
1 
 

 

بتيروثيقة الخطة التنموية المحلية لبلدة   

 2018-2021  

 
 مقدم لـ:

 

 

 

 

 مقدم من االستشاري:

 

  
 HOPEبيت الخبرة الفلسطيني لالستشارات والدراسات  NCDالمركز الوطني للتنمية المستدامة 

 

2018 



2 
 

 جدول محتويات 
 3 ...................................................... قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية

 4 .............................................................................................  الوثيق المجتمعية

 7 .............................................................................................  مقدمة 1.0

 7 ........................................................................................ أهداف الخطة 1.1

 7 .................................................................................. منهجية إعداد الخطة 1.2

 10........................................................................................ نبذة عن بلدة بتير 2.0

 10................................................................................ الخصائص الجغرافية 2.1

 11............................................................................. الخصائص الديموغرافية 2.2

 13........................................................ مويةتشخيص المجاالت التن –التحليل التشخيصي  3.0

 13........................................................................... مجال البيئة والبنى التحتية 3.1

 14........................................................................ مجال تنمية االقتصاد المحلي 3.2

 15...................................................................................... السياحة واالثار 3.3

 17............................................................................. مجال التنمية االجتماعية 3.4

 18......................................................................... مجال اإلدارة والحكم الرشيد 3.5

 19................................................................اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة االطار( 4.0

 22............................................................................................  خطة التنفيذ 5.0

 22...................................................................بع سنواتخطة التنفيذ )رباعية( ار 5.1

 26.................................. البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( 5.2

 27............................................................................................  المالحق 6.0

 27............................. اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها 6.1

 39....................................................................... أوصاف مشاريع السنة األولى 6.2

 

 



3 
 

 محلية باعتماد الخطة التنموية المحليةقرار مجلس الهيئة ال

 

 

 

 



4 
 

 الوثيق المجتمعية 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 مقدمة 0.1

 أهداف الخطة  0.0
  :بما يلي بتيرلبلدة  محليةيمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية 

 بتير لتي تواجه عملية التنمية في بلدةتحديد الفرص المتاحة والمعيقات ا. 
 بتيريم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة تشخيص الوضع الراهن، وتقد. 
  4من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته  بتيروضع رؤية تنموية شاملة لتطوير 

 .سنوات
 وضع أهداف تنموية متكاملة. 
  بتيرتحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة. 
 املة ضمن إطار زمني، وتقديرات ماليةوضع خطة تنفيذ متك. 

 منهجية إعداد الخطة  0.1

على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد إلى  بتيرل المحليةارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية 
مجموعة العمل الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع  المحليدليل التخطيط التنموي 

)انظر  وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية (GIZ) من الوكالة األلمانية للتنمية، وبتمويل الوطنية
األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة  الثةتم تطبيق المراحل الث (1-شكل

طيط يق التختم تشكيل فر منذ بداية المشروع ادناه.تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل 
 ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات والمؤهالت من موظفي البلدية عشر شخصا أربعةاألساسي المكون من 

، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، حيث قام وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي
وحصر  تحليلكذلك لكل مرحلة، وفريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح 

، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة عملية التخطيط لجان المجاالت التنمويةقة، وتشكيل الالع ابحصأ
، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير المواطنين، واللجان بتيرل

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط1شكل )            

، وتم انلج 4(محدد  رئيسيكل لجنة منها مختصة في مجال  ، فقد كانتلجان المجاالت التنمويةما أ
قد تجلى دور هذه اللجان . و)استحداث لجنة فرعية تعنى بالتراث والسياحة لخصوصية بتير في هذا المجال

 ،وتقديم المعلومات )تشخيص الوضع القائم(في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى
والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من مجاالت العمل 

. بعد ذلك، تم بتيرعن التجمع السكاني في  التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص
ارير األولية التي على التق واستنادا، بتيرلجميع المجاالت التنموية في  تقرير التشخيص واالحتياجاتإعداد 

، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن خالل اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط أعدتها اللجان

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 
 تنظيم وتحليل

نية: إلى المرحلة الثا
أين نريد إن نتجه؟ 
 اإلطار التنموي

 

المرحلة الثالثة: كيف 
نصل؟  خطط التنفيذ 
 والمتابعة والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

  اليات التنفيذ

 

المرحلة الخامسة: هل 
 وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

0  

التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة

 

1 

خيص الوضع تش
 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 

حشد الموارد 
 وبناء الشراكات

01 

متابعة وتقييم 
 واطالع 

00 

 اعداد الخطة
القادمة السنوية  

 الخطوات

4 

تحضير وثيقة 
 االطار التنموي
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تقرير التشخيص فرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. ومن ثم إعداد القوة والضعف، وال
 .بتيرلبلدة  واالحتياجات

 :التطرق إليها في الخطة التي تمالمجاالت 
حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم 

الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب ربط الخطط المحلية مع الخطط 
 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي: 15المادة 

 المجاالت الرئيسية

 "حسب الخطط الوطنية"
 المجال الفرعي

لطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة الخدمات البلدية والبنى التحتية )ا مجال البيئة والبنى التحتية
 والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(

المحلي مجال تنمية االقتصاد  العمالة والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة 

ماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الخدمات االجت مجال التنمية االجتماعية
 الرياضة، والسكن

التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة  مجال االدارة والحكم الرشيد
 المحلية

القطاعات  شارك فيها ممثلون عن ،و 2018/01/31التي عقدت بتاريخ  الرئيسيةومن خالل ورشة العمل 
قة، تم تحديد الرؤية ال، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالمختلفة في البلدة

، )نقاط القوة والفرص(، حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية بتيرالمستقبلية لبلدة 
التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون أيضا بتحديد  )لتهديداتنقاط الضعف وا(وكذلك المؤثرات السلبية 

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

استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا النموذج ( 2018السنة االولى للخطة ) ادراجه ضمن
التقديرية، وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة، والمعوقات أمام تنفيذه،  وازنةلمشروع، ومكان تنفيذه، والماسم ا

اد خطة التنفيذ، وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعد
الخطة السنة االولى في  مشاريعوتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من 

من خالل اجتماع عام عرض فيه مخرجات  بتير. وتم عرض هذه الخطة على أهالي بتيرل المحليةالتنموية 
 .بشكلها النهائيالخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة 
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 بتيربلدة نبذة عن  1.1

بتير قرية كنعانية تمتد اثارها من االف السنين توارثتها عدة حضارات مثل الكنعانيين العمالقة والرومان 
 واليونان والدولة االسالمية وال زالت اثارها موجودة حتى اليوم .

يور المتنوعة فيها ولخصبة اراضيها لكثرة الط Bet.tyaraومعنى بتير بيت الطير نسبة للكلمة الكنعانية 
وتوفير ينابيعها العذبة كما يفسر ان بتير تعني البتر او القطع الن موقعها يطل على حافة مرتفعة من الصخر 

 يصعب الوصول اليها اال من ثالث طرق ضيقة ويصعب المرور منها خاصة الغزاة بالقدم.

 الخصائص الجغرافية  1.0
 لحم بيت وعن ، فقط متر كيلو 8 حوالي القدس عن تبعد – القدس وجنوب لحم بيت مدينة غرب بتير بلدة تقع

 .دونم الف 12 من اكثر اإلجمالية مساحتها وتبلغ ،متر كيلو 9 حوالي

 المحتلة المنطقة في يافا -القدس بين الواصل القطار سكة بمحاذاة تقع( دونم 3000) األراضي هذه من جزء
 نوالمزارع يستفيد حيث والخضار، والعنب واللوزيات بالزيتون زروعةم وهي ،(األخضر الخط) 1948 عام
 سكة بمحاذاة الواقع أراضيهم الى بالوصول لهم بالسماح والقاضية 1949 سنة الموقعة رودس اتفاقية من

 .الحديد

 

 



11 
 

 

 المناخ 

ملم،  653حوالي  مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها 761بتير على ارتفاع  بلدةتقع 
  %.61درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبة حوالي  16اما معدل درجات الحرارة فيصل الى 

 الخصائص الديموغرافية  1.1
، اما 2016الفلسطيني للعام  لإلحصاءتقديرات الجهاز المركزي نسمة حسب  4,993 بتيربلغ عدد سكان بلدة 

الجهاز  ه. وفي التعداد العام للسكان والمساكن الذي نفذنسمة 6000اكثر من فتشير الى  بتيردية لتقديرات ب
نسمة من  1992منهم  ،نسمة 3967بلغ عدد سكان بتير آنذاك  2007المركزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 

 وحدة سكنية. 981اسرة و 798بلغ عدد االسر  ننسمة من االناث، في حي 1975الذكور و 
 1(1117لعمر و الجنس )جدول توزيع السكان حسب فئة ا

 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار
 % عدد % عدد % عدد

1-4 226 5.9% 236 6.2% 462 01.1% 
5-9 236 6.2% 216 5.7% 452 00.9% 

01-04 210 5.5% 221 5.8% 431 00.3% 
05-09 214 5.6% 205 5.4% 419 00.1% 
11-14 176 4.6% 194 5.1% 370 9.7% 
15-19 152 4.0% 148 3.9% 300 7.9% 
31-34 135 3.6% 120 3.2% 255 6.7% 
35-39 142 3.7% 133 3.5% 275 7.1% 
41-44 112 2.9% 111 2.9% 223 5.9% 
45-49 93 2.4% 74 1.9% 167 4.4% 
51-54 60 1.6% 59 1.6% 118 3.0% 
55-59 51 1.3% 41 1.1% 92 1.4% 
61-64 33 0.9% 36 0.9% 69 0.8% 
65-69 17 0.4% 27 0.7% 44 0.1% 
71-74 19 0.5% 29 0.8% 48 0.3% 

                                                             
 لحم بيت محافظة في 2007 عام للسكان العام التعداد ، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز  1
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 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار
 % عدد % عدد % عدد

75-79 16 0.4% 25 0.7% 41 0.0% 
81-84 01 0.3% 9 0.2% 10 1.6% 
85-89 4 0.1% 7 0.2% 00 1.3% 
91-94 1 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 
 %1.1 0 %0.0 0 %0.0 1 فما فوق  95

 
 2الهرم السكاني

 
 

                                                             
 (2007) الجنس و العمر فئة حسب السكان توزيع جدول 2
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 تشخيص المجاالت التنموية  –التحليل التشخيصي  3.1

 ة والبنى التحتية يئمجال الب 1.3

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-)نقاط القوة  اإليجابيةالمؤثرات 

  العالمي التراث الئحة على ربتي بلدة دخول .1
 .ضيقة ولكنها الداخلية الطرق شبكة توفر .2
 .داخلية مياه شبكة توفر .3
 .للبلدة الكهرباء شبكة تغطية .4
 .للمياه ينابيع توفر .5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 .ج() منطقة البلدة أراضي من 70% .1
 .نسبيا صعبة البلدة تضاريس  .2
 .المياه ينابيع تلوث .3
 .وحرقها النفايات من العشوائي التخلص .4
 .صيانتها وأعمال الكهربائية األسالك على مما يؤثر المرتفعة األشجار من عدد وجود .5
 .المشترك الخدمات بمجلس الخاصة النفايات سيارة عمل انتظام عدم .6
 .المباني ترخيص ألهمية الوعي وجود عدم .7
 .سياحي اطنش ذات تعتبر القرية الن عامة حمامات وجود عدم .8
 .المنتظم غير العمراني التوسع .9
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 .باصات مواقف وجود عدم .10
 .ضيقة داخلية طرق .11
 للبلدية نضح سيارة توفر عدم .12

 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي  1.3

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 .المجال هذا في ستثمارلال فرص يتيح مما عالمي ارث موقع .1
 .ومياه الينابيع الزراعية المدرجات وجود .2
 .البلدة في السياح عدد زيادة .3
 .زراعي معهد لبناء أراضي توفر .4
 .السياحية اليدوية الحرف وجود .5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 .استغاللها وعدم الشتاء في واألمطار العيون لمياه هدر .1
 .البلدة في البور األراضي انتشار .2
 .استغاللها فرص يعيق مما اإلسرائيلية السيطرة تحت ج منطقة في أراضي وجود .3
 .العمل عن العاطلين العمال نسبة ارتفاع .4
 .والحرفية الزراعية للصناعات شعبي سوق يوجد ال .5
 .الزراعية األراضي في كبير اهتمام يوجد ال .6
 .المتنوعة التجارية للمحالت البلدة تفتقر .7
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 .المحلية التجارية األعمال يضعف مما البلدة من الشراء وعدم لحم بيت من الشراء ةثقاف .8

 السياحة واالثار 1.1

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 .العالمي التراث الئحة على بتير ادراج .1
 .اهالمي وينابيع الزراعية المدرجات وجود .2
  .التاريخية المعالم وجود .3
 .القديمة البلدة وجود .4
 .البيئي المتحف وجود .5
  (.وخدمات مسارات) سياحية واجهة .6
 .وسياحي ثقافي بعد لها متنوعة زراعية وممارسات تقاليد .7
 .وطبيعي حيوي تنوع وجود .8
  .الترويج ألغراض اهمن االستفادة يمكن إعالمية مواد توفر .9

 .متعاون محلي مجتمع .10
 - Battir 2020 - محلي بانتاج سياحية طةخ وجود .11

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 .بالخطر مهدد العالمي اإلرث موقع .1
  .بها االهتمام وضعف الزراعية األراضي هجرة .2
  .العشوائية النفايات مكبات انتشار .3
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 .منتظم غير عمراني توسع .4
  .الينابيع وتلوث الصحي الصرف مياه .5
  .سياحية مكاتب  وجود عدم .6
  .للباصات موقف وجود عدم .7
  .مرخصين أدالء وجود عدم .8
  .السياحية الناحية في سلبا يؤثر مما البلدة في عام بشكل النظافة مستوى ضعف .9

  .البلدة في وسياحية ارشادية كفاية ويافطات إعالنات وجود افتقار .10
 .السياحية المسارات في كفاية وخدمات مقاعد وجود عدم .11
 .الدائم البازار مثل للبلدة السياحية القيمة البراز تسويقي موقع وجود عدم .12
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 مجال التنمية االجتماعية  1.3

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 .األطفال لرياض المنتسبين األطفال من كاف عدد وجود .1
 .المرأة لمراكز المنتسبات النساء من كافية أعداد وجود .2
 .االجتماعي العمل في المتخصصين من كاف عدد توفر .3
 .فلسطين قرى أجمل شبكة ضمن بتير ادراج .4
 .والبلدات القرى من بغيرها مقارنة قليلة أمية نسبة .5
 .الخدمات لها وتقدم المدارس تساعد ومهنية فنية خبرات توفر .6
 .خصصاتالت جميع في والمعلمات المعلمين توفر .7

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 .اإلعاقة ذوي لألشخاص خاص مركز توفر عدم .1
 .الليلية للطوارئ او مسائي بدوام بتير عيادة في طبيب توفر عدم .2
  .التأهيل وبعض للصيانة المدارس حاجة .3
 .ورياضية صحية ومرافق لمختبرات بحاجة مدارس .4
 .المواصالت في صعوبة يشكل مما القطار سكة قرب الثانوية المدرسة وجود .5
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 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  1.3

 تحليل الوضع القائم
 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-)نقاط القوة  اإليجابيةالمؤثرات 

 .والحوكمة والتنظيم التخطيط في إداري طاقم توفر .1
 .الفلسطيني األحمر والهالل المدني الدفاع في والمتطوعات المتطوعين من فرقة توفر .2
 .األحمر والهالل المدني للدفاع الشرفة منطقة العمل على فتح شعبة في .3
 الريف قرى تخدم الرئيسي الشارع على وموقعها باستئجارها البلدية قامت الشرفة منطقة في الغربي الريف خدمات مجمع لعمل بتير في( دونم 6) أرض قطعة توفر .4

  الغربي
  .األحمر والهالل المدني الدفاع مثل والخارجية الداخلية المؤسسات ومع األهالي مع والتنسيق للمتابعة البلدة في إداري طاقم توفر .5
 .البلدية وبين بينهم والتواصل االتصال جودة مستوى لرفع البلد أهالي مع والتنسيق للمتابعة عامة بتير ألخبار اجتماعي تواصل موقع .6
 .داتبمع المدني للدفاع أولي موقع .7

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 .الرشيد والحكم اإلدارة في قليلة اإلداريين خبرات  .1
 . الطوارئ حاالت في األولية الرعاية خدمات لتقديم مركز أو مقر يوجد ال .2
 .الطارئة الحاالت في الخدمات لتلقي والمستشفيات الصحية المراكز عن الغربي الريف منطقة بعد .3
 .ضعيفة البلدة في األطراف جميع بين والتواصل التشبيك آلية .4
 .للبلدية ثابت مالي إيراد يوجد ال .5
 .المدني والدفاع األحمر الهالل في المتطوعين عمل الستمرارية مالي إيراد يوجد ال .6
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 اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة االطار( 4.1
 بتراثها مزدهرة بلدة بتير: الرؤية

 للمشروع  العناصر الرئيسية المشروع المقترح حتياجات ذات األولويةاال المجاالت التنموية

 مجال البيئة والبنى التحتية

مشروع نظام الصرف الصحي في الحاجة الماسة ل
 إعداد المراحل األولية لمشروع الصرف الصحي  بلدة بتير

 ورشات توعية وعمل نشرات بخصوص الصرف الصحي
لمشروع والحصول على إعداد الدراسة بشكل نهائي ل

 تراخيص
 شق طرق خدماتية لمشروع الصرف الصحي

تأهيل الطرق الداخلية وشق طرق جديدة الحاجة ل
 وزراعية وتوفير مواقف مركبات

 تأهيل الشارع الرئيسي لبلدة
 بتير

 4كم على مدى  6كم سنويا وبطول اجمالي  1.5بمعدل 
 سنوات

 كم. 3تعبيد الطريق بمعدل  ع حتى حوسانتعبيد طريق  خلة بتير من عين جام

 م.740تعبيد الطريق بمعدل تعبيد طريق خلة بتير 
 .كم  1تعبيد الطريق بمعدل  وطريق خربة بدر

 كم سنويا 3بمعدل  شق طرق زراعية )شارع عين اباسين(
تأمين مواقف للمركبات العامة وباصات السياح 

 دونم  2 مواقف مركبات على مساحة والزوار

تحسين الكهرباء وشبكات اإلنارة ضرورة 
 توسيع الشبكة واضافة عدد من األعمدة والمبات اإلنارة مشروع تحسين الكهرباء وشبكات اإلنارة  واالستثمار في مجال الطاقة المتجددة
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 مشروع الطاقة المتجددة

 

 ورشات توعية ونشرات
كيلو واط على  100إنارة الشوارع بخاليا شمسية بمعدل 

 دونم 1قطعتى ارض 
تأهيل شبكة المياه الداخلية وتوسيع الشبكة ضرورة 

 وإدارة خدمات المياه.
 

تأهيل شبكة المياه الداخلية وتوسيع الشبكة وإدارة 
 خدمات المياه

 "( 2كم ) 22تأهيل شبكة بطول 
 "(4كم  ) 3تأهيل شبكة بطول 

 كوب 1500خزان مياه يتسع   عمل خزان مياه

مجال تنمية االقتصاد 
 المحلي

 برنامج تطوير الزراعة المحليةالحاجة ل
 

مشروع لتطوير الزراعة المحلية ومستلزماتها 
 وتسويقها واالستثمار في مجال المياه والينابيع

 عمل مهرجان الباذنجان البتيري السنوي
 عمل بازارات وأسواق شعبية دورية

زراعة واالشتال في مواسم تزويد المزارعين بمعدات لل
 قطف الزيتون

 دونمات 10استصالح أراضي بور في البلدة بمعدل  استصالح أراضي بور للزراعة
مشروع ترميم قنوات الري والمدرجات  لاستكما

 وبركة عين جامع. الزراعية
مشروع القنوات والسالسل الحجرية في منطقة المدرجات 

 وعين جامع. عين البلدالزراعية منطقة بركة 

تطوير االقتصاد المحلي )في مجاالت ضرورة 
السياحة والثقافة والترفيه، والصناعات الحرفية 

 والمحلية(

 ترميم البيوت القديمة في البلدة القديم تأهيل مباني تاريخية في البلدة القديمة

 تطوير الصناعات الحرفية

 تدريب العاطلين عن العمل ومن األشخاص ذوي اعاقة 
 توفير معدات واجهزة

 تسويق منتجاتهم من خالل بازارات
 عمل بازارت للتسويق

 جمع وتوثيق الموروث الثقافي
 

 جمع وتوثيق الموروث الشعبي من كبار السن
واألمثال الشعبية في كتاب وعمل فيلم  تاألغاني والحكايا

 مصور

 تدريب أدالء سياحيين خطة ترويج سياحي ثقافي
 ت سياحيةمسارا
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 حمامات عامة
 مظالت عامة –مقاعد 

 نشرات سياحية
 مجال التنمية االجتماعية

 تطوير العيادة تطوير المرافق الصحية وخدماتهاضرورة  
 تجهيز مختبر

 تطوير الصيدلية
 بناء مركز أشعة طبي

والحكم  اإلدارةمجال 
 الرشيد

 

الحاجة لمجمع خدمات عامة متعدد االغراض 
لغربي )يشمل مقر لخدمات الدفاع لمنطقة الريف ا

 ومقر بلدية المدني والطوارئ(

بناء وتجهيز مجمع خدمات عامة متعدد األغراض 
 منطقة المخفر -لمنطقة الريف الغربي

 اعداد الدراسة
 استئجار األرض

 طوابق 5بناء مركز خدمات عامة يشمل 
 تجهيز المبنى بالمعدات الالزمة

 توفير موظف إلدارة المجمع

 2م 500طوابق على أرض مساحتها  3بناء  شاء مبنى بلدية جديدان

 تجهيز مبنى البلدية
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 خطة التنفيذ 5.1

 خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات  3.3

 المجال
 التنموي

 المشروع اسم

التكلفة 
 التقديرية

X 
1000$ 

 2021-2018   خطة
 السنوي الصرف

 المشاريع/البرامج اتمكون لتمويلة المرشح الجهة المرشحة للتنفيذ الجهة
 فقط والمحتملة المضمونة

 الهيئة
 المحلية

 الهيئة غير
 الشريك/المحلية

 الشريك/لمحلية الهيئة غير الهيئة المحلية

 القسم حدد الرابعة الثالثة الثانية األولى
 حدد بند دورها الجهة اسم المعني

 الموازنة
 قيمة

قيمة  حددا لجهة المساهمة
 المساهمة

يئة والبنية الب
 التحتية

إعداد المراحل األولية 
سلطة  الهندسة 1000 487 13 0 1500 لمشروع الصرف الصحي

 1487 المياه سلطة 13 التطويرية تنفيذ المياه

تأهيل الشارع الرئيسي في 
صندوق  الهندسة 100 100 130 70 400 بتير

 الحكم وزارة 100 التطويرية تنفيذ البلديات
 300 المحلي

بيد طريق خلة بتير من تع
صندوق  الهندسة 0 125 125 0 250 عين جامع حتى حوسان

 الحكم وزارة 50 التطويرية تنفيذ البلديات
 200 المحلي

صندوق  الهندسة 0 0 0 64 64 تعبيد طريق  خلة بتير
 لحكم وزارة 10 التطويرية تنفيذ البلديات

 54 المحلي

صندوق  ندسةاله 0 0 0 86 86 تعبيد طريق خربة بدر
 الحكم وزارة 10 التطويرية تنفيذ البلديات

 76 المحلي

وزارة  الهندسة 20 20 20 20 80 شق طرق زراعية
 70 جهات مانحة 10 التطويرية تنفيذ الزراعة

تأمين مواقف المركبات العامة 
صندوق  الهندسة 0 0 0 49 49 والخاصة

 الحكم وزارة 10 التطويرية تنفيذ البلديات
 39 يالمحل

 20 كهرباء القدس 7 التطويرية تنفيذكهرباء  الهندسة 0 10 17 0 27 تحسين الكهرباء واإلنارة
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 المجال
 المشروع اسم التنموي

التكلفة 
 التقديرية

X 
1000$ 

 2021-2018   خطة
 السنوي الصرف

 المشاريع/البرامج اتمكون لتمويلة المرشح الجهة المرشحة للتنفيذ الجهة
 فقط والمحتملة المضمونة

 الهيئة
 المحلية

 الهيئة غير
 الشريك/لمحلية الهيئة غير الهيئة المحلية الشريك/المحلية

 القسم حدد الرابعة الثالثة الثانية األولى
 حدد بند دورها الجهة اسم المعني

 الموازنة
 قيمة

قيمة  حددا لجهة المساهمة
 المساهمة

 القدس

كهرباء  الهندسة 0 130 5 0 135 مشروع الطاقة المتجددة
 0 - تنفيذ القدس

جهات 
مانحة/قطاع 

 خاص
135 

سلطة  الهندسة 0 0 0 1135 1,135 تأهيل شبكة المياه الداخلية
 1000 المياه سلطة 135 التطويرية تنفيذ هالميا

 1000إنشاء خزان مياه سعة 
سلطة  الهندسة 370 0 0 0 370 3م

 320 جهات مانحة 50 التطويرية تنفيذ المياه

 3701  395     1490 872 310 1424 4,096 الجزئي المجموع
 التنمية
  ةياالجتماع

تطوير المرافق الصحية 
وزارة  الهندسة 150 100 250 0 500 وخدماتها

 450 وزارة الصحة 50 التطويرية تنفيذ الصحة

 450  50     150 100 250 0 500 الجزئي المجموع

تنمية 
االقتصاد 
 المحلي

راعة برنامج تطوير الز
المحلية ومستلزماتها وتسويقها 
واالستثمار في مجال المياه 

 والينابيع

وزارة  الهندسة 13 13.5 13 13.5 53
 43 جهات مانحة 10 التطويرية تنفيذ الزراعة

وزارة  - 15 15 20 0 50 استصالح اراضي بور 
وزارة  0 - تنفيذ الزراعة

 50 الزراعة
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 المجال
 المشروع اسم التنموي

التكلفة 
 التقديرية

X 
1000$ 

 2021-2018   خطة
 السنوي الصرف

 المشاريع/البرامج اتمكون لتمويلة المرشح الجهة المرشحة للتنفيذ الجهة
 فقط والمحتملة المضمونة

 الهيئة
 المحلية

 الهيئة غير
 الشريك/لمحلية الهيئة غير الهيئة المحلية الشريك/المحلية

 القسم حدد الرابعة الثالثة الثانية األولى
 حدد بند دورها الجهة اسم المعني

 الموازنة
 قيمة

قيمة  حددا لجهة المساهمة
 المساهمة

استكمال ترميم قنوات الري 
وزارة  الهندسة 0 150 100 0 250 ات الزراعيةوالمدرج

 250 جهات مانحة 0 التطويرية تنفيذ الزراعة

تأهيل مباني تاريخية في البلدة 
وزارة  الهندسة 200 200 200 0 600 القديمة

 550 جهات مانحة 50 التطويرية تنفيذ السياحة

 0 0 0 165 0 165 تطوير الصناعات الحرفية
وزارة 
الشباب 

 افةوالثق
 150 جهات مانحة 15 - تنفيذ

وزارة  - 25 25 30 25 105 جمع الموروث الثقافي
 100 وزارة الثقافة 5 - تنفيذ الثقافة

وزارة  الهندسة 15 17 20 0 52 خطة ترويج سياحي / ثقافي
 42 جهات مانحة 10 التطويرية تنفيذ السياحة

 المجموع
 1185  90     268 420.5 548 38.5 1275  الجزئي

اإلدارة 
والحكم 
 الرشيد

بناء وتجهيز مجمع خدمات 
عامة متعدد األغراض للريف 

 الغربي
 الهندسة 500 500 450 50 1500

الشؤون 
االجتماعية
، الدفاع 
 المدني

 250 التطويرية تنفيذ
الشؤون 

االجتماعية، 
 الدفاع المدني

1250 
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 المجال
 المشروع اسم التنموي

التكلفة 
 التقديرية

X 
1000$ 

 2021-2018   خطة
 السنوي الصرف

 المشاريع/البرامج اتمكون لتمويلة المرشح الجهة المرشحة للتنفيذ الجهة
 فقط والمحتملة المضمونة

 الهيئة
 المحلية

 الهيئة غير
 الشريك/لمحلية الهيئة غير الهيئة المحلية الشريك/المحلية

 القسم حدد الرابعة الثالثة الثانية األولى
 حدد بند دورها الجهة اسم المعني

 الموازنة
 قيمة

قيمة  حددا لجهة المساهمة
 المساهمة

صندوق  الهندسة 250 250 0 0 500 انشاء مبنى بلدية جديد
 لحكم وزارةا 50 التطويرية تنفيذ البلديات

 450 المحلي

 المجموع
 1700  300     750 750 450 50 2000  الجزئي

 X 1000 التنموية للخطة الكلي المجموع
 7,036  835     2,658 2,143 1,558 1,513 7,871 أمريكي دوالر
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 البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( 3.3
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 المالحق  6.1

 اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها 1.3

 لجنة التخطيط التنموي المحلي ةتشكيل

 ة/اسم العضو
 نةا في اللج/دوره

 )مقرر أو عضو(
 مجال التخصص

 محاسبة الرئيس محمد قطوش تيسير
 هندسة مدنية عضو م. أكرم مصطفى بدر
 إدارة األعمال واإلدارة العامة منسقة اللجان مريم إسماعيل معمر
 هندسة مدنية منسقة  الرا عماد سمارا

 معلومات وإدارةتكنولوجيا  عضو حمزة زكي عبيد اهلل
 هندسة معمارية عضو معمر خليل مصطفىم. 

 تربية)رياضيات( عضو صالح علي البطحة
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 تشكيلة فريق التخطيط االساسي

 اسم العضو/ة #:

دوره/ا 
في 

 الفريق
)منسق/ع

 ضو(

المؤسسة التي 
 مجال االهتمام يعمل/تعمل بها

المسمى 
الوظيفي في 

 المؤسسة

 العمر الجنس

-15 أنثى ذكر
 29فوق  29

  X  X  مهندس بيئة وبنية تحتية بلدية بتير منسق الرا عماد سمارا  .1

 X   X مهندس بيئة وبنية تحتية بلدية بتير عضو خليل مصطفى معمر  .2

 X  X  عالقات عامة والحكم اإلدارة بلدية بتير منسق مريم اسماعيل معمر  .3

ادارة وحكم  بلدية بتير عضو كفاح عامر قطوش  .4
 رشيد

 X  X  محاسبة

 X   X امين صندوق اقتصاد بلدية بتير عضو عماد ربحي ابو نعمة  .5

ادارة وحكم  بلدية بتير عضو ماهر محمد الهربوك  .6
 رشيد

 X   X مدير اداري

  X X  المتحف البيئي السياحة واالثار بلدية بتير عضو مي مران شامي  .7

 X   X عضو بلدية قتصاداال بلدية بتير                      عضو حمزة زكي عبيد اهلل   .8

9.  
اللجنة   منسق  ابو رياض حسن حماد

 االقتصادية
 رشيد

 X   X 

10.  
اللجنة   عضو فاطمة صالح

 االجتماعية
 X   X معلمة

11.  
 X   X معلم متقاعد الساحة واالثار بلدية بتير عضو صالح البطحة
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 .الرا سمارامنسق اللجنة: م          لجنة: المجال البيئة والبنية التحتية

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

  العمر- الجنس
 البريد االليكتروني

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 
االتصال أرقام  

مجلس الخدمات  عضو خليل مصطفى معمر  .1
 المشترك

X   X 0587782002  

  X   X 0595155006 المجتمع المحلي عضو محمد عبد حالوة  .2

زكي مصطفى   .3
 رويشد

  X   X 0522730867 المجتمع المحلي عضو

  X   X 0525218133 المجتمع المحلي عضو نبيل درويش عبيد اهلل  .4

  X   X 0569903791 المجتمع المحلي عضو حسن علي عوينة  .5

إبراهيم سعيد أبو   .6
 حارثية

  X   X 0598234025 المجتمع المحلي عضو

  X  X 0525576523  المجتمع المحلي عضو نعمة إبراهيم قصقص  .7

  X   X 2738558 المجتمع المحلي عضو رامي صالح بطحة  .8

  X  X 0523740257  المجتمع المحلي عضو غدير خالد معمر  .9

  X   X 2738720 بلدية بتير عضو محمد حماد عوينة  .10

  X   X 0522313840 بلدية بتير عضو محمد موسى معمر  .11
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 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

  العمر- الجنس
 البريد االليكتروني

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 
االتصال أرقام  

أحمد الطيب علي   .12
 قصقص

  - X   X المحليالمجتمع  عضو

  X   X 0599524225 المجتمع المحلي عضو رائد سماره  .13

  X   X 0528250019 المجتمع المحلي عضو معمر طاهر خليل  .14
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 منسق اللجنة: مريم معمر         لجنة: المجال* االدارة والحكم الرشيد

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

  العمر الجنس
 د االليكترونيالبري

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 
االتصال أرقام  

  X   X 0595535305 مركز اإلحصاء عضو زكي خليل أبو حسن 1

  -    X جامعة الخليل عضو هيثم كمال االعرج 2

  X   X 2737421 جامعة الخليل عضو خليل طاهر معمر  .3

  X   X 2737531 االمن الوطني عضو سائد خضر القيق  .4

  X X  0525048918  جامعة بيت لحم عضو تسنيم نعيم أبو نعمة  .5

  X X  0592297647  جامعة بيت لحم عضو رغد بسام عياش  .6

  X X  0522679678  بلدية بتير عضو كفاح عامر قطوش  .7

مدرسة بنات بتير  عضو نعمة ذيب الشامي  .8
 الثانوية

 X  X 2738655  

كلية المجتمع  عضو سمر عماد الشامي  .9
 لعصريةا

X X X X 0525048918  

  X  X  0598949592 شركة الكهرباء عضو جالل علي الهربوك  .10

  X  X  0595555681 بلدية بتير عضو ماهر محمد الهربوك  .11
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 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

  العمر الجنس
 د االليكترونيالبري

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 
االتصال أرقام  

  X X  X 0569441752 المجتمع المحلي عضو بسام عبد اللطيف  .12

13.  
جامعة القدس ابو  عضو براءة عبد الفتاح معمر

 ديس
 X X  2738616 

 

  X  X  0598444345 مركز حفظ التراث عضو محمد وليد قطوش  .14

  X   X X بلدية بتير عضو عماد ربحي أبو نعمة  .15

 بلدية بتير عضو منيرة عوينة  .16
 روضة الجمعية

 X X  2738893  

  X X  0597212825  جامعة الخليل عضو أحالم محمد نواورة  .17

  X X  0597296955  جامعة الخليل عضو مريم رأفت بدر  .18
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 منسق اللجنة: فاطمة صالح          لجنة: المجاالت االجتماعية

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 19فوق  19-05 أنثى ذكر

  X  X 2737788  بلدية بتير عضو أالء زياد معمر  .1

  X 0539522063    جامعة العروب التقنية وعض عبد الكريم مجدي معمر  .2

  - X X X  مدرسة الالتين بيت جاال عضو مرح زيدان البطمة  .3

  X  X  0599842024 مدرسة ذكور بيت لحم عضو معاذ مراد القيسي  .4

  X  X 0586290352  تعاونية نسائية عضو سماح عودة أبو نعمة  .5

  X   X 0524530901 جمعية زراعية عضو جهاد ابراهيم صالح  .6

مدرسة ذكور بتير  عضو موسى محمد معمر  .7
 الثانوية

 X  X 0597351642  

  X   X 0527308899 مجتمع محلي عضو فوزي محمد عوينة  .8

مركز حسن مصطفى  عضو نادية حسن مصطفى  .9
 الثقافي

 X  X 2737758  

  X  X 2737426  مختبر بتير عضو مرام أحمد قطوش  .10

أحمد صالح إبراهيم   .11
 الحص

مدرسة ذكور بتير  عضو
 الثانوية

 X  X 2737330  
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 19فوق  19-05 أنثى ذكر

مدرسة ذكور بتير  عضو ماجد خضر معمر  .12
 الثانوية

    0527396792  

  x  2737330   مدرسة حسن مصطفى عضو أحمد يوسف فنون  .13

  0597047146     مركز حسن مصطفى عضو أالء وجيه النجار  .14

  0597351642     وزارة الثقافة والشباب عضو كفاح الحروب  .15

مدرسة ذكور بتير  عضو علي محمد قطوش  .16
 الثانوية

    0529076727  

مدرسة ذكور حسن  عضو موسى صالح  .17
 مصطفى األساسية

    2737330  

مدرسة ذكور حسن  عضو حاتم رشدي بطمة  .18
 مصطفى األساسية

    0597528156  
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 أبو رياض -ن محمد حمادحسمنسق اللجنة:           لجنة: المجال االقتصادية

 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 19فوق  19-05 أنثى ذكر

    X  X المجتمع المحلي عضو رامي صالح بطحة  .1

  0522501639     جمعية بتير الزراعية عضو مهند إبراهيم أبو حسن  .2

       بلدية بتير ضوع صالح علي  .3

  X  X 0542305665  جمعية بتير الزراعية عضو خالد أبو حسن  .4

  X   X 02-2737823 جامعة الخليل عضو محمد مجدي معمر  .5

  X 0562000353    المجتمع المحلي عضو محمود نعمان  .6

  X 0599842024    نادي بتير الرياضي عضو مجدي معمر  .7

   X    تير الزراعيةجمعية ب عضو حسن محمد بدر  .8

   X    المجتمع المحلي عضو ثائر محمد حماد  .9

  X 0522730817    بلدية بتير عضو حمزة زكي عبيد اهلل  .10

  X  0592328043   المجتمع المحلي عضو محمد زكي عبيد اهلل  .11

  X 0502355904    تعاونية نسوية عضو سهير عودة عبيد اهلل  .12
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 التخصص/مجال االهتمام المؤسسة االسم الرقم
 العمر الجنس

 البريد االليكتروني ارقام االتصال
 19فوق  19-05 أنثى ذكر

       تجاري محل عضو أنصاف محمد عوينة  .13

  059187552     جمعية بتير الزراعية عضو هالة علي أبو بدر  .14

       المجتمع المحلي عضو عمر عبد اللطيف  .15

       تعاونية نسوية عضو صفاء نمر الشخ  .16

  0598206101     جمعية بتير الخيرية عضو عليان الشامي  .17

  2737484     مركز حسن مصطفى عضو رشا الشامي  .18

سر أيوب الشيخ ابو مي  .19
 صايمة

  0599393155     تعاونية نسوية عضو

مدرسة ذكور بتير  عضو حسن البطمة  .20
 الثانوية

      

مدرسة ذكور بتير  عضو رامي مصطفى  .21
 الثانوية

    0522316501  

       المجتمع المحلي مزارع عضو محمد عبد الفتاح أبو نعمة  .22
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 منسق اللجنة الفرعية: مي شامي                   ثاراللجنة الفرعية: السياحة واال

 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 

 X   X 0598844002 mobidallah@nexus.ps بلدية بتير عضو أكرم مصطفى بدر  .1

 X X  0598445225  المجتمع المحلي عضو اعتدال خليل معمر  .2
 

   X   X المجتمع المحلي عضو ياسمينة زيدان بطمة  .3

   X   X المجتمع المحلي عضو وصال مجدي عوينة  .4

  X X  0529292399  المجتمع المحلي عضو خالد جهاد قطوش  .5

محليالمجتمع ال عضو وسام حسن عوينة  .6  X   X   

   X   X المجتمع المحلي عضو هبة إبراهيم أبو نعمة  .7

   X  X  المجتمع المحلي عضو أسيل وليد عبيد اهلل  .8

    X X  المجتمع المحلي عضو خالد عطا معمر  .9

mailto:mobidallah@nexus.ps
mailto:mobidallah@nexus.ps
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 المؤسسة االسم الرقم
التخصص/مجال 

 االهتمام

 العمر الجنس
 البريد االليكتروني ارقام االتصال

 أنثى ذكر
05-
19 

 19فوق 

  X   X 0523740257 المجتمع المحلي عضو نوال إسماعيل معمر  .10

       المجتمع المحلي عضو سلطان مطرود الشامي  .11

       المجتمع المحلي عضو أحمد وليد عبيد اهلل  .12

       المجتمع المحلي عضو عادل أبو الحج  .13

  0568482589     المجتمع المحلي عضو حسين إسماعيل البطمة  .14

  0598844002     المجتمع المحلي عضو عبيد اهللمحمد   .15

  0595940873     جامعة القدس المفتوحة عضو إيناس عودة أبو مر  .16
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 ريع السنة األولى أوصاف مشا 6.1
 ملخص المشروع

 تأهيل الشارع الرئيسي لبلدة بتير: اسم المشروع
 

 -01Bat-IS:  الرقم
 

 البيئة والبنية التحتية: المجال التنموي
 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

  الساياح   آالف إليهاا يتوافد و تم إدراجها على الئحة التراث العالميتمتاز بلدة بتير بأنها بلدة سياحية
تطوير الخدمات السياحية الموجودة في البلدة من خالل تأهيل وتوساعة   إلىسنويا لذلك تسعى البلدية 

 متر.1500 الشارع الرئيسي بطول
  ويشامل ذلاك االسافلت      متار 1500 المشروع عبارة عن تأهيل وتوسعة الشارع الرئيسي بطول

 )حيث يلزم( وأرصفة وإشارات تحذيرية.والبسكورس ومقاطع عبارات المياه 
   يتضمن المشروع شق الشارع الرئيسي الذي يخدم البلدة التي تم إدراجها على الئحة التراث العاالمي

فتأهيل الشارع الرئيسي يقلل من االزدحام المروري للبلدة وخاصة في فصل الصايف ماع ازديااد    
لبية الطرق في المنطقة من ضاعف بنيتهاا   زوارها السياح من داخل فلسطين وخارجها ،و تعاني غا

التحتية وذلك من حيث ضيق عرضها وعدم مالئمتها لحركة المرور صيفًا وشتاًء وذلك نتيجة للتوسع 
 العمراني األفقي الذي شهدته المنطقة خالل السنوات الماضية.

 

 الشارع الرئيسي –بتير 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6/2018 
 فيذمدة التن
 
 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 تقليل االزدحام المروري. .1
 تحديد حدود الشارع الرئيسي. .2
 تأهيل الشارع الرئيسي. .3
 تحسين مظهر البلدة العمراني. .4

 المجتمع المحلي 
 زوار بلدة بتير محليا وعالميا 

 6000: مباشر 
 50000: شرغير مبا 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة ثةالثال الثانية األولى
الحصول على الموافقات   0 0 0 6 تحضير وثائق العطاءات. .1

 من الجهات المختصة
 0 0 0 1 طرح وتقييم العطاءات والترسية. .2 

 011 011 031 64 متر. 1500 تنفيذ المشروع بطول .3

 011 011 031 71 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 دوالر أمريكي 411,111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 



40 
 

 ملخص المشروع
 تأهيل الشارع الرئيسي لبلدة بتير: اسم المشروع

 
 -01Bat-IS:  الرقم

 
 البيئة والبنية التحتية: المجال التنموي

 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غياار  األرض متااوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني متوفرة  

  كيف؟ 
 من خالل طرح عطاءات

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

  من؟ 
 

 الشارع الرئيسي   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتية(، وال يترتب 
 على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابل هناك مصاريف صيانة جزئية

 بالقيام بها بلدية بتيرستقوم 
 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل

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

  قسم الهندسة  صندوق البلديات. 
 البلدية 
 ويل المقترحةجهة التم

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  ستساهم البلدية بجزء من تكلفة المشروع بما يشمل المساهمة

 المجتمعية
 الحكم المحلي 
 المجتمع المحلي. 
 .صندوق البلديات 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا  متوفرة   متوفرةالموارد البشرية  

 غير متوفرة
  :جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات  
  غير متوفرة 

  :غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة 
 للطرق الدوريةمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 توسعة الشارع. .1
 توفير أماكن للمشاة .2
 تنشيط حركة المشاة .3
 توفير يافطات لإلعالنات .4

 سلبية: 
 

  لعملاعاقة للمواطنين أثناء ا 
 تعطيل حركة السير أثناء العمل 
 الغبار 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
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 ملخص المشروع
 تأهيل الشارع الرئيسي لبلدة بتير: اسم المشروع

 
 -01Bat-IS:  الرقم

 
 البيئة والبنية التحتية: المجال التنموي

 
  عدم االلتزام بالمساهمة كجزء من التكاليف والتأهيل

 والصيانة.
 .إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات 
 نقص التمويل 

  ولين مموالتواصل مع البحث عن 
 التوعية والمشاركة المجتمعية 

 

 ملخص المشروع
 البنية التحتية: المجال التنموي -02Bat-IS:  الرقم تعبيد طريق خلة بتير: المشروع اسم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

خاصة يعاني المزارعين من صعوبة الوصول إلى أراضيهم في منطقة خلة بتير المشهورة بأشجار الزيتون فيها و
لتسهيل وصول مركبات المزارعين  للتخفيف من أعبائهم وتحميل المعدات وأكياس الزيتون في مواسم قطف 

 الزيتون .
متر، حيث ُيعد هذا الشارع احد الشوارع الرئيساية  3000بطولخلة بتير هيل طريق أوت يتضمن المشروع تعبيد

 قرى المجاورة .التي تخدم البلدة باتصالها بشكل رئيسي مع قرية حوسان وال

 بتير 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 سنة
 أهداف المشروع

 
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

 
 عدد المستفيدين المتوقع

 . لتسهيل وصول مركبات المزارعين 
 .سهولة وصول المزارعين ألراضيهم 
  طريق يصل بين بلدة بتير وقرية

 حوسان.

 واطنين في البلدة و كافة التجمعات السكانية المحيطةكافة الم 
 .وزوار البلدة

 

 :6000 مباشر 
 :غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات   1 1 1 64 تحضير وثائق العطاءات. .4

 من الجهات المختصة
 

 طرح وتقييم العطاءات والترسية. .5

 تنفيذ المشروع  .6
 1 1 1 64 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 دوالر أمريكي 64,111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
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 ملخص المشروع
 البنية التحتية: المجال التنموي -02Bat-IS:  الرقم تعبيد طريق خلة بتير: المشروع اسم

األرض غياار  األرض متااوفرة              
 مكاني المشروع ليس ذي بعد متوفرة  

  كيف؟ 
 من خالل طرح عطاءات

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

  من؟ 
 شركات مقاوالت محلية

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتية(، وال يترتب 

دية، وبالمقابل هناك مصاريف صيانة جزئية على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد ما
 بالقيام بها بلدية بتيرستقوم 

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

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(
 دسة قسم الهن  صندوق البلديات. 

 البلدية 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  ستساهم البلدية بجزء من تكلفة المشروع بما يشمل المساهمة

 المجتمعية
 الحكم المحلي 
 المجتمع المحلي. 
 .صندوق البلديات 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 جزئيا  متوفرة   متوفرةرد البشرية: الموا  

 غير متوفرة
  :جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات  
  غير متوفرة 

  :غير مطلوب   بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   تسهيل وصول مركبات المزارعين. 
 على األراضي, الحفاظ 
  ين ألراضيهمالمزارع وصولتسهيل 

 سلبية: 
 

 اعاقة للمواطنين أثناء العمل 
 الغبار 

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

 مخاطر سياسية .  
 ضعف التمويل 

  .تشكيل لجنة متابعة و تنسيق 
 التواصل مع الجهات المانحة 
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 ملخص المشروع
 البنية التحتية: المجال التنموي -03Bat-IS:  الرقم طريق خربة بدر تعبيد: المشروع اسم

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

متر، حيث ُيعد هذا الشارع احد الشوارع البديلة  2000 بطولخربة البدر  هيل طريق أوت يتضمن المشروع تعبيد
 صالها بشكل رئيسي من أول البلدة إلى آخرهاللشارع الرئيسي في حال األزمات واالزدحام والتي تخدم البلدة بات

 بتير 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 سنة
 أهداف المشروع

 
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

 
 عدد المستفيدين المتوقع

 . لتسهيل وصول مركبات المزارعين 
  سهولة وصول المزارعين ألراضيهم

 .في منطقة خربة البدر

 كافة المواطنين في البلدة و كافة التجمعات السكانية المحيطة 
 .وزوار البلدة

 

 :6000 مباشر 
 :غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات   1 1 1 86 تحضير وثائق العطاءات. .7

 من الجهات المختصة
 

 طرح وتقييم العطاءات والترسية. .8

 تنفيذ المشروع  .9
 1 1 1 86 يكي(المجموع لكل سنة )دوالر أمر

 دوالر أمريكي 86,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غياار  األرض متااوفرة              
 ليس ذي بعد مكانيالمشروع  متوفرة  

  كيف؟ 
 من خالل طرح عطاءات

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

  من؟ 
 شركات مقاوالت محلية

    العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتية(، وال يترتب 

ق عوائد مادية، وبالمقابل هناك مصاريف صيانة جزئية على تنفيذه وتشغيله تحقي
 بالقيام بها بلدية بتيرستقوم 

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
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 ملخص المشروع
 البنية التحتية: المجال التنموي -03Bat-IS:  الرقم طريق خربة بدر تعبيد: المشروع اسم

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

  قسم الهندسة  صندوق البلديات. 
 البلدية 

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

  ستساهم البلدية بجزء من تكلفة المشروع بما يشمل المساهمة
 المجتمعية

 الحكم المحلي 
 المجتمع المحلي. 
 .صندوق البلديات 

 روعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المش
  :جزئيا  متوفرة   متوفرةالموارد البشرية  

 غير متوفرة
  :جزئيا   متوفرة دراسات/مخططات  
  غير متوفرة 

  :ب غير مطلو  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا   مطلوب   دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   تسهيل وصول مركبات المزارعين. 
 على األراضي, الحفاظ 
  المزارعين ألراضيهم ولوصتسهيل 

 سلبية: 
 

 اعاقة للمواطنين أثناء العمل 
 الغبار 

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

 مخاطر سياسية .  
 ضعف التمويل 

  .تشكيل لجنة متابعة و تنسيق 
 التواصل مع الجهات المانحة 
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 ملخص المشروع
شاارع بااب    -شق طرق زراعياة : سم المشروعا

 الزقاق عين اباسين
 Bat-IS-04:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 
 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 ضعف بنيتها التحتية وذلك من حيث ضيق عرضها وعدم مالئمتها  منغالبية الطرق في بلدة بتير  عانيت
شتاًء وذلك نتيجة للتوسع العمراني األفقي الذي شهدته المنطقة خاالل السانوات   لحركة المرور صيفًا و

 الماضية.
  متر، حيث ُيعد هذا الشارع احد الشوارع 1500بطولعين اباسين هيل طريق أتوسعة وتيتضمن المشروع

ياق  الرئيسية التي تخدم البلدة باتصالها بشكل رئيسي مع قرية حوسان والقرى المجاورة وكذلك هاو طر 
في بلدة  بتير الى معلم زراعي وسياحي من معالم البلدة عين اباسين  وتأهيل  واصل منطقة باب الزقاق

هذا الطريق يساهم في وصول المزارعين والسواح الى هذه المنطقة لذلك سيتم من خالل المشروع تأهيل 
 ة.وتوسعة طريق عين اباسين الذي يعد من الطرقات والشوارع الحيوية في المنطق

 بلدة بتير 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
08/2018 

 مدة التنفيذ
 

 على مدار الخطة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 .توسيع منطقة سكنية 
 .سهولة وصول المزارعين ألراضيهم 
  سهولة الوصول لمعلم سياحي عين

 اباسين.

 نينكافة المواط 
 المؤسسات الحكومية واألهلية 

 6000: مباشر 
 50,000:غير مباشر 

المشاريع التي تمثل  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
متطلبا سابقا لهذا 

 المشروع
 عناصر المشروع

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

 $(X 0111) التكلفة التقديرية
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 أعمال مسح و تأهيل وتعبيد شوارع .1

11 11 11 11 
  الحصول على

الموافقات من الجهات 
 المختصة

 

 السنة األولى( –)عين أباسين  زراعيةشق طرق  .2
 11 11 11 11  المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 81,111 ام( دوالر أمريكي المجموع )باألرق
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غياار متااوفرة   األرض متااوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  ل البلدية وستتم إدارة الصايانة خاالل   اإلدارة والتشغيل من خالكيف؟
 األعوام التي تتبع الصيانة من قبل البلدية

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

 .   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 ال ينطبق

 ال     نعم  المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
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 ملخص المشروع
شاارع بااب    -شق طرق زراعياة : سم المشروعا

 الزقاق عين اباسين
 Bat-IS-04:  الرقم

 
  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 
 

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

 قسم الهندسة  وزارة الزراعة 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 ستساهم البلدية جزئيا  لبلدياتصندوق تطوير وإقراض ا 

 الحكم المحلي 
 االغاثة الزراعية 
 وزارة الزراعة 
 جهات مانحة 

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

 غير متوفرة
  :متوفرة جزئياا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 بغير مطلو 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
   القدرة على إدارة والتحكم وتوجيه زوار بلدة

 بتير .
 ,الحفاظ على األراضي 
 .تسهيل وصول المزارعين ألراضيهم 

 سلبية: 
 

    عرقلة وصول المواطنين ألراضيهم ومسااكنهم وأمااكن
 عملهم

  الضجيج والضوضاء أثناء التنفيذ 
 ة واإلضرار باألراضي الزراعيةاقتالع أشجار مثمر 

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

 عدم الحصول على التمويل الكافي للمشروع  البحث والتنسيق مع الجهات المانحة 
  محاولة السيطرة على األعطال وايجاد خطط بديلة 
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 ملخص المشروع
تاأمين مواقاف للمركباات العاماة     : المشروع أسم

 وباصات السياح والزوار
 Bat-IS-05:  الرقم:  الرقم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 " فلسطين، أرض العنب والزيتون، المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، بتير" 

المحليين واألجانب، مما يؤدي الى أزمة  الكثير من الزوارسنويا يزورها بلدة بتير موقع ارث عالمي و 
للشوارع والسير لعدم وجود موقف لحافالتهم، فالموقف سيكون الحل الدائم لتنظيم وضع حافالت السواح 

 .بصورة تنظم الوضع السياحي في البلدة

 ومية في بلدة بتير..المشروع عبارة عن تأمين موافق للباصات والمركبات السياحية والعم

  بتير 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنة واحدة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

تأمين مواقف للحافالت والمركبات  .1
 لزوار بلدة بتير.

تقليل والحد من نسبة االزدحام في  .2
 وسط البلدة.

أمين مرافق عامة للسياح وزوار البلدة ت .3
ضمن الخطة الحفاظية على موقع بتير 

 التراثي.
معرفة البلدية وقدرتها في تنظيم الباصات  .4

السياحية من خالل دخولها إلى 
 الموقف.

  زوار ، وخاصة بتيرجميع فئات المجتمع في قرية
 البلدة

 6000: مباشر 
 12500: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  ات( المشروع وتكاليفها التقديريةوصف مختصر لنشاطات )مركب
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات من   0 0 0 49 تحضير وثائق العطاء  .1

 الجهات المختصة
 

 0 0 0 توفير أرض )مستأجرة( .2
 0 0 0 توفير مرافق عامة تخدم المواقف .3
 0 0 0 توفير موظف إلدارة الموقف .4
 0 0 0 تكاليف انشاء الموقف .5

 0 0 0 49 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 
49,111 
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 ملخص المشروع
تاأمين مواقاف للمركباات العاماة     : المشروع أسم

 وباصات السياح والزوار
 Bat-IS-05:  الرقم:  الرقم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد 
 مكاني(

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غير  األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني متوفرة  

  كيف؟ 
 

ات الالزمة في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيب
 لتوفيرها؟

  من؟ 
 المجلس البلدي بالتعاون مع األهالي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي

   األرض المطلوبااة هااي األرض المخصصااة
للشوارع، والتي تكون تحت تصارف المجلاس   
البلدي حال إقرار المخطط الهيكلي ، والمخطاط  
 الحالي بمرحلة الدراسة لدى وزارة الحكم المحلي.

 دي السنوي المتوقع )$(؟ العائد الما 
 العوائد من المشروع تخدم المصاريف التشغيلية للموقف

المشروع ذو بعد مكااني؟ اذا كاان نعام أدرج     هل
 الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى 
 المشروع

 ال     نعم 

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

 قسم الهندسة / قسم الطرق  .وزارة الحكم المحلي 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 البلدية   الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 

 JICA 
 جهات مانحة أخرى 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئياا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

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

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 .توفير دخل للبلدية 
  القدرة على إدارة والتحكم وتوجيه زوار بلدة

 ر بتي

 سلبية: 
 

  امكانية توفير أرض قريبة من المسارات
 السياحية.

 اعاقة أثناء العمل 
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 ملخص المشروع
تاأمين مواقاف للمركباات العاماة     : المشروع أسم

 وباصات السياح والزوار
 Bat-IS-05:  الرقم:  الرقم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 الحد من األزمة المرورية في البلدة 
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 تأخر المصادقة على المخطط الهيكلي  لحكم المحلي النهااء اجاراءات   التواصل و المتابعة مع وزارة ا

 المصادقة على المخطط.
    عدم االلتزام بالمساهمة المجتمعية كجزء من تكااليف التأهيال

 والصيانة
  ،تحفيز المواطنين بالتركيز على أهمية المشروع اآلنية والمستقبلية

 واستثمار وجود كبار السن من وجهاء القرية
  خالل المجلس البلدي.ايجاد اليات تعاون مع المجتمع المحلي من 

 إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات  الضغط من قبل المجلس البلدي  بمساعدة جهات التنفيذ 
 

 ملخص المشروع
 Bat-IS-06:  الرقم  تأهيل شبكة المياه الداخلية: المشروع أسم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 فلسطين، أرض العنب والزيتون، المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس، بتير" " 

 بطول تأهيل شبكة المياه الداخلية وتوسيع الشبكة وإدارة خدمات المياه في بلدة بتير المشروع عبارة عن 
 ووضع وصالت منزلية. الحاراتذلك وك الشارع الرئيسي يشمل  متر12,000 

 

  بتير 
 للبدء بالتنفيذ التاريخ المتوقع

2018 
 مدة التنفيذ

 
 سنة واحدة

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

 تحسين شبكة المياه الداخلية. .1
 تقليل نسبة الفاقد. .2
 توصيل خدمة المياه ألهالي البلدة. .3

  بتيرجميع فئات المجتمع في قرية  6000: مباشر 
 50,000: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الثاني األولى
 ة

رابعال الثالثة
 ة
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 ملخص المشروع
 Bat-IS-06:  الرقم  تأهيل شبكة المياه الداخلية: المشروع أسم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

الحصول على الموافقات من   0 0 0 0035 تحضير وثائق العطاء  .1
 الجهات المختصة

 
 0 0 0 كم 12تمديد خطوط رئيسية مع وصالت منزاية بطول  .2
 0 0 0 تنفيذ المشروع .3

 0 0 0 1135 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 0,035،111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة راضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(متطلبات األ
األرض غير متاوفرة    األرض متوفرة              
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
 

 من؟   ؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها
 المجلس البلدي بالتعاون مع األهالي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي

   األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للشوارع، والتاي
تكون تحت تصرف المجلس البلدي حاال إقارار المخطاط    
الهيكلي ، والمخطط الحالي بمرحلة الدراسة لدى وزارة الحكم 

 المحلي.

 ( ؟ العائد المادي السنوي المتوقع)$ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشاروع خادماتي )بنياة    
تحتية(، وال يترتب على تنفيذه وتشاغيله تحقياق عوائاد مادياة،     
وبالمقابل هناك مصاريف صيانة جزئية سيقوم المجلاس بتغطيتهاا   

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

 ليس على مستوى المشروعالخارطة تم ادراجها ضمن الخطة و
 ال     نعم 

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

  قسم الهندسة  .وزارة الحكم المحلي 
 سلطة المياه 

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

 البلدية   الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 
 جهات مانحة أخرى 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئياا     متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 



51 
 

 ملخص المشروع
 Bat-IS-06:  الرقم  تأهيل شبكة المياه الداخلية: المشروع أسم

 
 : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 .توسعة شبكة المياه الداخلية 
 .تقليل نسبة الفاقد 

 سلبية: 
 

 اعاقة أثناء العمل 
  

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

 إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات  ضغط من قبل المجلس البلدي  بمساعدة جهات التنفيذال 
 

 ملخص المشروع
مشروع تطوير الزراعة المحلياة  : :  المشروع اسم

ومستلزماتها وتسويقها واالستثمار في مجال الميااه  
 والينابيع

 Bat-EC-07:  الرقم
 

 تنمية االقتصاد المحلي: المجال التنموي

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

مشروع لتطوير الزراعة المحلية ومستلزماتها وتسويقها للمزارعين في بلدة  بتيبر من شروع عبارة عن الم
خالل عمل مهرجان الباذنجان البتيري السنوي للمزارعين وعمل بازارات وأسواق شعبية دورية وتزويد 

 المزارعين بمعدات للزراعة واالشتغال في مواسم قطف الزيتون.

 

 بتير
 لمتوقع للبدء بالتنفيذالتاريخ ا

2018 
 مدة التنفيذ

 سنوات )مستمر( 4
 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

 .تطوير الزراعة المحلية 
 .دعم المزارعين 
 .المحافظة تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية

على البيئة من الكوارث من خالل إجراءات 
 العامة.السالمة 

  كافة المواطنين في البلدة و كافة التجمعات
 السكانية المحيطة.

 

 :6000 مباشر  
 :12,000غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

الثاني األولى
 ة

الرابع الثالثة
 ة

  توفير معدات للزراعة واالشتال في مواسم قطف
 الزيتون

13.5 13 13.5 13   
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 ملخص المشروع
مشروع تطوير الزراعة المحلياة  : :  المشروع اسم

ومستلزماتها وتسويقها واالستثمار في مجال الميااه  
 والينابيع

 Bat-EC-07:  الرقم
 

 تنمية االقتصاد المحلي: المجال التنموي

 مهرجان الباذنجان البتيري السنوي 
 بازارات وأسواق شعبية 

 
 ة )دوالر أمريكي(المجموع لكل سن

 53,111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غيار متاوفرة     األرض متوفرة              
 بعد مكاني المشروع ليس ذي 

  كيف؟ 
 

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

للمزارعين من تسويق منتوجااتهم  هناك عائد من المشروع حيث 
 الزراعية للسواح

 كان نعم أدرج الخارطة إذاالمشروع ذو بعد مكاني؟  هل
 

 ال     نعم 

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

 وزارة الزراعة .1 البلدية -
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
 مركز حفظ التراث 
 وزارة الزراعة 

 ية الدولية الوكالة الفرنسية للتنمAFD. 
 جهات مانحة أخرى 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرة  متوفرة 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 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
  المزارعدعم 
  .حماية االراضي 

 سلبية: 
 

 ال يوجد
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 ملخص المشروع
مشروع تطوير الزراعة المحلياة  : :  المشروع اسم

ومستلزماتها وتسويقها واالستثمار في مجال الميااه  
 والينابيع

 Bat-EC-07:  الرقم
 

 تنمية االقتصاد المحلي: المجال التنموي

 ايجاد سوق شعبي في المنطقة 
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 نقص التمويل وعدم استمراريته  التواصل مع جهات مانحة مختلفة والتعاون مع مركز التراث 

 

 ملخص المشروع
 مجاالت التنمية االجتماعية: المجال التنموي Bat-EC-08:  الرقم جمع الموروث الثقافي في بلدة بتير: :  روعإسم المش

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

مكتبة بلدية بلدة بتير بلدة تراثية مزدهرة، ولذا تبرز أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وضمن خطة 
 تهممساهم، تم التأكيد على إبراز دور المرأة والشباب من خالل  قدمها الثقافيفي دعم البلدة وتالعامة  بتير

مصورا ومكتوبا في كتاب وفيلم وثائقي : في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني البتيري موثقا
 مصور.

 

 مكتبة بلدية بتير العامة 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 ت )مستمر(سنوا 4

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع
  إبراز دور المرأة في إحداث التغيير

 الثقافي في البلدة,
  إبراز دور الشباب في حفظ وتوثيق

 الموروث الثقافي البتيري.
  مساهمة المرأة في حفظ وتوثيق

 الموروث الثقافي البتيري.
 ديا من خالل مشاريع دعم المرأة اقتصا

 األعمال اليدوية الموروثة.
  دعم الفئة الشبابية اقتصاديا من خالل

مشاريع األعمال اليدوية الموروثة 
والمهرجانات. دعم المرأة اقتصاديا من 

خالل مشاريع األعمال اليدوية 
 الموروثة.

  كافة المواطنين في البلدة و كافة التجمعات السكانية
 .ةوزوار البلد المحيطة

 

  6000 مباشر:
 

غير 
 50,000مباشر:

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
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 ملخص المشروع
 مجاالت التنمية االجتماعية: المجال التنموي Bat-EC-08:  الرقم جمع الموروث الثقافي في بلدة بتير: :  روعإسم المش

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

 مراحله

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 ةحسب سنوات الخط

 سابقا لهذا المشروع

الثاني األولى
 ة

الرابع الثالثة
 ة

واألكالت واألمثال واألشغال اليدوية الشعبية  تجمع األغاني والحكايا
 الفلسطينية البتيرية من قبل طاقم مدرب ومتخصص.

25 30 25 25   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

دوية واألكالت واألمثال واإلشغال الي تتوثيق  األغاني والحكايا 
الشعبية الفلسطينية البتيرية بكتابتها في كتب وعمل أفالم وثائقية وذلك 

بتصوير المقابالت الشخصية بالفيديو من قبل طاقم متخصص في 
 األبحاث والدراسات وصناعة األفالم.
 شراء معدات وأجهزة للجمع والتوثيق.

جتمع المحلي عمل مهرجانات وندوات ومحاضرات تثقيفية للنساء وللم
 وللسياح.

 25 25 30 25 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(
 015،111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
 األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              

 المشروع ليس ذي بعد مكاني
  كيف؟ 

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

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشاروع خادماتي ال   
دية، وبالمقابل هناك يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد ما

 مصاريف صيانة سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا
 المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة هل
 

 ال     نعم 

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

 الثقافة، مركز حفظ التراثوزارة  .1 البلدية -
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  سيساهم المجلس القروي بجزء بسيط من تكلفة المشروع

 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5)حوالي 
  الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 
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 ملخص المشروع
 مجاالت التنمية االجتماعية: المجال التنموي Bat-EC-08:  الرقم جمع الموروث الثقافي في بلدة بتير: :  روعإسم المش

 الصناديق العربية 
 جات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصادر/االحتيا

  :جزئيا   متوفرة  متوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة 

  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات 
  غير متوفرة 

 غير مطلوب  ذة: بناء قدرات الجهة المنف 
 مطلوب)حدد(:  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 .إحياء الموروث الثقافي من الضياع والنسيان 
  عمل للنساء وخاصة النساء ذوي توفير فرص

 إعاقة.
  تعريف العالم بمتوجاتنا الموروثة من خالل

 مهرجانات وندوات.
 سنويا بمهرجان الباذنجان  بتير تحتفلف

بمساعدة وزارة الزراعة والسياحة  ،البتيري 
ووزارة الحكم المحلي وهذا المهرجان يعزز 

السياحة البيئية للمنطقة وخاصة أن بتير تمتلك 
 ات طبيعية عديدة.مقوم

 سلبية: 
 

 ال يوجد

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

  مخاطر سياسية   .تشكيل لجنة متابعة وتنسيق 
 

 ملخص المشروع
 ة والحكم الرشيداإلدار: المجال التنموي Bat-LG-09:  الرقم بناء وتجهيز مجمع خدمات عامة: إسم المشروع

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

منطقة مركزية لقرى وفي المشروع عبارة عن بناء مجمع خدمات عامة  في منطقة المخفر في بلدة بتير 
 .نسمة 50000الريف الغربي، يخدم سكان منطقة الريف الغربي حوالي 

 دونم الطابق 1طوابق على مساحة ارض  5من  

 قفاألول األرضي موا 

الطابق الثاني مركز طوارئ الهالل األحمر الفلسطيني  وخدمات الرعاية الصحية األولية ومركز الدفاع 

 بتير 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018 
 مدة التنفيذ

 سنوات 4
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 ملخص المشروع
 ة والحكم الرشيداإلدار: المجال التنموي Bat-LG-09:  الرقم بناء وتجهيز مجمع خدمات عامة: إسم المشروع

 مجهزة بجميع مستلزماتها. المدني

 الطابق الثالث: محالت تجارية استثمارية.

 الطابق الرابع: مراكز شبايبة ونسوية وأطفال واألشخاص ذوي إعاقة.

 األغراض.الطابق الخامس: قاعات متعددة 

 عدد المستفيدين المتوقع الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع
 والمستأجرين في مجمع للمركبات للزوار  تأمين مواقف

 الخدمات العامة.
 . تقديم الخدمات األولية وخدمات الدفاع المدني 
 أمين مرافق استثمارية للسكان بيع وشراء.ت 
  تمكين الفئات المهمشة في المجتمع نساء وشباب

 واطفال أشخاص ذوي اعاقة.
  توفير قاعات للمناسبات العامة في البلدة ومنطقة الريف

 الغربي.

  كافة المواطنين في البلدة و كافة التجمعات
 .وزوار البلدة السكانية المحيطة

 

 :6000 مباشر 
 باشر:غير م 

المشاريع التي تمثل  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
متطلبا سابقا لهذا 

 المشروع
 عناصر المشروع

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

 $(X 0111التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

لرابعا الثالثة الثانية األولى
 ة

 0 0 0 50 دراسات للمشروع  
 
   750 700 0 0 بناء مركز خدمات من خمسة طوابق 

 توفير موظف إلدارة المجمع 
 .تكاليف الموقف 
  دونم. 2توفير أرض األقل 
 مركز طوارئ وخدمات الرعاية الصحية 

 قاعات متعددة اإلغراض 

 750 700 0 50 يكي(المجموع لكل سنة )دوالر أمر
 0،511،111 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(
 كيف؟   األرض غير متوفرة   األرض متوفرة              
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 ملخص المشروع
 ة والحكم الرشيداإلدار: المجال التنموي Bat-LG-09:  الرقم بناء وتجهيز مجمع خدمات عامة: إسم المشروع

 سيقوم الدفاع المدني بأعمال الصيانة الالزمة. بعد مكاني المشروع ليس ذي
 المجلس البلدي بالتعاون مع األهاليمن؟   في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

  األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للخدمة العامة   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
 

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

 ال     نعم 

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

 الجتماعية، الشؤون امديرية الدفاع المدني .2 البلدية -
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  سيساهم المجلس القروي بجزء من تكلفة المشروع  بما يشمل

 المساهمة المجتمعية
  الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 
 KFW 
 جهات مانحة أخرى 

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

 غير متوفرة 
  :متوفرة جزئيا    متوفرة دراسات/مخططات 
  غير متوفرة 

  :طلوب غير م بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب  دعم جماهيري: 
 غير مطلوب 

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 .  تسهيل وصول مركبات المزارعين 
 ,الحفاظ على األراضي 
 صول المزارعين ألراضيهم.تسهيل و 
      وجود شارع باديل للشاارع الارئيس فاي

 االزمات.
 

 سلبية: 
 

 اعاقة وتعطيل أثناء العمل

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

 مخاطر سياسية .  
 ضعف التمويل 

  .تشكيل لجنة متابعة و تنسيق 
 ت المانحةالتواصل مع الجها 
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