النموذج اسم المشروع، ومكا

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

من خالل اجتماع  بيت جاال. وتم عرض هذه الخطة على أهالي لمدينة بيت جاالالخطة التنموية المحلية 
 .عام عرض فيه مخرجات الخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها النهائي
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 مدينة بيت جاالنبذة عن  2.0

 . الخصائص الجغرافية1.2
( كم إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس ويحدها من 7افظة بيت لحم, وتقع على بعد )حد مدن محأبيت جاال 

الشمال قرية شرفات وبيت صفافا ومن الشرق مدينة بيت لحم ويحدها من الجنوب قرية الخضر ومدينة الدوحة 
 (.1)خريطة رقم  ومن الغرب قرية بتير والولجة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ينة بيت جاال(: موقع وحدود مد1خريطة )
 

متر، لذا يعتبر مناخها معتدل إذ يبلغ المتوسط السنوي  920-متر 710ترتفع بيت جاال عن سطح البحر 
ملم.  550درجة, كما يبلغ متوسط كمية األمطار السنوية التي تهطل عليها نحو  17لدرجة الحرارة فيها 

 .تكسوها األشجار الخضراء وتعتبر بيت جاال من المصايف الجميلة فهي تقع في منطقة جبلية
 
 

                                                        

 . 2010، مدينة بيت جااليج(، دليل القدس )أر -المصدر: معهد األبحاث التطبيقية  1
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 . الخصائص الديموغرافية2.2
أن عدد سكان مدينةة بيةت جةاال بلةغ      ت تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني للسكان لعاملقد بين

( نسةمة  7473و ) ( من مجموع السةكان 49.5بما نسبته ) ( نسمة من الذكور7325( نسمة، منهم )14,798)
 ( أسرة.3,216)حوالي ويبلغ عدد األسر (, 51.5بما نسبته )من اإلناث 

 
توزيع الفئات العمرية، يمكن القول بأن مجتمع مدينة بيت جاال هو مجتمع فتي الى حد مةا، حيةث    بخصوص

. 2016% من إجمالي سكان المدينة فةي عةام   32سنة حوالي  15تقدر نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 
%، ممةا يةدل علةى أن    61,9( حةوالي  64-15طين اقتصاديا من فئة العمر )بينما بلغت نسبة السكان النشي

رقةم   المجتمع نشيط اقتصاديا بشكل كبير حيث ان أكثر من نصف سكان المدينة ضمن هذه الفئة. ويبين جدول
( توزيع السكان فةي مدينةة   2( وشكل )2، ويوضح جدول )2016توزيع فئات األعمار في المدينة لعام  (1)

 حسب فئات األعمار التفصيلية وحسب الجنس. 2016لعام بيت جاال 
 (2016(:  توزيع السكان في مدينة بيت جاال حسب فئات األعمار )1جدول)2

 % عدد األفراد الفئة العمرية
(0-4) 1450 9.8 
(5-14) 3181 21.5 
(15-64) 9159 61.9 

65+ 1021 6.9 
 100 14,798 المجموع

 (2016مدينة بيت جاال حسب فئات األعمار التفصيلية ) : توزيع السكان في(2)جدول3
 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية

 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد
0 - 4 733 10.0% 673 9.0% 1,406 9.5% 

5_9 703 9.6% 747 10.0% 1,450 9.8% 
10_14 835 11.4% 815 10.9% 1,643 11.1% 
15 - 19 740 10.1% 710 9.5% 1,450 9.8% 
20 - 24 564 7.7% 635 8.5% 1,199 8.1% 
25 - 29 535 7.3% 553 7.4% 1,080 7.3% 
30 - 34 454 6.2% 493 6.6% 947 6.4% 
35 - 39 432 5.9% 471 6.3% 903 6.1% 
40 - 44 483 6.6% 426 5.7% 917 6.2% 
45 - 49 454 6.2% 426 5.7% 873 5.9% 

                                                        

 .2016المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات السكان لعام  2
 .2016المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات السكان لعام  3
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 كال الجنسين اإلناث الذكور الفئة العمرية
 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد

50 - 54 315 4.3% 306 4.1% 622 4.2% 
55 - 59 220 3.0% 262 3.5% 488 3.3% 
60 - 64 205 2.8% 247 3.3% 459 3.1% 
65 - 69 154 2.1% 157 2.1% 311 2.1% 
70 - 74 132 1.8% 135 1.8% 266 1.8% 
75 - 79 95 1.3% 120 1.6% 222 1.5% 
80 - 84 59 0.8% 75 1.0% 133 0.9% 

85 29 0.4% 37 0.5% 74 0.5% 
 %2.6 385 %2.6 194 %2.7 198 غير مبين
 100 14,798 100 7473 100 7325 المجموع

 
    

 
 (2016: الهرم السكاني لمدينة بيت جاال )(2)شكل4

                                                        

 .2016لفلسطيني، تقديرات السكان لعام المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء ا 4
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 تشخيص المجاالت التنموية -التحليل التشخيصي . 3.0
 

)مرفق التقرير التشخيصي لمزيد من  المجاالت التنموية الرئيسية ضمنتم تشخيص المجاالت الفرعية التالية 
 المعلومات(:

 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:البيئة والبنى التحتيةمجال 
 الطرق والمواصالت -
 الطاقة -
 المياه -
 الصرف الصحي -
 البيئة والصحة العامة والنفايات -

 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال تنمية االقتصاد المحلي
 الزراعة -
 الصناعة -
 لتجارةا -
 الترفيه والسياحة -

 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:مجال التنمية االجتماعية
 التربية والتعليم العالي -
 الصحة -
 الخدمات والتمكين االجتماعي -
 الشباب الرياضة -
 التراث والثقافة -

 مجال االدارة والحكم الرشيد
 ، ويشمل المجاالت الفرعية التالية:التخطيط والتنظيم -
 رة الكوارثاالمن وادا -
 الحوكمة -
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة اإلطار( 4.0
 "بيت جاال بإرثها الحضاري، مدينة سياحية، آمنة خضراء"الرؤية: 

 
 المجاالت
 التنموية

 البرامج التنموية االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية

مجال البيئة 
والبنى 
 التحتية

لطرق ضعف البنية التحتية ل 
البنية التحتية للطرق واالزدحام  تطوير البنية التحتية للطرق  واالزدحام المروري

 المروري

الكوادر وضعف البنية التحتية  
البشرية العاملة في مجال الصحة 

 العامة والبيئة

تحسين البنية التحتية للمسلخ  .1
 البلدي

ع كفاءة العمل في مجال فر .2
 الصحة العامة والبئية

           مة والبيئة   الصحة العا
                                   

ضعف القدرة التخزينية للمياه في 
  كفاءة نظام تزويد المياه زيادة القدرة التخزينية للمياه في المدينة المدينة

مجال تنمية 
االقتصاد 
 المحلي

ضعف االهتمام بالتخطيط الشمولي 
 السياحي في مدينة بيت جاال

االهتمام بالتخطيط الشمولي زيادة 
 السياحي

البنية التحتية السياحية والخدمات 
  السياحية

مجال التنمية 
 االجتماعية

عدم كفاية البنية التحتية للرياضة 
 والشباب والقطاع الثقافي

رفع كفاءة خدمات البنية التحتية 
 للرياضة والشباب والقطاع الثقافي

تطوير البنية التحتية لقطاع 
 والشباب والثقافة والفنون الرياضة

نقص المدارس األساسية الحكومية في 
تطوير البنية التحتية للمدارس  تطوير المدارس الحكومية  المدينة

 األساسية الحكومية
مجال االدارة 

والحكم 
 الرشيد 

ضعف تطبيق أنظمة العمل الداخلية 
 من حيث االجراءات والتطبيق

تطوير مستوى تطبيق أنظمة العمل 
 الداخلية

تطبيق أنظمة العمل واإلجراءات 
  

 
بناءا على ترتيب القضايا حسب االولوية سيتم العمل ) خالل سنوات الخطة( على القضايا المذكورة اعاله، و 

 وهي: )خالل السنوات القادمة(اما القضايا المتبقية سيتم مراجعتها 
 عدم تغطية خطوط الصرف الصحي لجميع مناطق المدينة .1
 بنية التحتية والموارد البشرية في إدارة تجميع النفايات داخل المدينةضعف ال .2
 القطاع الزراعيبضعف االهتمام الكافي  .3
 قطاع الصناعة والحرف والتجارةبضعف االهتمام والتخطيط  .4
 ضعف الخدمات المقدمة للمرأة والطفل في المدينة .5
 ارث.ضعف في البنية التحتية والخدمات في مجال األمن وإدارة الكو .6
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 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية  . 5.0
 )المشاريع( المكونات الرئيسية لكل برنامج البرامج التنموية

البنية التحتية للطرق 
 واالزدحام المروري

انجاز الدراسات التفصيلية والتخطيطية الالزمة لتطوير الشوارع  الرئيسية والرابطة بطريقة تخدم 
 تلفة وترفع مستوى األمان في هذه الشوارعإحتياجات المدينة المخ

شوارع تلبي المتطلبات الحياتية والسياحية لسكان المدينة وزوارها تشمل توفر األرصفة تأهيل وشق 
 المؤهلة واإلنارة الممتازة

 انشاء مواقف سيارات اضافية في المدينة للحد من أزمة السير ومن المواقف الجانبية والغير قانونية

 تأهيل وتشغيل المسلخ البلدي ة العامة والبيئةالصح
كفاءة نظام تزويد 

  المياه
 وتشغيل خزان المياه في منطقة الرأس انشاء

 ة.ئاستبدال خطوط المياه المهتر
البنية التحتية السياحية 

 والخدمات السياحية
 إعداد مخطط شمولي تفصيلي لتطوير المواقع السياحة في المدينة  

 المخطط الشمولي رحلة االولى منتطبيق الم
تطوير البنية التحتية 

لقطاع الرياضة 
والشباب والثقافة 

 والفنون

 إنشاء مسرح فني 
)مالعب أحياء( لألطفالخماسي إنشاء ملعب   

 إنشاء قاعة رياضية متعددة األغراض

تطوير البنية التحتية 
للمدارس األساسية 

 الحكومية

 صيانة المدارس الحكومية 
 توريد األجهزة اللوحية

تطبيق أنظمة العمل 
 واإلجراءات

 استكمال عمل دليل إجراءات وسياسات لكافة الدوائر  في البلدية
 توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة المحوسبة

 تطوير وحدة منظومة المعلومات الجغرافية وربطها بكافة شؤون أعمال البلدية
 ين واألعضاءإقامة برامج رفع قدرات للموظف
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 والمتابعة والتقييم التنفيذ طخط 6.0

   خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات . 1.6

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

رنا
 الب

رقم
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع /تصنيف مكون البرنامج

 حسب توفر التمويل

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

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

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 قيمة المساهمة حدد الجهة
X 1000$ 

تية
لتح

ة ا
لبني

 وا
يئة

الب
 

البنية التحتية 
للطرق واالزدحام 

 المروري
IS/01 

انجاز الدراسات 
التفصيلية والتخطيطية 

الالزمة لتطوير 
الشوارع  الرئيسية 

 لرابطةوا

RT/01 200 50 50 50 50 200 0 0  تحضير  شركات هندسية
 الدراسات

 تشغيلية
تطوير/

 ية

200 
 ---- 0 

 RT/02 4,000 شوارعتأهيل وشق 

700 800 800 800 

1,600 1,500 900 

بلدية بيت 
 جاال
قسم 

 المشاريع

   1600 

صندوق 
 البلديات
وزارة 
الحكم 

المحلي، 
دول 
 أوروبية

1200 
900 

إنشاء مواقف سيارات 
 RT/03 600 150 150 150 150 600 0 0 اضافية في المدينة

بلدية بيت 
 جاال
قسم 

 المشاريع
الدائرة 
 المالية

   600 تشغيلية  

كفاءة نظام تزويد 
 IS/02 المياه

بناء وتشغيل خزان 
 WS/01 800 800 0 0 0 800 0 0 المياه في منطقة الرأس

قسم 
يع المشار

بلدية بيت 
 جاال

سلطة المياه 
الفلسطينية، 
سلطة المياه 

والمجاري بيت 
 لحم

تصميم 
وإشراف، 

 إشراف علوي
0 0 AFD 800 

استبدال خطوط المياه 
  WS/02 300 75 75 75 75 300 0 0 المهترئة

سلطة المياه 
والمجاري بيت 

 لحم
 0 0 تنفيذ وإشراف

سلطة المياه 
والمجاري 
 بيت لحم

300 
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

رنا
 الب

رقم
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع /تصنيف مكون البرنامج

 حسب توفر التمويل

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

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

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 قيمة المساهمة حدد الجهة
X 1000$ 

حة العامة الص
تأهيل وتشغيل المسلخ  IS/03 والبيئة

 PH/01 476.8 39.6 392.4 22.4 22.4 30 446.8 0 البلدي

قسم 
المشاريع 
بلدية بيت 

 جاال

، تطويرية  
تمويل  30 تجارية

 370 ألماني

        900 1,946.8 3,530 1,097.4 1,097.4 1,467.4 1,814.6 6,876.8 دوالر أمريكي X 1000للبيئة والبنية التحتيةالمجموع الجزئي 
         5476.8 دوالر أمريكي X 1000المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 

        900 دوالر أمريكي X 1000المجموع الكلي)متمناه(/
        6,376.8 دوالر أمريكي X 1000/ المجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه(

عية
تما

إلج
ة ا

نمي
الت

 

تطوير البنية 
التحتية لقطاع 

الرياضة والشباب 
 والثقافة والفنون

SO/01 

إستكمال بناء المسرح 
 600 جهات مانحة     قسم الهندسة YS/01 600 600 0 0 600 الفني

إنشاء ملعب كرة القدم 
   200 تشغيلية   قسم الهندسة YS/02 200 0 100 100 0 200 0 0 في األحياء

إنشاء مجمع رياضي 
 YS/03 3,569 شبابي

100 300 300 271 
جهات  971 تشغيلية   قسم الهندسة 2,598 0 971

 2,598 مانحة
2,598 

تطوير البنية 
التحتية للمدارس 
 األساسية الحكومية

SO/01 

صيانة المدراس 
   91.2 معارف   قسم الهندسة ED/01 91.2 22.8 22.8 22.8 22.8 91.2 0 0 الحكومية

د أجهزة لوحية توري
مديرية التربية   ED/02 147.4 73.7 73.7 0 0 147.4 0 0 لطاللب المدارس

 والتعليم

استالم وتوزيع 
األجهزة على 

 المدارس
   147.4 المعارف

        3,198.0 0 1,409.6 893.8 422.8 496.5 196.5 4,607.6 دوالر أمريكي X 1000المجموع الجزئي للتنمية االجتماعية 
         1,409.6 دوالر أمريكي X 1000جموع الكلي)محتمل + مضمون(/ الم

        3,198.0 دوالر أمريكي X 1000 المجموع الكلي)متمناه(/
        4,607.6 دوالر أمريكي X 1000/ المجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه(

شيد
الر

كم 
الح

ة و
دار

اإل
 

تطبيق أنظمة 
 LG/01 العمل واإلجراءات

وحيد شاشة العرض ت
لكافة األنظمة 

 المحوسبة
IT/01 25 25 0 0 0 25 0 0   شركة

 25 تشغيلية  استشارية
   

استكمال عمل دليل 
شركة   PP/01 45 0 15 15 15 45 0 0إجراءات وسياسات 

   45 تشغيلية استشارية 
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

رنا
 الب

رقم
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع /تصنيف مكون البرنامج

 حسب توفر التمويل

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

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

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 قيمة المساهمة حدد الجهة
X 1000$ 

 برمجية لكافة الدوائر في البلدية

 LG/01 تحسين بيئة العمل

نظومة تطوير وحدة م
المعلومات الجغرافية 
وربطها بكافة شؤون 

 أعمال البلدية

GS/01 50 0 15 15 20 50 0 0   شركة
   50 تشغيلية  استشارية

إقامة برامج رفع 
قدرات للموظفين 

 واألعضاء
CP/01 40 10 10 10 10 40 0 0    40 تشغيلية   

تأهيل وتوسعة مبنى 
مقاول+   MP/01 420 210 210 0 0 420 0 0 البلدية

   420 تشغيلية  شركات هندسية

        0 0 580 45 40 250 245 580 دوالر أمريكي X 1000المجموع الجزئي 
         580 دوالر أمريكي X 1000المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 

        0 دوالر أمريكي X 1000 المجموع الكلي)متمناه(/
        580 دوالر أمريكي X 1000/ + متمناه(المجموع الكلي )محتمل + مضمون

حلي
 الم

صاد
القت

ة ا
نمي

ت
 

البنية التحتية
والخدمات   

 السياحية
LED/01 

إعداد مخطط شمولي 
تفصيلي لتطوير 
 السياحة في المدينة

TM/01 100 10 90 0 0 50 50 0  دائرة
 الهندسة

مجلس الخدمات 
المشترك 

لتطوير السياحة 
في محافظة 

 بيت لحم

اركة في المش
تحضير شروط 

المرجعية 
واإلشراف على 

 التنفيذ

 50 تطويرية

مجلس 
الخدمات 
المشترك 
لتطوير 
 السياحة

50 

تنفيذ المرحلة األولى 
دائرة  TM/02 1000 0 0 300 700 100 900 0 من المخطط الشمولي

 الهندسة

مجلس الخدمات 
المشترك 

لتطوير السياحة 
في محافظة 

 بيت لحم

المشاركة في 
حضير شروط ت

المرجعية 
واإلشراف على 

 التنفيذ

 100 تطويرية

 
الصناديق 
العربية، 
االتحاد 

االوروبي، 
بنك التنمية 

 األلماني
 

900 

        0 950 150 700 300 90 10 1,100 دوالر أمريكي X 1000 لتنمية االقتصاد المحلي المجموع الجزئي
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وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 
مج اسم البرنامج

رنا
 الب

رقم
 

 اسم مكون البرنامج
 المشروع/

رمز 
مكون 
 البرنامج

 المشروع/

التكلفة 
التقديرية 

X 
1000$ 

 2021 - 2018خطة 
المشروع /تصنيف مكون البرنامج

 حسب توفر التمويل

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

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

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهة المعني

 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

X 
1000$ 

 قيمة المساهمة حدد الجهة
X 1000$ 

         1,100 مريكيدوالر أ X 1000المجموع الكلي)محتمل + مضمون(/ 
        0 دوالر أمريكي X 1000 المجموع الكلي)متمناه(/

        1,100 دوالر أمريكي X 1000/ المجموع الكلي )محتمل + مضمون+ متمناه(
        12,664.40 دوالر أمريكي X 1000 المجموع الكلي للخطة التنموية المحلية

 خطة التنفيذ ) السنة االولى ( 2.5

لمجال ا
رقم  اسم البرنامج التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع البرنامج*

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

ية 
دير

التق
فة 

تكل
ال

X 
10

00
$

 

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ 2018خطة 
تحضيرات الزمة  المضمونة والمحتملة فقط

للتنفيذ )دراسات 
ترحات / جدوى/ مق

بنود مرجعية/ وثائق 
 عطاء(*

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

الربع 
 االول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد القسم 
حدد بند  دورها اسم الجهه المعني

 الموازنة

 قيمة
 المساهمة
1000$ x 

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة
1000$ x 

البيئة والبنى التحتية
 

البنية التحتية للطرق واالزدحام المروري
 

IS/01 

انجاز الدراسات التفصيلية والتخطيطية 
الالزمة لتطوير الشوارع  الرئيسية 

 والرابطة
RT/01 50 0 10 20 20 شركات  قسم المشاريع

 هندسية
تحضير 

 50  تالدراسا
 بنود مرجعية   

 RT/02 700 25 275 200 200 تأهيل وشق شوارع
بلدية بيت 

 جاال
 قسم المشاريع

----- -----  400 

صندوق 
 البلديات

وزارة الحكم 
المحلي، دول 

 أوروبية

وثائق عطاء، مقترح  300
 مشروع

إنشاء مواقف سيارات اضافية في 
 ريعقسم المشا RT/03 150 0 0 0 150 المدينة

وثائق عطاء، مقترح    150 تشغيلية ---- ---- الدائرة المالية
 مشروع

كفاءة نظام تزويد المياه
 

IS/02  انشاء وتشغيل خزان المياه في منطقة
بلدية بيت  WS/01 800 0 200 300 300 الرأس

 جاال

سلطة المياه 
الفلسطينية، 
سلطة المياه 

والمجاري بيت 
 لحم

تصميم 
وإشراف، 
إشراف 
 علوي

0 0 AFD 800 ال يوجد 
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لمجال ا
رقم  اسم البرنامج التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع البرنامج*

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

ية 
دير

التق
فة 

تكل
ال

X 
10

00
$

 

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ 2018خطة 
تحضيرات الزمة  المضمونة والمحتملة فقط

للتنفيذ )دراسات 
ترحات / جدوى/ مق

بنود مرجعية/ وثائق 
 عطاء(*

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

الربع 
 االول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد القسم 
حدد بند  دورها اسم الجهه المعني

 الموازنة

 قيمة
 المساهمة
1000$ x 

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة
1000$ x 

 ---- WS/02 75 0 0 40 35 استبدال خطوط المياه المهترئة
سلطة المياه 

والمجاري بيت 
 لحم

تنفيذ 
 0 0 وإشراف

سلطة المياه 
والمجاري 
 بيت لحم

 وثائق عطاء 75

صحة العامة 
ال

والبيئة
 

IS/03 تأهيل المسلخ البلدي PH/01 39.6 0 10 20 9.6 
قسم المشاريع 

ة بيت بلدي
 جاال

وثائق عطاء، مقترح  30 تمويل ألماني  تطويرية  
 مشروع

      715 580 495 25 1,814.5 المجموع الجزئي

مجال التنمية االجتماعية
 

تطوير البنية التحتية 
لقطاع الشباب 

ضة والثقافة 
والريا

والفنون
 

SO\01 إنشاء مجمع رياضي شبابي YS/03 971 150 0 600 221 وثائق عطاء، مقترح   جهات مانحة 971 تشغيلية   قسم الهندسة
 مشروع

تطوير البنية التحتية 
للمدارس األساسية 
الحكومية في بيت 

جاال
 

SO\02 صيانة المدارس الحكومية في بيت جاال ED/01 22.8 0 3 9.8 10 وثائق عطاء، مقترح    22.8 معارف   قسم الهندسة
 مشروع

تطوير البنية التحتية 
للمدارس 

األساسية 
الحكومية

 

SO\03 توريد أجهزة لوحية لطاللب المدارس ED/02 73.7 0 23.7 25 25   مديرية التربية
 والتعليم

استالم 
وتوزيع 
األجهزة 
على 

 المدارس

 ال يوجد   73.7 المعارف

       256.0 634.8 26.7 150.0 1,067.5 المجموع الجزئي

مجال 
صاد المحلي

تنمية االقت
 

البنية التحت
ية والخدمات  السياحية

 

LED/01  إعداد مخطط شمولي تفصيلي لتطوير
 دائرة الهندسة TM/01 10 0 0 6 4   السياحة في المدينة

مجلس 
الخدمات 
المشترك 
لتطوير 

السياحة في 
محافظة بيت 

 لحم

المشاركة 
في تحضير 

شروط 
المرجعية 
واإلشراف 
 على التنفيذ

 2 تطويرية

مجلس 
الخدمات 
المشترك 
 لتطوير
 السياحة

 بنود مرجعية 8

         4 6 0 0 10 المجموع الجزئي



21 

 

لمجال ا
رقم  اسم البرنامج التنموي

 اسم مكون البرنامج/ المشروع البرنامج*

وع
شر

الم
ج/

نام
الر

ن 
مكو

قم 
ر

 

ية 
دير

التق
فة 

تكل
ال

X 
10

00
$

 

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع  الجهة المرشحة للتنفيذ 2018خطة 
تحضيرات الزمة  المضمونة والمحتملة فقط

للتنفيذ )دراسات 
ترحات / جدوى/ مق

بنود مرجعية/ وثائق 
 عطاء(*

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

الربع 
 االول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

حدد القسم 
حدد بند  دورها اسم الجهه المعني

 الموازنة

 قيمة
 المساهمة
1000$ x 

 حدد الجهة
قيمة 

 المساهمة
1000$ x 

مجال االدارة والحكم الرشيد
 

تطبيق أنظمة العمل 
واإلجراءات

 

LG/01  توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة
شركة   IT/01 25 0 0 15 10 المحوسبة

 25 تشغيلية  استشارية
 بنود مرجعية   

تحسين بيئة العمل
 

LG/01 

مج رفع قدرات للموظفين إقامة برا
 بنود مرجعية   10 تشغيلية    CP/01 10 0 5 5 0 واألعضاء

  MP/01 210 0 0 110 100 تأهيل وتوسعة مبنى البلدية
مقاول+ 
شركات 
 هندسية

وثائق عطاء، مقترح    210 تشغيلية 
 مشروع

       110 130 5 - 245 المجموع الجزئي
        1,085 1,351 527 175 3,137 )ألف دوالر أمريكي(المجموع الكلي للخطة التنموية 

 

 قييمخطة المتابعة والت 6.3

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

 القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 اس المؤشرالجهة المسؤولة عن متابعة قي أداة القياس مصدر المعلومات

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

 مجال البيئة والبنى التحتية

البنية التحتية للطرق واالزدحام 
 المروري

  انجاز الدراسات التفصيلية والتخطيطية الالزمة لتطوير
 الشوارع  الرئيسية والرابطة

  شوارعتأهيل وشق 
 إنشاء مواقف سيارات اضافية في المدينة 

التفصيلية  الدراسات
قسم الطرق/بلدية بيت  1 1 1 1 0 والتخطيطية

 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات جاال

قسم الطرق/بلدية بيت  كم 25 كم 24 كم 23 كم 22 كم 20 طول الشوارع
 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات جاال

لدية بيت قسم الطرق/ب 250 220 180 150 100 عدد مواقف السيارات
 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات جاال

قسم الطرق/بلدية بيت  كم 3    كم 2 طول شبكة تصريف المياه
 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات جاال

المياه/بلدية بيت قسم  0 0 0 3 2 المياه عدد خزانات بناء وتشغيل خزان المياه في منطقة الرأس  كفاءة نظام تزويد المياه
 دائرة المياه كشف الموجودات جاال
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اس المؤشرالجهة المسؤولة عن متابعة قي أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
 طول شبكة المياه التي  استبدال خطوط المياه المهترئة

كم 10 تحتاج الى صيانة كم 9  كم 8  كم 7  كم6  قسم المياه/بلدية بيت  
 دائرة المياه كشف الموجودات جاال

 الصحة العامة والبيئة

 
 تأهيل المسلخ البلدي 

  في مجال الصحة العامةاستقطاب كادر بشري للعمل 

 / الصحةقسم  1 1 1 1 0 وجود مسلخ بلدي مؤهل
 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات بلدية بيت جاال

الحاجة الى وجود كادر 
 قسم الصحة/  0 1 1 2 2 مؤهل

 دائرة الخدمات والصحة كشف الموجودات بلدية بيت جاال

 مجال التنمية االجتماعية

حتية لقطاع تطوير البنية الت
الرياضة والشباب والثقافة 

 والفنون

 إستكمال بناء المسرح الفني 
 إنشاء ملعب كرة القدم في األحياء 
 إنشاء مجمع رياضي شبابي 

مسرح مؤهل للعروض 
المجلس األعلى للشباب  1 1 1 1 0 الفنية المختلفة

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

المجتمع  حضور ومشاركة
المجلس األعلى للشباب  نشيط نشيط نشيط نشيط ضعيف بالعروض الفنية

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

مكان مؤهل لتدريب الفرق 
المجلس األعلى للشباب  5 5 4 3 2 المسرحية

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

لفرق فنية  إستضافة سنوية
من مدن اوروبية لديها 

 تؤامه مع بيت جاال

مره  1
 سنويا

مره  2
 سنويا

مره  2
 سنويا

مره  3
 سنويا

مره  3
 سنويا

المجلس األعلى للشباب 
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

عدد الفرق الرياضية )كرة 
المجلس األعلى للشباب  4 3 3 3 2 سلة وقدم(

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت اضة/بيت لحموالري

المجلس األعلى للشباب  150 130 110 90 70 عدد الالعبين
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والرياضة/بيت لحم

تطوير البنية التحتية للمدارس 
 األساسية الحكومية

 صيانة المدراس الحكومية 
 ستوريد أجهزة لوحية لطاللب المدار 

مديرية التربية   80 77 74 71 68 عدد الغرف الصفية
 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

اجهزة لوحية للطلبة ) 
tablet) مديرية التربية   جهاز 450 450 450 430 ال يوجد

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

فاز  3القدرة الكهربائية إلى 
مديرية التربية   مدارس 4 مدارس 4 مدارس 3 مدارس 3 مدرسة 2 في المدارس

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

عدد الطالب المتسربين من 
مديرية التربية   2 6 9 12 18 المدراس

 دائرة الخدمات والصحة تقارير وسجالت والتعليم/بيت لحم

 تصاد المحليمجال تنمية االق

البنية التحتية والخدمات  
 السياحية

 إعداد مخطط شمولي تفصيلي لتطوير السياحة في المدينة 
 تنفيذ المرحلة األولى من المخطط الشمولي 

وجود مخطط ترويجي 
 للمدينة

 قسم التخطيط/ 1 1 1 1 0
 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع بيت جاالبلدية 

 وجود مخطط شمولي
تفصيلي لتطوير المواقع 

 السياحية
 قسم التخطيط/ 1 1 1 1 0

 دائرة الهندسة والمشاريع تقارير المشروع بلدية بيت جاال
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القيمة  مؤشرات القياس اسم مكون البرنامج/ المشروع اسم البرنامج
الحالية 
 للمؤشر

 اس المؤشرالجهة المسؤولة عن متابعة قي أداة القياس مصدر المعلومات القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة
وجود طرق مؤهلة بطريقة 

 قسم الطرق/ كم 2 كم 2 كم 1.5 كم 1.5 كم 1 عصرية
 دائرة الهندسة والمشاريع كشف الموجودات بلدية بيت جاال

 رشيدمجال االدارة والحكم ال

تطبيق أنظمة العمل 
 واإلجراءات

 

 توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة المحوسبة 
  استكمال عمل دليل إجراءات وسياسات لكافة الدوائر في

 البلدية

ادلة عمل في الدوائر 
 المختلفة

العالقات العامة/بلدية  3 3 2 1 1
 دائرة العالقات العامة وثيقة الدراسة بيت جاال

ة البرامج شاشة عرض لكاف
 المحوسبة

العالقات العامة/بلدية  1 1 1 1 0
 دائرة العالقات العامة وثيقة الدراسة بيت جاال

 تحسين بيئة العمل

  تطوير وحدة منظومة المعلومات الجغرافية وربطها بكافة
 شؤون أعمال البلدية

 إقامة برامج رفع قدرات للموظفين واألعضاء 

 تأهيل وتوسعة مبنى البلدية 

العالقات العامة/بلدية  5 5 4 3 2 رفع القدراتدورات 
 دائرة العالقات العامة وثيقة الدراسة بيت جاال

العالقات العامة/بلدية  1 1 1 1 0 مبنى بلدية مؤهل
 دائرة الهندسة والمشاريع وثيقة الدراسة بيت جاال
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 البعد المكاني لمكونات البرامج/المشاريع  4.6
 
 
 
 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 المالحق 7.0
 التقرير التشخيصي7.1 
 اللجان التي شاركت بإعداد الخطة التنموية المحلية 7.2

 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي .1

 ة/اسم العضو
 ا في اللجنة/دوره

 )مقرر أو عضو(
 مجال التخصص

 تنمية اقتصادية مقرر إيلي شحادة
 تنمية بشرية عضو حسن عبد ربه
 مساحة عضو رياض العيسة

طفانسوسن اس  إدارة أعمال عضو 

 تشكيلة فريق التخطيط األساسي .2
 

 ة/اسم العضو
في ا /دوره

 الفريق
 عضو(/)منسق

المؤسسة التي 
 تعمل بها/ يعمل

مجال 
 االهتمام

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

 29فوق  29-16 أنثى ذكر

شركة منطقة بيت  عضو إيلي شحادة
لحم/هندازة 
الصناعية 

دة المتعد
 التخصصات

 √   √ مدير تنفيذي 

 √   √ مدير البلدية  بلدية بيت جاال عضو م. نديم سمعان

 √   √ المدير المالي  بلدية بيت جاال منسق وليد الخطيب

مسؤولة   بلدية بيت جاال عضو سوزان قعبر
 العالقات العامة

 √  √ 

رئيس قسم   بلدية بيت جاال عضو م. سامية زيت
 ظيماألبنية والتن

 √  √ 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 حصر اصحاب العالقة .3

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة 
 الوزارات المحلية

مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 29فوق  29-15 مواطن/ة خاص

           إيلي شحادة 1
           حسن عبد ربه 2
           رياض العيسة 3
           وسن اسطفانس 4
           م. نديم سمعان 5
           وليد الخطيب 6
           سوزان قعبر 7
           م. سامية زيت 8
           م. نديم الحذوة 9
           م. عيسى جحا 10
           شكري دلل 11
   تنمية اقتصادية        غسان غنيم 12
   تنمية بشرية        د. آمال الحذوة 13
   مساحة        رائد عبد ربه 14
   إدارة أعمال        م. نسيم الحذوة 15
           خالد زبون 16
           م. الياس رياض أبو مهر 17
           م. نقوال هنري أبو غطاس 18



   

 

 

 

  

 

 

  

 

           د. نائل سلمان 19
           د. سامر فكتور أبو دية 20
           د. يوسف أبو جريس 21
           عيسى الحذوة 22
           م. ماريو منة 23
           م. عيسى زبون 24
           د. نادر ابو غطاس 25
           م. توفيق أبو غوش 26
           م. لؤي العالم 27
           م. حنا عزات العالم 28
           د. عماد المكركر 29
           نقوال جورج خليلية 30
           م. عيسى عالن 31
           عودة خليلية 32
           م. سلمون قنقر 33
           عماد نور 34
           عبداهلل الهودلي 35
           إيلي شحادة 36
           خليل الطرح 37
           فيليب داود 38
وشا حواريكاتي 39            
           عماد جواريش 40
           سهيل الشاعر 41
           د. ديغول الهودلي 42



   

 

 

 

  

 

 

  

 

           بكر الخطيب 43
           شارلي زيدان 44
           نادر أبو عيد 45
           ماجد الياسيني 46

نزار موسى ميخائيل  47
 موسى

          

خليليةأسامة  48            
           ماريو نصراهلل 49
           د. عبداهلل أبو عيد 50
           إميلي سعادة 51
           د. نبيل بهجت عديلي 52
           مايك زيتون 53
           عايدة أبو مهر 54

           خضر يوسف الشتلة 55

           مصلح رومي 56
دماهر عوا 57            
           غريس أبو مهر 58

 
 
 
 
 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 لجان مجاالت العمل التنموية .4

 المجال البيئة والبنية التحتية           

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
 29فوق  29

د األبحاث التطبيقية معه م. الياس رياض أبو مهر 1
 أريج -

 √    0599437087  
  0599206133 √   √   م. نقوال هنري أبو غطاس 2
 dr_nasalman@yahoo.com 0599234900 √   √   د. نائل سلمان 3
  0599796966 √   √ صيدلي  د. سامر فكتور أبو دية 4
  0598940040 √   √   د. يوسف أبو جريس 5
  0598918993 √   √   عيسى الحذوة 6
  0598906610 √   √   رائد عبد ربه 7
  0597089320 √   √   م. ماريو منة 8
  0592908825 √   √   م. عيسى زبون 9
  0595027485 √   √   د. نادر ابو غطاس 10
  0562940709 √   √   م. توفيق أبو غوش 11
  0594277645 √   √   م. لؤي العالم 12
  0599814143 √   √   عزات العالم م. حنا 13
  0598949617 √   √   م. نسيم الحذوة 14
  0599386065 √   √   د. عماد المكركر 15



   

 

 

 

  

 

 

  

 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
29 

 29فوق 

  0595544043 √   √   نقوال جورج خليلية 16
   √   √   م. عيسى عالن 17
  0598939520 √  √   بلدية بيت جاال لوبا زيدان 18

 
 تنمية االقتصاد المحلي           

 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
 29فوق  29

  0599651337 √   √ محاسب  عماد نور 1
  0599234458 √   √  النادي األرثوذكسي عبداهلل الهودلي 2
  0599040159 √   √  بلدية بيت جاال إيلي شحادة 3
  0568811909 √   √   خليل الطرح 4
  0595199819 √   √   فيليب داود 5
  0592240878 √  √   مركز التدريب المهني كاتيوشا حواري 6
  0597124648 √   √   عماد جواريش 7
  0599588444 √   √   سهيل الشاعر 8
  0599414771 √   √   د. ديغول الهودلي 9



   

 

 

 

  

 

 

  

 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
29 

 29فوق 

  0568808560  √  √  مجلس تطوير السياحة ببكر الخطي 10
  0599744163 √   √  مجلس تطوير السياحة شارلي زيدان 11
  0599959950 √   √   نادر أبو عيد 12
  0598213838 √   √   ماجد الياسيني 13
  0599253820 √   √   شكري دلل 14

 
 التنمية االجتماعية           

 

تخصص/مجال ال المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
15-
 29فوق  29

  0599499819 √   √  جامعة بيت لحم أسامة خليلية 1
  0598589310 √   √   ماريو نصراهلل 2
  0599868512 √   √   د. عبداهلل أبو عيد 3
  0599180914 √  √   جامعة القدس المفتوحة إميلي سعادة 4
  0598158584 √   √ صيدلي  د. نبيل بهجت عديلي 5
  0598902056 √  √   بلدية بيت جاال سوسن اسطفان 6
  0599180911 √   √   خالد الزبون 7



   

 

 

 

  

 

 

  

 

تخصص/مجال ال المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

-15 أنثى ذكر
29 

 29فوق 

  0569224205 √   √   مايك زيتون 8
  0599436225 √  √    نبيلة دقاق 9
  0598912727 √  √   بلدية بيت جاال عايدة أبو مهر 10
  0569992507 √   √  مركز التدريب المهني خضر يوسف الشتلة 11
جمعية السيدات لرعاية  غسان غنيم 12

 الطفل
 √   √ 0568714410  

 
 اإلدارة والحكم الرشيد                                     

 

التخصص/مجال  المؤسسة االسم الرقم
 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني تصالارقام اال

 أنثى ذكر
15-
 29فوق  29

  0569228034 √   √   مصلح رومي 1
  0598449241 √   √ صيدلي  ماهر عواد 2
  0599306230 √  √   مدرسة القدس األمريكية غريس أبو مهر 3
  0569293500 √  √    د. آمال الحذوة 4

 
 

 



   

 

 

 

  

 

 

  

 

 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

  وناتهاكالبرامج التنموية واوصاف م 7.3
 .EC/01)  ) رقم البرنامج         لتحتية للطرق واالزدحام المروريالبنية ا اسم البرنامج:

 , حيث تعتبر مدينة بيت جاال توأما لمدينة بيت لحميت جاال بموقعها الجغرافي المميزتمتاز مدينة ب مقدمة:
ا االمتداد بصورة خاصة في مجال كم عن كنيسة المهد( وامتدادا طبيعيا لها من الغرب, ويظهر هذ2)تبعد 

كم الي  7السياحة واالصطياف والتعليم والصحة.كما تمتلك بيت جاال موقعا قريبا من مدينة القدس )تبعد 
الجنوب الغربي من مدينة القدس(. باالضافة الى ثرى المدينة بالعديد من المناطق السياحية والدينية واالثرية. 

د شبكة طرق ومواصالت ذات كفاءة وفاعلية عالية لتخدم سكان وزائري وبالتالي فإنه من الضروري وجو
 المدينة وتقدم لهم خدمات مواصالت ذات جودة عالية. 

وفي هذا السياق , بذلت بلدية بيت جاال في السنوات الماضية وال تزال تبذل جهودا حثيثة على تطوير قطاع 
تها , فقامت اما بشق شوارع جديدة او اعادة تأهيل الطرق والمواصالت ووضعت هذا القطاع في جدول اولويا

شوارع او توسعة شوارع قائمة او التخطيط لشق شوارع جديدة. ومع ذلك ال يزال قطاع الطرق والمواصالت 
في المدينة يعاني من المشاكل والتهديدات التي يستوجب الوقوف عندها ومعالجتها لضمان كفاءة وفاعلية 

 سنوات القادمة. خدمات هذا القطاع في ال
بشكل عام يمكن تقييم شبكة الطرق في المدينة بالحالة الجيدة , مع وجود بعض المشاكل التي تواجه هذا 
القطاع. على سبيل المثال , تعاني الطرق الرئيسية من ازمات وازدحامات في بعض االوقات  نتيجة الكثافة 

ة الى ذلك , تفتفر بعض الشوارع الى معايير المرورية في هذه الشوارع وخاصة ساعات الذروة باإلضاف
االرصفة وحواجز الحماية واإلشارات المرورية واإلرشادية.وفي سياق  كفايةالسالمة المهمة للمشاة مثل عدم 

اخر , يفتقر بعض السائقين الى الوعي الكافي الحترام واتباع قوانين السير باإلضافة إلى تقصير واضح من 
لقيام بواجبها في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات والمخالفين. حيث سيتم العمل قبل شرطة المرور في ا

على معالجة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة من خالل عمل الدراسات المرورية الالزمة وزيادة 
 عدد المواقف المتوفرة وإعادة تأهيل جزء مهم من شبكة الطرق. 

 
 :  النتائج المتوقعة .1

 القيمة المنشودة القيمة الحالية شرالمؤ
وجود الدراسات التفصيلية والتخطيطية لتطوير الشوارع الرئيسية والرابطة 

بطريقة تخدم إحتياجات المدينة المختلفة وترفع مستوى األمان في هذه 
 الشوارع

0 1 

الشوارع التي تلبي المتطلبات الحياتية والسياحية لسكان المدينة طول 
 ل توفر األرصفة المؤهلة واإلنارة الممتازةوزوارها تشم

 كم25 كم20

عدد مواقف السيارات في المدينة للحد من أزمة السير والمواقف الجانبية 
 والغير قانونية

100 250 

 كم3 كم2 طول شبكة تصريف مياه األمطار في الشوارع 
 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .2



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 : سكان المدينة وزوارهاستفيدينالفئات المستهدفة وعدد الم .3
 :مكونات البرنامج .4

التكلفة  المكونات
 التقديرية/دوالر

 دوره اسم الشركاء
 )اداري، مالي، وفني( 

انجاز الدراسات التفصيلية والتخطيطية الالزمة 
لتطوير الشوارع  الرئيسية والرابطة بطريقة تخدم 

ان إحتياجات المدينة المختلفة وترفع مستوى األم
 في هذه الشوارع

 بلدية بيت جاال+ 100,000
 جهات مانحة

 مالي +فني

شوارع تلبي المتطلبات الحياتية تأهيل وشق 
والسياحية لسكان المدينة وزوارها تشمل توفر 

 األرصفة المؤهلة واإلنارة الممتازة

 صندوق البلديات 2,500,000
 وزارة الحكم المحلي

 بلدية بيت جاال
 جهات مانحة

 إداري + فنيمالي+ 

انشاء مواقف سيارات اضافية في المدينة للحد من 
 أزمة السير ومن المواقف الجانبية والغير قانونية.

 

 بلدية بيت جاال 600,000
 جهات مانحة

 مالي

بناء شبكات تصريف مياه أمطار في شوارع 
 المدينة حسب األولوية. 

 

 مالي جهات مانحة 300,000

   3,100,000 التكلفة االجمالية
   المتوفر منها

 
: مخطط هيكلي، مخططات تنفيذية، جهات مانحة، وجود خطة المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج .5

 تطويرية 
 الشوارع الرئيسية والرابطة، وسط القديمة والمناطق السياحية البعد المكاني: .6
 

  
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 .EC/01) ) رقم البرنامج                                           الصحة العامة والبيئة    اسم البرنامج:

ادا لما ينص عليه قانون الهيئات المحلية المعمول به في فلسطين فأنه من وظائف الهيئات المحلية ناست مقدمة:
مجال الصحة العامة و البيئة من خالل  تطبيق المعايير الصحية و البيئية  الالزمة، مما يضمن مشاركة فاعلة 

 الحفاظ  على صحة المواطن من خالل :في 
  تطبيق معاييرالرقابة الصحية و البيطرية على المرحلة االخيرة من سلسلة الغذاء " من المزرعة الى

 المائدة".
 العمل على عدم صول الملوثات البيئية للمواطن البيتجالي 
 المساهمة في الحفاظ و احترام البيئة المحلية 
  المسوق المحلى للمواد الغذائية لترويج  و تسويق سلعة صحية في السوق مساعدة المصنع و المنتج و

 المحلي.
ويتضمن البرنامج المقترح المساعدة في تطبيق ما ذكر أعاله من خالل تأهيل المسلخ البلدي الذي يحتاج 

 إلى كوادر بشرية مؤهلة لتشغيله.
 

 النتائج المتوقعة:  .1
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 وجود مسلخ بلدي مؤهل
الحاجة إلى وجود كادر بشري مؤهل علميا إلدارة 

 قسم الصحة العامة في البلدية 
2 0 

 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .2
 : سكان المدينة وزوارهاالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .3
 مكونات البرنامج: .4

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

دوره )اداري،  شركاء اسم ال
 مالي، وفني(

    
جهات مانحة+ بلدية بيت  400,000 تأهيل المسلخ البلدي

 جاال
 مالي

مالي+ إلداري + 
 فني

كادر بشري للعمل في مجال الصحة استقطاب 
 العامة 

مالي+  بلدية بيت جاال 76,800
 فني+إداري

   476,800 التكلفة االجمالية
  100,000 المتوفر منها

 وجود مسلخ مع أرض ،دراسات، مخططات، تمويل  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .5



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 : موقع المسلخ الحاليالبعد المكاني .6



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 .EC/01) ) رقم البرنامج                              ياهكفاءة نظام تزويد الم اسم البرنامج:
سلطة المياه والمجاري في بيت لحم،عبرشبكة المياه  يتم تزويد سكان مدينة بيت جاال بالمياه من قبل مقدمة:

% من الوحدات 99. تصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بالشبكة الى 1960العامة التي أنشئت منذ عام 
% من الوحدات السكنية غير مبين لديها مصدر التزويد بالمياه وأستنادا الى 1السكنية في المدينة ، بينما

ه والمجاري، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في التجمعات التي تعمل على تزويدها بالمياه تقديرات سلطة الميا
لتر في اليوم، اال ان هذا المعدل يتفاوت من تجمع الى آخر. ولقد وبلغت كمية المياه الموردة  85حوالي 

 85للفرد بحوالي  متر مكعب، وبذلك يقدر معدل تزويد المياه840,000، حوالي 2017لمدينة بيت جاال عام 
لتر ) سلطة المياة والصرف الصحي الفلسطينيه( وهنا تجدر اإلشارة الى أن المواطن في مدينة بيت جاال ال 

%، وهذه 35يستهلك هذه الكمية من المياه، وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد  اليوم الى 
الرئيسية وشبكة التوزيع وعند المنزل , وبالتالي يبلغ معدل  تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيس، وخطوط النقل

لترا في اليوم، ويعتبر هذا معداًل متدنيا مقارنة مع  30استهالك الفرد من المياه في مدينة بيت جاال حوالي 
وعليه فإنه  لتر للفرد في اليوم. 100الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل الى 

معالجة هذه المشاكل يجب العمل على زيادة القدرة التخزينية للمياه في المدينة من خالل بناء خزانات مياه ل
 وتقليل الفائض في الشبكة وذلك بعمل صيانة دورية لشبكة المياه.

 : النتائج المتوقعة .1
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 3 2 عدد خزانات المياه في المدينة

 كم6 كم10 بكة المياه تحتاج إلى صيانةطول ش
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .2
 سكان المدينة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .3
 مكونات البرنامج: .4

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

 دوره  اسم الشركاء 
 )اداري، مالي، وفني(

 سلطة المياه الفلسطينية 800,000 رأسبناء وتشغيل خزان المياه في منطقة ال
 –سلطة المياه والمجاري 

 بيت لحم

 مالي + فني+ إداري

 ة.ئاستبدال خطوط المياه المهتر
 

 –سلطة المياه والمجاري  300,00
 بيت لحم

 مالي + فني+ إداري

   1,100,000 التكلفة االجمالية
   المتوفر منها



   

 

 

 

  
 

 

  

 

: مخططات هندسية ، تمويل، سلطة مختصة مسؤولة عن توفير مجالمدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنا .5
 خدمة مياه الشرب 

 شوارع المدينة  ,موقع الراس في المدينة البعد المكاني: .6
 

 ) رقم البرنامج  تطوير البنية التحتية والخدمات لقطاعات الرياضة والشباب والثقافة والفنون اسم البرنامج:
(EC/01. 

بوجود مراكز فنية ادائية عديدة ونشيطة جدا وتحتل مراكز مهمة محليا ودوليا كمسرح تمتاز بيت جاال  مقدمة:
الحارة المعروف بإنتاجاته المسرحية الهادفة ومسرح عناد ومركز بلدي للرقص الشعبي الدبكة واكاديمية لتعليم 

النةادي   ، وكذلك قطاع الرياضة حيث يوجد ثةالث فةرق رياضةية فةي     Parkوتخريج شباب مؤهلين فنيّا 
، ولكن كةال القطةاعين الفنةي والثقةافي      )االرثوذكسي العربي الرياضي )كرة القدم ، وكرة السلة والناشئين

والرياضي يعانيان من قلة مستوى البنى التحتية والمواقع والمساحات المخصصة لهةم مةن اجةل تةدريباتهم     
المباني المتواجدة في بيت جاال الغير مفعلةه  وعرض فعالياتهم  في بيت جاال  فهذا الضعف في البنية التحتية وب

كمبنى المركز المجتمعي ومركز دار البلدية وحوش مار جريس وغيرها يؤثر سلبّا على عدم تقدم وتطور هةذه  
 القطاعات بالشكل المطلوب.

 : النتائج المتوقعة .1
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 مسرح مؤهل للعروض الفنية المختلفة
 نشيط ضعيف حضور ومشاركة المجتمع بالعروض الفنية

 5 2 مكان مؤهل لتدريب الفرق المسرحية
إستضافة سنوية لفرق فنية من مدن اوروبية لديها 

 مرات سنويّا 3 مره سنويا 1 تؤامه مع بيت جاال

 4 2 عدد الفرق الرياضية )كرة سلة وقدم(
 150 70 عدد الالعبين

 سنوات 4: للبرنامج مدة التنفيذ المتوقعة .2
 .كافة سكان البلدة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: .3
 مكونات البرنامج: .4

 دوره  اسم الشركاء  التكلفة التقديرية/دوالر المكونات  
 )اداري، مالي، وفني(

 تطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والفنون  .1



   

 

 

 

  
 

 

  

 

شخص  250إنشاء مسرح متوسط الحجم يتسع لحوالي 
ة باإلضاءة والصوت وبخشبة مسرح مساحته مجهز

 متر مع مدرج متحرك.8متر*10
600000 

 اداري ومالي مسرح الحارة 

 . تطوير البنية التحتية لقطاع الرياضة 2
إنشاء ملعب  لكرة القدم بحجم صغير جدا في األحياء 

 200000 متر لألطفال للتدريب بشكل مجاني 20*40بمساحة 
بلدية بيت جاال / 

 دي األرثوذكسيالنا
 اداري 

 مالي تمويل خارجي 
   3569000 إنشاء المجمع الرياضي الثقافي

   4,369,000 التكلفة االجمالية
 إقرار المجلس البلدي على البرامج، توفير المصادر المالية الالزمة،  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .5
 البعد المكاني:  .6
 

 EC/01)  رقم البرنامج       ة التحتية للمدارس األساسية الحكومية في بيت جاال.تطوير البني اسم البرنامج:
) 

مدارس  4تمتاز مدينة بيت جاال بوجود مدارس وجامعات تغطي جميع المراحل التعليمية حيث يوجد مقدمة: 
 مدارس خاصة ومدرسة وكالة غوث ومدرستان لذوي االحتياجات الخاصة، تقدم خدماتها ل 6حكومية و

طالبا وطالبة، تتنافس هذه المدارس فيما بينها لرفع مستوى التعليمي.  كما يوجد مركز تعليم الكبار )  4591
 محو األمية ( تشرف عليه مديرية التربية والتعليم العالي ومعهد تدريب مهني وجامعة.

  ورية للمدارس الحكوميةتسعى البلدية دائما لرفع مستوى التعليمي في المدينة بالقيام بأعمال الصيانة الد
ودعم األنشطة الالمنهجية فيها، وتوفير  وخصوصّا في مدرسة ذكور وديع دعمس ومدرسة اسكندر الخوري.

 بعض االجهزة والوسائل التي ترفع مستوى التعليمي في المدارس.
 النتائج المتوقعة:  .1

 القيمة المنشودة القيمة المؤشر
 80 غرفة 68 عدد الغرف الصفية

 جهاز 450 ال يوجد (tabletة لوحية للطلبة ) اجهز 
 مدارس 4 مدرسة 2 فاز في المدارس 3القدرة الكهربائية إلى 

 2 18 عدد الطالب المتسربين من المدراس
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للرنامج: .2
 ة سكان البلدة كاف الفئات المستهدفة وعدد المستفدين : .3
 مكونات البرنامج: .4

دوره )إداري،  اسم الشركاءكلفة التقديرية الت المكونات



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 مالي، وفني( /الدوالر
 إداري ومالي مديرية التربية والتعليم 91200 صيانة المدارس الحكومية  .1
 ترميم مدرسة ذكور وديع دعمس    
 ترميم سور مدرسة اسكندر الخوري    
 إضافة غرف صفية لمدرسة وديع دعمس    
  لمدرسة وديع دعمس رفع قدرة التيار الكهربائي    
 إعادة تأهيل ملعب مدرسة إسكندر الخوري    
جهاز لوحي لطالب  450تزويد المدارس ب .2

 147400 الصفوف الخامس والسادس األساسيين
مديرية التربية والتعليم 

+ إدارة المدراس 
 الخاصة

 فني

رد المالية وتعاون المؤسسات : موافقة المجلس البلدي وتوفير المواالمدخالت الرئيسية لتنفيذ المشروع .5
 ذات العالقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 

 .EC/01) ) رقم البرنامج               البنية التحتية السياحية والخدمات السياحية اسم البرنامج:
مقومات االقتصاد في محافظة بيت لحم، خاصة بوجود الكثير من ركائز تعتبر السياحة من أهم  مقدمة:

ولطالما كانت وال تزال محافظة بيت لحم هي  السياحي الديني والثقافي والتاريخي والطبيعيعناصر الجذب 
إال أن حصة مدينة بيت جاال متواضعة بالنسبة للمحافظة وذلك الوجهة السياحية األولى على مستوى الوطن،

ام بها القطاع الخاص لحداثة تجربتها في تنشيط وترويج قطاع السياحة بالرغم من المشاريع المتعددة التي ق
والعام لتطوير البنية التحتية السياحية في المدينة خالل السنوات الخمس السابقة.إن تلك الجهود المبذولة غير 
كافية لخلق بيئة سياحية استثمارية مستدامة،لذلك يجب العمل بين كافة القطاعات على تطوير وترويج المنتج 

ومن أجل تطوير السياحة في مدينة بيت جاال تم اقتراح عدة مشاريع  .ةالسياحي وإبراز هوية المدينة السياحي
منها تطوير وتحديد المفهوم السياحي البيتجالي وعمل المخطط الترويجي له باإلضافة على عمل مخطط 

 شمولي تفصيلي لتطوير المواقع السياحية في المدينة ومن ثم تطبيق المرحلة األولى من المخطط الشمولي.
 :  المتوقعة النتائج .1

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 وجود مخطط ترويجي للمدينة

وجود مخطط شمولي تفصيلي لتطوير المواقع 
 السياحية

0 1 

 كم 2 كم1 وجود طرق مؤهلة بطريقة عصرية
 200 100 عدد مواقف السيارات

 سنوات 4: مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج .2
 : سكان المحافظة والزوارعدد المستفيدينالفئات المستهدفة و .3
 مكونات البرنامج: .4

التكلفة  المكونات  
 التقديرية/دوالر

 دوره  اسم الشركاء 
 )اداري، مالي، وفني(

 . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل1
تطوير وتحديد المفهوم السياحي البيتجالي وعمل 

 المخطط الترويجي له
مجلس الخدمات  30,000

لتطوير المشترك 
 السياحة

 المدن المتوأمة
 لجنة مساندة

 فني
 
 

عمل مخطط شمولي تفصيلي لتطوير  المواقع 
 السياحة في المدينة  

 مركز حفظ التراث 120,000
الخدمات  مجلس

 فني 
 فني



   

 

 

 

  
 

 

  

 

المشترك لتطوير 
 السياحة

 المدن المتوأمة
 مؤسسات محلية

 لجنة مساندة

 فني + مالي
 فني

 صندوق البلديات 1,000,000 المخطط الشمولي تطبيق المرحلة االولى من
 المدن المتوأمة
 بلدية بيت جاال

 وزارات

 مالي + فني

   1,150,000 التكلفة االجمالية
   المتوفر منها

 
توفر مقومات النمو لقطاع السياحة واآلثار من حيث الموروث  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .5

 ي وقطاع الحرف التراثيةالديني والثقافي والطبيع
 األماكن السياحية والتراثية في المدينة البعد المكاني: .6

 
 .EC/01)  ) رقم البرنامج               طبيق أنظمة العمل واإلجراءات ت  اسم البرنامج:

بلدية بيت جاال مثلها مثل سائر البلديات الفلسطينية تسعى حاليا إلى تطوير خطتها التنموية لألعوام  مقدمة:
ورفع من أداء وجودة عملها، وإننا في لجنة اإلدارة والحكم الرشيد ضمن  2021-2018األربعة القادمة 

لقوانين التي تعزز عمل البلدية الخطة التنموية نسعى إلى إبراز أهم مقومات نظام الحكم الرشيد واألنظمة وا
في إطار مؤسساتي محوكم خاضعة بقوانين وأنظمة يعزز فيها ممارسة عملها وتقديم خدماتها بمستوى يليق 
بسمعتها. كما نود التعريج على بعض القضايا التي قد تكون بحاجة لها البلدية في هذا السياق لطرحها والعمل 

 ومراعاة معايير الحكم الرشيد كاملة. على رفع قدرتها وضمان نزاهة عملها 
إال أن بلدية بيت جاال تعد من البلديات المتوسطة والمتواضعة في قدرتها المالية مما يزيد من أعباء موظفيها 
وعدم القدرة على ملء الشواغر الوظيفية لديها وعدم القدرة على الفصل ما بين المهام الوظيفية مما يحد من 

ي أداء الخدمة ويزيد العبء الوظيفي على الموظفين العاملين في الهيئة.لذلك فقد تم اقتراح إبداعات واالبتكار ف
عدد من البرامج التي ستعمل على تطوير أداء البلدية وجودة عملها من خالل استكمال عمل دليل إجراءات 

تطوير وحدة ضافة إلى باإل توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة المحوسبةو وسياسات لكافة الدوائر في البلدية
وأخيرا إقامة برامج رفع قدرات للموظفين  منظومة المعلومات الجغرافية وربطها بكافة شؤون أعمال البلدية

 واألعضاء.
 :  النتائج المتوقعة .1



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 3 1 وجود أدلة عمل في الدوائر المختلفة

 1 0 حوسبةوجود شاشة عرض لكافة البرامج الم
 5 2 دورات رفع قدرات

 1 0 مبنى بلدية مؤهل
 سنوات 4 مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: .2
 : موظفي وأعضاء مجلس بلدية بيت جاالالفئات المستهدفة وعدد المستفيدين .3
 مكونات البرنامج: .4

 دوره اسم الشركاء  التكلفة التقديرية/دوالر المكونات  
 ، وتشمل:. بناء قدرات وتطوير مؤسسي1

استكمال عمل دليل اجراءات وسياسات لكافة 
 الدوائر  في البلدية

مكتب استشاري  45,000
 مختص

 

مكتب استشاري  25,000 توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة المحوسبة
 مختص

 

تطوير وحدة منظومة المعلومات الجغرافية 
 وربطها بكافة شؤون أعمال البلدية

 مكتب الراعي 50,000
 الصالح

 

   40,000 إقامة برامج رفع قدرات للموظفين واألعضاء
   210,000 تأهيل وتوسعة مبنى البلدية

   370,000 التكلفة االجمالية
   المتوفر منها

شركة استشارية، أنظمة العمل، الكادر البشري، الوصف الوظيفي،  المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج: .5
 برمجة، كوادر مؤهلةالقدرة المالية، شركة 

 بلدية بيت جاال البعد المكاني: .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 والبعد المكانياوصاف المشاريع)للسنة االولى(  7.4 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/إسم مكون البرنامج
شوارع تلبي المتطلبات الحياتية والسياحية تأهيل وشق 

مؤهلة لسكان المدينة وزوارها تشمل توفر األرصفة ال
 واإلنارة الممتازة

 

 (IN/011: ) الرقم
 

 البنية التحتية للطرق واالزدحام المروري: البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

بذلت بلدية بيت جاال في السنوات الماضية وال تزال تبذل جهودا حثيثة على تطوير قطاع الطرق والمواصالت ووضعت 
دول اولوياتها , فقامت اما بشق شوارع جديدة او اعادة تأهيل شوارع او توسعة شوارع قائمة او هذا القطاع في ج

التخطيط لشق شوارع جديدة. ومع ذلك ال يزال قطاع الطرق والمواصالت في المدينة يعاني من المشاكل والتهديدات التي 
 قطاع في السنوات القادمة. يستوجب الوقوف عندها ومعالجتها لضمان كفاءة وفاعلية خدمات هذا ال

بشكل عام يمكن تقييم شبكة الطرق في المدينة بالحالة الجيدة , مع وجود بعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع. على 
سبيل المثال , تعاني الطرق الرئيسية من ازمات وازدحامات في بعض االوقات  نتيجة الكثافة المرورية في هذه الشوارع 

 كفايةوة باإلضافة الى ذلك , تفتفر بعض الشوارع الى معايير السالمة المهمة للمشاة مثل عدم وخاصة ساعات الذر
االرصفة وحواجز الحماية واإلشارات المرورية واإلرشادية.وفي سياق آخر , يفتقر بعض السائقين الى الوعي الكافي 

لمرور في القيام بواجبها في تنظيم حركة السير الحترام واتباع قوانين السير باإلضافة إلى تقصير واضح من قبل شرطة ا
وضبط المخالفات والمخالفين. حيث سيتم العمل على معالجة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة من خالل عمل 

 الدراسات المرورية الالزمة وزيادة عدد المواقف المتوفرة وإعادة تأهيل جزء مهم من شبكة الطرق. 
 

 بيت جاال 
 تاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذال

 2018آذار 
 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 طرق تلبي المتطلبات
 ن والسياحية للمدينة الحياتية للسكا

 سكان وزوار المدينة  17,500: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تطوير البنية 
 التحتية في المدينة

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 0 0 0 0 شق وتعبيد طرق جديدة 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

شق شارع رابط بين شارع القدس الخليل وشارع المدرسة السويدية  .1
 م 6× م 60

57 0 0 0  

 اخليةتأهيل طرق د .2
 تأهيل شارع المدرسة األمريكية  .3
 م8× م 100 .4

30 0 0 0 

 تأهيل الشارع المتفرع من شارع طاليثا شرقا  .5
  م4× م 115 .6

11 0 0 0 

 0 0 0 3.5 م 6× م 40تأهيل شارع الحدبة  .7

 تأهيل مدخل المدينة ) شارع المدارس(  .8
 م 12× م 230 .9

35 0 0 0 

 تأهيل شارع الجداول .10
 م8× م 150 .11

30 0 0 0 

 تأهيل شارع متفرع من شارع السدر باتجاه عمرو والقطيمة .12
 م8× م 150 .13

30 0 0 0 

 تأهيل وتزفيت ساحات المركز  .14
 2م 1000 .15

18.5 0 0 0 

 تأهيل شارع متفرع من شارع مخيم عايدة باتجاه القص وجادو .16
 م 8× م  130 .17

25 0 0 0 

الدقاق  تأهيل شبكة الطرق وسط المدينة من دوار نورماندي حتى مفرق .18
ومفرق الحديقة ومن مفرق اسكندر الخوري مرورا بمفرق خميس 

 وصوال إلى ساحة البلدية 
 م 10× م 2000 .19

270 0 0 0 

  4,000 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؟ تقوم البلدية بأعمال صيانة الشوارع الدورية من خـالل موازنتهـا
ألعمال الصيانة وبخصوص اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق فإن البلدية 

خالل قسم المشاريع أما أعمال التصميم فتتم من خالل مكاتب تقوم بها من 
 استشارية

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

 
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال يوجد عائد مالي لمشاريع الشوارع 
 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 جاال من خالل قسم المشاريع
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  صندوق البلديات تكلفة هذه المشاريعيساهم المجلس البلدي بثلث 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات  

 غير متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/رنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون الب
 ايجابية: 

  توفير الطرق التي تضمن معايير السالمة العامة وتؤمن الحركة
السلسة للمشاة وتنظم توقف السيارات وتوفر األرصفة المؤهلة 

 لذوي االحتياجات الخاصة
 

 سلبية: 
    اآلثار البيئية، حيث يتم خلةع بعةض

 األشجار 
    انبعاث الغبار والضجيج أثنةاء تنفيةذ

 المشروع

 بير التخفيف:تدا
  السرعة في إنجاز األعمال 
 حمالت التوعية المجتمعية 

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

بذل الجهود إلقناع المانحين بأهمية هذه المشاريع للحصول على دعمهم المةالي   الموارد المالية
 لها

 المشروع/ة البعد المكاني لمكون البرنامجخارط
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
انجةاز الدراسةات   : المشـروع /إسم مكون البرنامج

التفصيلية والتخطيطية الالزمةة لتطةوير الشةوارع     
الرئيسية والرابطة بطريقة تخدم إحتياجةات المدينةة   

 المختلفة وترفع مستوى األمان في هذه الشوارع

 (IN/011: ) الرقم
 

 البنية التحتية للطرق واالزدحام المروري: البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

بشكل عام يمكن تقييم شبكة الطرق في المدينة بالحالة الجيدة , مع وجود بعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع. على سبيل 
مات في بعض االوقات  نتيجة الكثافة المرورية في هذه الشوارع المثال , تعاني الطرق الرئيسية من ازمات وازدحا

 كفايةوخاصة ساعات الذروة باإلضافة الى ذلك , تفتفر بعض الشوارع الى معايير السالمة المهمة للمشاة مثل عدم 
ي الكافي االرصفة وحواجز الحماية واإلشارات المرورية واإلرشادية.وفي سياق اخر , يفتقر بعض السائقين الى الوع

الحترام واتباع قوانين السير باإلضافة إلى تقصير واضح من قبل شرطة المرور في القيام بواجبها في تنظيم حركة السير 
وضبط المخالفات والمخالفين. حيث سيتم العمل على معالجة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة من خالل عمل 

ضافة إلى إجراءات أخرى مثل زيادة عدد المواقف المتوفرة وإعادة تأهيل جزء مهم من الدراسات المرورية الالزمة  باإل
 .شبكة الطرق

 بيت جاال 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018حزيران 

 مدة التنفيذ
 

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  المستفيدين المتوقع عدد
 يعمل على تحقيقها



   

 

 

 

  
 

 

  

 

  تطوير شبكة طرق تلبي المتطلبات
 الحياتية للسكان والسياحية للمدينة 

 سكان وزوار المدينة  17,500: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تطوير البنية 
 التحتية في المدينة

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 
 

 0 0 0 40 المدينة الرئيسي والشوارع المرتبطة به دراسة تطوير مدخل

دراسة تطوير شبكة الطرق وسط المدينة الرابطة بين الشوارع  .20
الرئيسية ) من دوار النورماندي حتى الحديقة العامة وشبكة الطرق 

 حول المعهد اإلكليريكي وسط المدينة(

10 40 30 30 

  150,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيةر متةوفرة     األرض متوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 

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

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

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

 جهات أخرى )حدد( قسام المعنية(الهيئة المحلية )حدد القسم/األ
 مكاتب هندسية 

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

 بلدية بيت جاال  
 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

  :جزئيا   متوفرة   متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئيةا     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: 

    تكوين صورة واضحة عن االحتياجات في الطرق التةي تةتم
 دراستها

  تجهيز مخططات تنفيذية كاملة مع جداول كميات ووثائق عطاء

 سلبية: 
  

 تدابير التخفيف:
  



   

 

 

 

  
 

 

  

 

لطرح عطةاءات تنفيةذ المشةاريع     بحيث تكون البلدية جاهزة
 المبنية على هذه الدراسات

 
 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
  

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/ن البرنامجإسم مكو
إنشاء مواقف سيارات اضافية في المدينة للحد من 
 أزمة السير ومن المواقف الجانبية والغير قانونية.

 (IN/011: ) الرقم
 

 البنية التحتية للطرق واالزدحام المروري: البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ت الماضية وال تزال تبذل جهودا حثيثة على تطوير قطاع الطرق والمواصالت ووضعت بذلت بلدية بيت جاال في السنوا
هذا القطاع في جدول اولوياتها , فقامت اما بشق شوارع جديدة او اعادة تأهيل شوارع او توسعة شوارع قائمة او التخطيط 

من المشاكل والتهديدات التي يستوجب لشق شوارع جديدة. ومع ذلك ال يزال قطاع الطرق والمواصالت في المدينة يعاني 
 الوقوف عندها ومعالجتها لضمان كفاءة وفاعلية خدمات هذا القطاع في السنوات القادمة. 

بشكل عام يمكن تقييم شبكة الطرق في المدينة بالحالة الجيدة , مع وجود بعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع. على سبيل 
من ازمات وازدحامات في بعض االوقات  نتيجة الكثافة المرورية في هذه الشوارع المثال , تعاني الطرق الرئيسية 

 كفايةوخاصة ساعات الذروة باإلضافة الى ذلك , تفتفر بعض الشوارع الى معايير السالمة المهمة للمشاة مثل عدم 
سائقين الى الوعي الكافي االرصفة وحواجز الحماية واإلشارات المرورية واإلرشادية.وفي سياق آخر , يفتقر بعض ال

الحترام واتباع قوانين السير باإلضافة إلى تقصير واضح من قبل شرطة المرور في القيام بواجبها في تنظيم حركة السير 
وضبط المخالفات والمخالفين. حيث سيتم العمل على معالجة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة من خالل عمل 

 شبكة الطرق.  ة الالزمة وزيادة عدد المواقف المتوفرة وإعادة تأهيل جزء مهم منالدراسات المروري

 بيت جاال 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
 2018تموز 

 مدة التنفيذ
 

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  وقععدد المستفيدين المت
 يعمل على تحقيقها

  توفير مواقف كافية للسيارات للحد من
 االختناقات المرورية

 سكان وزوار المدينة  17,500: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تطوير البنية 
 التحتية في المدينة

مثل متطلبا سابقا المشاريع التي ت 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 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 
 

ي موقع السهل ) المباشرة بأعمال بناء طابقين مواقف سيارات ف
 الملعب البلدي سابقا(

0 0 0 0 

 150 150 150 150 شراء أو استمالك قطع أراضي إلنشاء المواقف عليها .21

  600 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانةالمشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 مكاني(
األرض غيةر متةوفرة     األرض متوفرة                

 المشروع ليس ذي بعد مكاني 
  كيف؟ تقوم البلدية بأعمال صيانة وتشغيل المواقف من خالل موازنتها 

 
 ستمالك األراضي التي يتم اختيارهامن؟ سيتم شراء أو ا  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

 ال يوجد عائد مادي 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

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

  بلدية بيت جاال من خالل قسم المشاريع
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 بلدية بيت جاال  

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

 غير متوفرة 
  :متةوفرة جزئيةا      متوفرةدراسات/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: 

  تخفيف األزمة المرورية في المدينة 
 تنظيم حركة السير 

 سلبية: 
 

 تدابير التخفيف:
  

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

  قلة األراضي
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 :المشروع/إسم مكون البرنامج

 تأهيل وتشغيل المسلخ البلدي  
 (IN/011: ) الرقم

 
                          الصحة العامة والبيئة   : البرنامج

                    
 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

ادا لما ينص عليه قانون الهيئات المحلية المعمول به في فلسطين فأنه من وظائف الهيئات المحلية مجال الصحة العامة ناست
فاعلة في الحفاظ  على صحة المواطن و البيئة من خالل  تطبيق المعايير الصحية و البيئية  الالزمة، مما يضمن مشاركة 

 من خالل :
 ."تطبيق معاييرالرقابة الصحية و البيطرية على المرحلة االخيرة من سلسلة الغذاء " من المزرعة الى المائدة 

 بيت جاال 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018ن حزيرا
 مدة التنفيذ

 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 العمل على عدم صول الملوثات البيئية للمواطن البيتجالي 

 المساهمة في الحفاظ و احترام البيئة المحلية 

  المنتج و المسوق المحلى للمواد الغذائية لترويج  و تسويق سلعة صحية في السوق المحلي.مساعدة المصنع و 
ويتضمن البرنامج المقترح المساعدة في تطبيق ما ذكر أعاله من خالل تأهيل المسلخ البلدي الذي يحتاج إلى كوادر 

 بشرية مؤهلة لتشغيله.

 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 تحسين كفاءة عمل المسلخ 
 اضافة قسم كمسلخ للدواجن 
 بيطريةتطبيق معاييرالرقابة الصحية و ال 

  جميع سكان المدينة
 وزوارها

 17500: مباشر 
 يشمل الزوار( 40000: غير مباشر( 

 

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 ال يوجد

 
 0 0 0 30 تحضير الدراسات والمخططات الهندسية ووثائق العطاء

 0 0 0 0 طرح وتقييم وترسية العطاءات

 0 0 370 0 تنفيذ أعمال التوسعة والتأهيل

 22.4 22.4 22.4 9.6 تقطاب كادر بشري للعمل في مجال الصحة العامةاس

 476,800 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيةر متةوفرة     األرض متوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
هناك نظام صيانة وتشغيل تعمل البلدية مع صندوق تطةوير البلةديات علةى    
تطويره وتطبيقه، وعند االنتهاء من أعمال التأهيل ستقوم البلدية بتطبيق نظةام  

 الصيانة والشغيل للمسلخ
 

 من؟   ألرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟في حالة عدم توفر ا
 قسم الصحة في البلدية

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ستقوم البلدية بعمل دراسة للعائد المتوقع عند االنتهاء من أعمال التأهيل 

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

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 ال يوجد قسم الهندسة



   

 

 

 

  
 

 

  

 

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

 جهات تمويل اوروبية بلدية بيت جاال 
 المشروع/كون البرنامجالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ م

  :جزئيا   متوفرة   متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات  
 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: تدريب طواقم الصحة الجدد 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 لصحية و البيطريةتطبيق معاييرالرقابة ا 
 المساهمة في الحفاظ و احترام البيئة المحلية 
 تطوير أداء قسم الصحة في البلدية 

 سلبية: 
 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:
 ال يوجد 

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

 في للتمويلحشد الدعم الكا نقص التمويل
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : المشروع/إسم مكون البرنامج

 تطوير نظام تزويد المياه في المدينة
 

 (IN/011: ) الرقم
 

  كفاءة نظام تزويد المياه: البرنامج

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

سكان مدينة بيت جاال بالمياه من قبل سلطة المياه والمجاري في بيت لحم،عبرشبكة المياه العامة التي أنشئت منذ  يتم تزويد
% من 1% من الوحدات السكنية في المدينة ، بينما99. تصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بالشبكة الى 1960عام 

ياه وأستنادا الى تقديرات سلطة المياه والمجاري، يبلغ معدل تزويد الوحدات السكنية غير مبين لديها مصدر التزويد بالم
لتر في اليوم، اال ان هذا المعدل يتفاوت من تجمع  85المياه للفرد في التجمعات التي تعمل على تزويدها بالمياه حوالي 
متر مكعب، وبذلك يقدر    840,000، حوالي 2017الى آخر. ولقد وبلغت كمية المياه الموردة لمدينة بيت جاال عام 

لتر ) سلطة المياة والصرف الصحي الفلسطينيه( وهنا تجدر اإلشارة الى أن المواطن  85معدل تزويد المياه للفرد بحوالي 
في مدينة بيت جاال ال يستهلك هذه الكمية من المياه، وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد  اليوم الى 

بالفاقد عند المصدر الرئيس، وخطوط النقل الرئيسية وشبكة التوزيع وعند المنزل , وبالتالي يبلغ %، وهذه تتمثل 35
لترا في اليوم، ويعتبر هذا معداًل متدنيا مقارنة مع الحد  30معدل استهالك الفرد من المياه في مدينة بيت جاال حوالي 

وعليه فإنه لمعالجة هذه  لتر للفرد في اليوم. 100ى األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل ال
المشاكل يجب العمل على زيادة القدرة التخزينية للمياه في المدينة من خالل بناء خزانات مياه وتقليل الفائض في الشبكة 

 وذلك بعمل صيانة دورية لشبكة المياه.

 بيت جاال، منطقة الرأس 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

5-2018 
 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

 رفع القدرة التخزينية للمياه في المدينة 
  تقليل نسبة الفاقد 

  جميع سكان المدينة
 هاوزوار

 17500: مباشر 
 40000: غير مباشر 

 

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 1000ة )التكلفة التقديري
 حسب سنوات الخطة

 ال يوجد الرابعة الثالثة الثانية األولى
 
 

 0 0 300 500 تنفيذ أعمال انشاء الخزان

 75 75 75 75 استبدال خطوط المياه المهترئة  

 1,100 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 اني(مك
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غيةر متةوفرة     األرض متوفرة               
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 بيت لحم-من خالل خطة الصيانة المعتمدة لدى سلطة المياه والمجاري

 من؟   هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟ في حالة عدم توفر األرض، ما
 بيت لحم-سلطة المياه والمجاري

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 (بيت لحم-ال يوجد عائد مالي )المشروع تحت صالحية سلطة المياه والمجاري

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

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 بيت لحم-سلطة المياه الفلسطينة، سلطة المياه والمجاري قسم الهندسة

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

 ال يوجد AFD ،بيت لحم-مجاريسلطة المياه وال 
 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

  :جزئيا   متوفرة   متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئيةا     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
 بية: ايجا
 زيادة حصة الفرد من المياه بالمدينة 
 انخفاض أعمال الصيانة للشوارع 

 سلبية: 
 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:
 ال يوجد 

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 حشد الدعم من مصادر أخرى نقص التمويل

 المشروع/المكاني لمكون البرنامج خارطة البعد
 
 
 
 
 
 
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
انجةاز الدراسةات   : المشـروع /إسم مكون البرنامج

التفصيلية والتخطيطية الالزمة لعمل مخطط شةمولي  
 لتطوير السياحة في مدينة بيت جاال

 (IN/011: ) الرقم
 

 التنمية االقتصادية: البرنامج

 مكان التنفيذ لمشروعا/خلفية عن مكون البرنامج

تعتبر السياحة من أهم ركائز مقومات االقتصاد في محافظة بيت لحم، خاصة بوجود الكثير من عناصر الجذب السياحي 
الديني والثقافي والتاريخي والطبيعي ولطالما كانت وال تزال محافظة بيت لحم هي الوجهة السياحية األولى على مستوى 

مجتمع المحلي في المدينة لتوجيه مدينته نحو مدينة بيت جاال بإرثها الحضاري مدينة سياحية الوطن، وقد تماشت رؤية ال
آمنة خضراء، ولتنفيذ هذه الرؤية الموجهة حول توجيه المدينة لتكون مدينة سياحية فإن أول الخطوات الواجب اتخاذها 

حيث سيتم عمل في السنة األولى شروط المرجعية لتنفيذ هذه الرؤية هو انجاز مخطط شمولي لتطوير السياحة في المدينة 
لعطاء إعداد مخطط شمولي تفصيلي لتطوير السياحة في المدينة وفي السنة التالية سيتم طرح العطاء على الشركات 
 االستشارية المختصة في هذا المجال وسيتم العمل في السنة التي تليها على تجنيد األموال لتنفيذ أحد مخرجات الدراسة.  

 بيت جاال 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018أيار 
 مدة التنفيذ

 
 سنة

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

  إنجاز مخطط شمولي لتطوير جميع
 السياحة في المدينة  قطاعات

 سكان وزوار المدينة  17,500: مباشر 
 200000: غير مباشر 

تطوير قطاع 
 السياحة في المدينة

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 
 

 0 0 0 10 تحضير الشروط المرجعية لعطاء عمل الدراسة الشمولية

 0 0 90 0 عمل دراسة شمولية لتطوير قطاع السياحة في مدينة بيت جاال .22

  100,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانةالمشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 مكاني(
 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة               

 بعد مكانيالمشروع ليس ذي 
 كيف؟ غير مطلوب 

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

 
   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 

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

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

 مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة في محافظة بيت لحم دائرة الهندسة
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 بنك التنمية األلمانيالصناديق العربية، االتحاد االوروبي بلدية بيت جاال ، 

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

 غير متوفرة 
  :ا متوفرة جزئية    متوفرة دراسات/مخططات  

 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: تحضير الشروط المرجعية في مجال تطوير السياحة 

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

  تكوين صورة واضحة عن النشاطات المحتمل تنفيذها للنهوض
 بالواقع السياحي في المدينة

     التوجه المباشر لتنفيذ مخرجات الخطة ضةمن خطةة زمنيةة
 واضحة

 سلبية: 
 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:
 ال يوجد 

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

 تجنيد التمويل من الجهات المختلفة نقص التمويل
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/إسم مكون البرنامج
 إنشاء مجمع رياضي ثقافي

 (IN/011: ) الرقم
 

: تطوير البنية التحتية لقطاعات الرياضة والشةباب  البرنامج
 والثقافة والفنون 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

٪ 60من الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن التي يقوم بها الجهاز المركزي لإلحصاء أظهر أن ما يقرب من 
من الشباب، لذلك وتشجيع هذه األغلبية على البقاء في مدينتهم وتعزيز إمكاناتها في ضروري من المواطنين بيت جاال هي 

  بيت جاال –السهل 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ



   

 

 

 

  
 

 

  

 

جدا لخلق مثل هذه المشاريع التي تساعدهم حقا في مواجهة الوضع الجديد، وتعويض خسائرهم، وتعزيز وضعهم 
 االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

اضي يقع في وسط المدينة. وتتمثل األهداف الرئيسية لهذا المشروع يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ أول مجمع ثقافي وري
في توفير مرافق رائدة ألنواع مختلفة من األنشطة )الرياضية والثقافية والترفيهية(، فضال عن تعزيز المهارات الخفية 

واهب . وتتمثل األهداف لألطفال والشباب من خالل توفير مثل هذه الطريقة المهنية لممارسة وإظهار هذه المهارات والم
 40وظيفة مؤقتة فضال عن  300األخرى لهذا المشروع في تعزيز الوضع المالي للمواطنين من خالل إنشاء أكثر من 

وظيفة دائمة أخرى. كما سيعزز هذا المشروع دخل بلدية بيت جاال من خالل تأمين دخل شهري من خالل اإليجارات 
 رافق.والرسوم المدفوعة الستخدام هذه الم

 ملخص المشروع:
متر مربع والتي كانت  5500المجمع المقترح يقع في وسط المدينة على أرض مملوكة لبلدية بيت جاال بمساحة إجمالية 

ملعب كرة قدم خارجي. ولكن لتحقيق االستثمار األفضل لهذه األرض والحفاظ على صورة وهوية الموقع، قررت بلدية 
ع الذي سيوفر حقا على وصول واسعة للرياضة، والمرافق الثقافية وسيتم أيضا تعزيز بيت جاال لبناء مثل هذا المشرو

الخدمات المقدمة من قبل البلدية لمواطني مدينة بيت جاال والمنطقة بأكملها. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو 
 ختلفة من األنشطة.األول في المنطقة بأكملها، وسوف يكون مجمع رائد التي سوف تحتوي على أنواع م

متر مربع لكل منها. سيتم استخدام طابقين تحت األرض كوقوف  1775طوابق بمساحة إجمالية  7يتكون المشروع من 
سيارة لكل منهما. وسيتم استخدام الطابق األرضي ملعبا لكرة القدم خمسة مع المدرج الذي يحتوي  50للسيارات لمدة 

م الطابق األول كأول قاعة للتزلج في محافظة بيت لحم. أما الطابق الثاني مقعدا؛ وسيتم استخدا 400على حوالي 
فسيستخدم األنشطة الثقافية )دور السينما والمقاهي وكذلك مناطق لعب األطفال(. سيتم استخدام الطابق الثالث كقاعة للياقة 

كمتنزه داخلي تسلية أساسا لسباقات  البدنية مع أكشاك متعددة األغراض إلى جانب ذلك. وسيتم استخدام الطابق الرابع
 السيارات الكهربائية.

2/2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

نموية التي األهداف الت عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 تعزيز الشباب وقدراتهم *   الشباب  كل سكان بيت جاال( 17500: مباشر( 
 عامل 300موظف + 40         

 كل سكان محافظة بيت لحمغير مباشر : 

تطوير البنية 
 التحتية في المدينة

 
لتي تمثل متطلبا سابقا لمكون المشاريع ا 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 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 

من الطبيعي ان يشكل توفر االموال 
لتنفيذ اعمال البنية التحتية  الالزمة

هو اهم متطلب لتنفيذ مكونات 
 المشاريع .

ال توجد اي شروط اخرى تعيق تنفيذ 
 المشاريع المقترحة .

 0 0 0 114 متر  1750متر بمساحة  5.5إنشاء حفرية تحت األرض بعمق 

 0 0 0 857 سيارة  100بناء طابقين عظم كموقف سيارات يتسع ل  .23

متر  1750ضية )ملعب( متعدد األغراض بمساحة بناء صالة ريا
 متر وتشطبية وتجهيزة بكافة التجهيزات المطلوبة  8على إرتفاع 

0 866 866 866 

  3,569 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؟ 
 موظف  40سيقوم طاقم اداري مكون من مدير وموظفين  -اإلدارة والتشغيل

 .  بإستالم ادارة وتفعيل هذا الصرح الرياضي الثقافي
 : يانية الوقائية والعالجية للسنة األولى تقع على عاتق المقاول الص -الصيانة

المنفذ .وبعد ذلك فستقوم البلدية بأعمال صيانتها الدورية من خةالل موازنةة   
 البلدية العمال الصيانة وايراداتها الداخلية .

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

  لسنوي المتوقع )$(؟ سيتم اعداد دراسة تفصـيلية للعوائـد   العائد المادي ا
 المتوقعة للمشروع

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

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

 ة بيت جاال )قسم الهندسة(بلدي  
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  البلدية ستقوم بتغطية ما يقارب كامل تكلفة المشروع

%( بما 100المخصصة للسنة االولى والثانية فقط  )حوالي 
 يشمل المساهمة المجتمعية

  جهات تمويل خارجية 
 

 المشروع/ات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامجالمصادر/االحتياج
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

 غير مطلوب  درات الجهة المنفذة: بناء ق 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية: 

 بابية الرياضيةتعزيز المهارات الش 
 خلق فرص عمل 
 تشجيع الشباب على االستثمار التجاري في المشروع 

 سلبية: 
   بعض إزعاج المجاورين حيث يقةع

 المشروع ضمن منطقة سكنية 
 

 تدابير التخفيف:
  برامج التوعية المطلوبة 
 تنظيم السير في المنطقة 

 
 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 قلةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةوارد الماليةةةةةةةةةة

 صعوبة تمويل المصاريف الدورية التشغيلية .
  العمل بجهد كبير على ايجاد التمويل الخارجي الالزم 
 )الحصول على قرض من البنوك )في حال عدم توفر التمويل الخارجي 

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 : المشروع/إسم مكون البرنامج
 صيانة المدارس الحكومية في بيت جاال 

 (IN/011: ) الرقم
 

: تطوير البنيةة التحتيةة للمةدارس األساسةية     البرنامج
 الحكومية في بيت جاال 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

المباني بعوامل التعرية ومرور الزمن ، وهي عرضة لالعطال اكثر من غيرها بسبب تتأثر المباني المدرسية كغيرها من 
االستخدام المكثف الذي قد يصاحبه بعض االهمال والتلكؤ في القيام باعمال الصيانة ، ونتيجة لذلك تظهر العديد من 

ة الصيانة الدورية للمدارس .لذلك تحرص بلدية بيت جاال بشكل سنوي بإتمام عملي العيوب التي تتفاوت في خطورتها
الحكومية  االربعة في بيت جاال وتعسى البلدية دائما لرفع مستوى التعليمي في المدينة ودعم األنشطة الالمنهجية فيها . 
وبازدياد اعداد الطلبة سنويا في تلك المدارس تزداد تلقائيا كمية االستهالك على االثاث والمملتلكات لذلك فمن األهمية 

ان يخصص مشاريع سنوية بميزانيات مالية مهمة من اجل تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية في بيت  القصوى
 جاال.

 المدارس في بيت جاال 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

06/2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنوات  4

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

   خلق بيئة صحية ومناسبة للطالب
 والمعلمين 

  الصحة النفسية للطالب والمعلمين 
 استعمال مرافق المدرسة بسهولة ويسر 
  تهيئة المدارس للطالب ألستقبال العام

 الدراسي الجديد .

 علمينطالب المدارس والم  طالب ومعلمين(  4591: مباشر( 
 (9182: ذوي الطلبة ) غير مباشر 

تطوير البنية 
التحتية للمدارس 

الحكومية في بيت 
 جاال 

 

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية األولى
 

من الطبيعي ان يشكل توفر 
االموال الالزمة لتنفيذ اعمال البنية 

التحتية هو اهم متطلب لتنفيذ 
 مكونات المشاريع .

وجد اي شروط اخرى تعيق ال ت
 تنفيذ المشاريع المقترحة .

 6 6 6 6 أعمال طراشة ودهان الغرف الصفية )جدران وأبواب وألواح(

 3 3 3 3 صيانة المقاعد واألدراج الخشبية 

 3 3 3 3 صيانة الوحدات الصحية ومشارب المياه  .24

 1 1 1 1 خزانات المياه 

 2 2 2 2 صيانة الشبابيك واألبواب

 صيانة الساحات العامة والمالعب
 

2 2 2 2 

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

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 رةاألرض غير متوف األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني   

  كيف؟ 
  الصيانة الدورية تعود على بلدية بيت جاال 

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

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال يوجد عائد مادي 

 ال     نعم  رج الخارطةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أد هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 بلدية بيت جاال   مديرية التربية والتعليم في بيت لحم 

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

  بلدية بيت جاال  
 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 روعالمش/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية

 توفير الخدمات األساسية للطالب 
 توفير المالعب والساحات الرياضية 
 توفر مباني وادوات صحية وجميلة ونظيفة باستمرار 

 سلبية:
  ال توجد سلبيات 
 

 تدابير التخفيف:
  

 المشروع/المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج
 هاإجراءات التغلب علي المخاطر/المعيقات

   عدم توفر دراسة مفصلة للمباني واالثاث المطلوب صةيانتها
 بشكل دقيق ومستمر .

   تكليف ادارة المدارس بعمل جدول مخصص لحساب وتسجيل المباني واالثةاث
 وغيرها من االشياء المطلوب صيانتها شهريّا.

 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج
 

 مشروع/ملخص مكون برنامج
 : المشروع/مكون البرنامجإسم 

توريد أجهزة لوحية للطلبة في الصفوف الخامس 
 والسادس في مدارس بيت جاال

 (IN/011: ) الرقم
 

: تطوير البنيةة التحتيةة للمةدارس األساسةية     البرنامج
 الحكومية في بيت جاال 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

 المدارس في بيت جاال رة متسارعة في مجتمعنا مما يؤثر على جميع القطاعات، والتعليم أحد هذه القطاعات التي ينمو المشهد التقني الحالي بوتي



   

 

 

 

  
 

 

  

 

تأثرت بالتطور التقني الحالي، وكنتيجًة لذلك، بدأت العديد من القطاعات التعليمية حول العالم بالبحث عن مدى إمكانية 
البحوث التربوية في تقنيات التعليم هو البحث عن استخدام التقنية في العملية التعليمية، ولعل من آخر ما توصلت إليه 

إمكانية توظيف األجهزة اللوحية في التعليم، ليس كوسيلة مساعدة للتعلم فحسب، بل كأداة بديلة عن الكتاب المدرسي، وأداة 
 .مركزية إلدارة عمليتي التعليم والتعلم بين المعلم والطالب

 بدء بالتنفيذالتاريخ المتوقع لل
01/03/2018  

 مدة التنفيذ
 سنة  2

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 تنمية اإلبداع لدى الطالب 
  تشجيع تعلم الطالب 
 ومات بين الطالب تسهيل تبادل المعل

 واالستاذ
  تنظيف األعمال والواجبات المدرسية 
  تخفيف عبىء وثقل الحقيبة المدرسة

والكتب مما يساعد على كسب صحة 
 الطفل  

  طالب المدارس للصفوف
 الخامس والسادس 

 طالب  430: مباشر 
 (860: ذوي الطلبة ) غير مباشر 

تطوير البنية 
التحتية للمدارس 

الحكومية في بيت 
 اال ج
 

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 1000التكلفة 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 .
ال توجد اي شروط اخرى تعيق تنفيذ 

 المشاريع المقترحة .

توريد أجهزة لوحية بمواصفات محدده في عطاء التوريد بعدد 
 جهاز 430

73.7 73.7 0 0 

     

  147.4 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؟ 
  اإلدارة والتشغيل والصيانة هي من مسؤولية  معلمي التكنولوجيا في المدارس

 هي مسؤولة عن ادارة وتشغيل هذه االجهزة وشرحلها للطالب.
 من؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  )$( ؟ العائد المادي السنوي المتوقع 
 ال يوجد عائد مادي 

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

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
  مديرية التربية والتعليم في بيت لحم  

 ترحةجهة التمويل المق
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(



   

 

 

 

  
 

 

  

 

  بلدية بيت جاال  
 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
  مطلوب غير 

 المشروع/اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج
 ايجابية

 تساعد الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم. 
 تسهيل تقييم الطالب 
 تحسن مهارات الكمبيوتر لدى الطالب 
 

 سلبية:
      إنصراف وتشةتت الطةالب فةي

خرى كالتصةفح  ٔ  شياء أ  استخدام ا
واأللعاب وغيرها داخل الحصةص  

 المدرسية .
    صعوبة كتابة النصةوص الطويلةة

عليها وبالتالي صعوبة في تعلم مهارة 
 الكتابة

 

 تدابير التخفيف:
  محاولةةة مراقبةةة اداء الطةةالب

وماهية المواد التي يتصةفحهوها  
 خالل الحصص

    تدريب الطالب بشةكل تةدريجي
على كتابة النصوص على االجهزة 

. 
 

 المشروع/نامجالمخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البر
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

   
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 
 مشروع/ملخص مكون برنامج

 :المشروع/إسم مكون البرنامج
 توحيد شاشة العرض لكافة األنظمة المحوسبة 

 IT/01:  الرقم
 

 راءاتتطبيق أنظمة العمل واإلج: البرنامج
 

 مكان التنفيذ المشروع/خلفية عن مكون البرنامج

يعتبر هذا المشروع ضروري جدا لرفع الكفاءة اإلدارية وتسهيل إجراءات المعامالت للموظفين حيث يتيح هذا المشروع 
 توحيد الصفحات االلكترونية لعدة أنظمة من ضمنها:

 البلدية االلكترونية 
 نظام اإلدارة المالية 
 الواردات والمذكرات الداخلية الصادرات و 
 إدارة مواعيد جلسات المجلس البلدي واللجان 
  إدارة ملفات الموارد البشرية 
 إدارة ملف الممتلكات 
 .نظام المعامالت الهندسية 

 بلدية بيت جاال
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

 2018 ايار
 مدة التنفيذ

 
 سنة

 المشروع/أهداف مكون البرنامج
 

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

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 توحيد شاشات العرض ألنظمة البلدية 
 إدارة وأرشفة الصادر والوارد 
  إدارة وتسهيل التواصل ما بين الموظفين

في كافة الدوائر وكذلك تسهيل التواصل 
 اء.مع األعض

  ادارة مواعيد جلسات المجلس البلدي
وكافة اللجان واالطالع على أجندة 

 الجلسات والتوصيات والقرارات.
  إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

الذي يشمل المعاشات، دورات تدريبية، 
تقييم، التوظيف، إجازات واألعمال 

 اإلضافية واذونات المغادرة.
 خص تسهيل عملية ايجاد معلومات ت

 أمالك المواطنين.

  موظفي البلدية 
 أعضاء المجلس البلدي 
 لجان 
 المواطنين 

 5060: مباشر 
 13000: غير مباشر 

 

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

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

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

 
 
 0 0 0  5 الصادرات والواردات والمذكرات الداخلية  



   

 

 

 

  
 

 

  

 

 0 0 0  5 إدارة مواعيد جلسات المجلس البلدي واللجان

 0 0 0  5 بشرية إدارة ملفات الموارد ال

 0 0 0  5 إدارة ملف الممتلكات

 0 0 0  5 نظام المعامالت الهندسية.

  25 المجموع الكلي
المشروع ذي بعد / متطلبات األراضي )في حالة مكون البرنامج 

 مكاني(
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 األرض غير متةوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
  

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

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

 ال     نعم  ارطةالمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخ هل
 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )شركة برمجية( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 شركة الغسان البلدية 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )بلدية بيت جاال(

 ت جاال تمويل من مجلس بلدية بي  
 المشروع/المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج

  :جزئيا   متوفرة متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئيةا     متوفرة دراسات/مخططات 
 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوب)حدد(: بناء قدرات الموظفين لقيادة البرنامج 

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 
  غير مطلوب 

 المشروع/كون البرنامجاآلثار المتوقعة لتنفيذ م
 ايجابية: 

 تسهيل انهاء المعامالت 
 ادارة الوقت 
 كفاءة التنفيذ 

 سلبية: 
 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:
  

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

   
 المشروع/خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج

 


