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قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية

الوثيقة المجتمعية

 1.0مقدمة
 1.1أهداف الخطة
يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية محلية لبلدة بيت أمر بما يلي :
 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في بلدة بيت أمر.
 تشخيص الوضع الراهن ،وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة بيت أمر.
 وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير بيت أمر من وجهة نظر سكانها ،وذلك ضمن إطار زمني
مدته  4سنوات.

 وضع أهداف تنموية متكاملة.
 تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية ،ومناطق تنفيذها في بلدة بيت أمر.
 وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني ،وتقديرات مالية.
 1.2منهجية إعداد الخطة
ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لبيت أمر على مجموعة من المراحل واألنشطة
باالستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون

مع مجموعة العمل الوطنية ،وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية( )GIZوقد اشتمل الدليل على
خمس مراحل أساسية تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها ،تحتوي كل مرحلة منها على عدة
خطوات ،وكل خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة ،كما هو مبين في الشكل أدناه .منذ بداية

المشروع تم تشكيل فريق التخطيط األساسي المكون من ثالثة عشر شخصا من موظفي البلدية
ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات 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 وحصر أصحاب العالقة ،وتشكيل
لجان المجاالت التنم وية ،وتحديد أدوارها ،واالتفاق على خطة عملية التخطيط لبيت أمر ،وذلك
من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض ،وتخلل ذلك تحضير المواطنين ،واللجان

المشاركة ،من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها.
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المتابعة

أ ما لجان المجاالت التنموية ،فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد )4
لجان( .وقد تجلى دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة ،وخاصة في مراحلها
األولى)تشخيص الوضع القائم( وتقديم المعلومات ،والمساهمة في التحليل ،حيث قامت اللجان
بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط،

كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في بيت أمر .بعد ذلك ،تم إعداد تقرير التشخيص
واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في بيت أمر ،واستنادا على التقارير األولية التي أعدتها
اللجان ،وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية ،ومن خالل اجتماعات مع اللجان لتحديد
نقاط القوة والضعف ،والفرص ،والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي .ومن ثم إعداد
تقرير التشخيص واالحتياجات لبلدة بيت أمر

المجاالت الواجب التطرق إليها في الخطة

حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة ،حيث يسهل هذا

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

هي:

المجاالت الرئيسية
"حسب الخطط الوطنية"
مجال البيئة والبنى
التحتية

مجال تنمية االقتصادي
المحلي

مجال التنمية
االجتماعية

مجال اإلدارة والحكم
الرشيد

المجال الفرعي
الخدمات البلدية والبنى التحتية (الطاقة واالتصاالت ،الطرق

والمواصالت ،الصحة العامة والبيئة ،المياه والصرف الصحي
وتصريف مياه األمطار ،والنفايات)

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

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

ا لتخطيط والتنظيم ،األمن وإدارة الكوارث ،إدارة وحوكمة
المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية

ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ ، 2018/1/13وشارك فيها ممثلون عن

القطاعات المختلفة في البلدة ،باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة،

تم تحديد الرؤية المستقبلية لبلدة بيت أمر ،حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات
اإليجابية )نقاط القوة والفرص( ،وكذلك المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات( التي يجب
التغلب عليها .وقام المشاركون أيضا بتحديد االحتياجات األساسية ذات األولوية وذلك من خالل
استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية .كما تم تحديد المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق هذه

االحتياجات .بعد ذلك ،تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع تم إدراجه ضمن السنة األولى
للخطة ( ) 2018استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض ،ويشمل هذا النموذج اسم المشروع،
ومكان تنفيذه ،والموازنة التقديرية ،وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة ،والمعوقات أمام تنفيذه،
وطرق التغلب عليها .ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي .وبناء على ذلك ،تم إعداد خطة
التنفيذ ،وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل ،والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة

األولى في الخطة التنموية المحلية لبيت أمر .وتم عرض هذه الخطة على أهالي بيت أمر من
خالل اجتماع عام عرض فيه مخرجات الخطة ،وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة
بشكلها النهائي.

 2.0نبذة عن البلدة
بيت أمر بلدة عربية فلسطينية ،تمتد جذورها إلى العهد الكنعاني ،تقول كتب التاريخ أنها قد أقيمت
على أنقاض بلدة )معارة( العربية الكنعانية .تقع بلدة بيت أمر على بعد  10كم إلى الشمال من
مدينة الخليل ،و 12كم إلى الجنوب من مدينة بيت لحم ،و 25كم إلى الجنوب من مدينة القدس .تقع
البلدة مباشرة الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة القدس بمدينة الخليل .يحد البلدة من الجنوب بلدة

حلحول ومن بعدها مدينة الخليل وفي هذه الجهة تقع )مستوطنة كرمي تسور( التي أقيمت على
أراضي بيت أمر وحلحول ،ومن الشمال بلدة الخضر وفي هذه الجهة وعلى أراضي بيت أمر يقع
تجمع مستوطنات )غوش عتصيون( و)إفرات( ومن الشرق بلدة بيت فجار وشيوخ العروب وبلدة
سعير ويقع في هذه الجهة على أراضي بلدة بيت أمر مخيم العروب لالجئين ومن الغرب بلدة

صوريف وخاراس وتقع في هذه الجهة خربة جاال التي يقطنها مجموعة من الالجئين منذ العام

 1952والتي جرى ضمها مؤخرا إلى بلدة بيت أمر تقع بيت أمر على رقعة جبلية ترتفع حوالي
987م عن سطح البحر ،مناخها معتدل مائل إلى الحار أحيانا في فصل الصيف وإلى البرودة أحيانا
في فصل الشتاء ،وتبلغ مساحة أراضي بيت أمر حوالي  33ألف دونم معظمها مشتغلة زراعيا،
حيث اعتبرت وال زالت من أشهر بلدات محافظة الخليل بشكل خاص وبلدات فلسطين بشكل عام

في زراعة البرقوق بأنواعه والعنب بأنواعه والخضروات المتنوعة.تضم البلدة عددا العروب والتي
يؤمها حوالي  3000طالب وطالبة من مختلف محافظات الوطن ،والبلدية بصدد تأهيل طريق يربط
بين البلدة والكلية بشكل مباشر دون المرور بطريق القدس – الخليل وذلك بهدف التخفيف من
معاناة الكلية والطلبة واحتكاكهم بجنود االحتالل والمستوطنين الذين يقتحمون الكلية بشكل مستمر
عبر بوابتها الرئيسية الواقعة على طريق القدس – الخليل  .يقع في البلدة مركز الشيخة فاطمة

لتأهيل المعاقين وهو المركز الوحيد من نوعه على مستوى الوطن وقد أقيم تحت إشراف بلدية بيت

أمر بمنحة سخية من سمو األميرة الشيخة فاطمة بنت مبارك ويتوقع أن ً يستقطب أعدادا كبيرة من
ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى الوطن عند تشغيله .

 2.1الخصائص الجغرافية

الموقع الجغرافي والمساحة
تقع بلدة بيت امر على الشارع الرئيسي الموصل بين مدينة الخليل ومدينة القدس ،حيث تبعد 10

كيلومتر إلى الشمال من مدينة الخليل ،و  15كم إلى الجنوب من مدينة بيت لحم.

بلغت مساحة أراضي بلدة بيت أمر ( )30129دونم وهذه النسبة تشكل  %2.25من مساحة
محافظة الخليل ،وقد قام االحتالل بمصادرة مساحات واسعة من أراضي البلدة إلقامة

المستوطنات ،وما زالت بيت أمر تتعرض لهذه الهجمة الشرسة والتي كان أخرها القرارات
العسكرية بمصادرة مساحات واسعة من األراضي الزراعية إلقامة جدار الفصل العنصري.
ترتفع بيت أمر اكثر من  950متر عن مستوى سطح البحر.

المناخ
مناخها حار وجاف صيفا بينما شتاؤها مصحوب بكمية قليلة نسبية من األمطار .درجات الحرارة
تنطلق من  16درجة مئوية.
وجد نمطين من المناخ في بلدة بيت أمر ،مناخ البحر األبيض المتوسط والذي يسود معظم
مناطق المحافظة والذي يتميز بانه ماطر دافئ نسبيا شتاءً وحار جاف صيفاً والمناخ الصحراوي
وال ذي يسود المنحدرات الشرقية لجبال الخليل وساحل البحر الميت والذي يتميز بالدفء شتاء
والحرارة المرتفعة والجفاف صيفاً وبلغ معدل تساقط مياه األمطار فيها  565ملم ،ونسبة
الرطوبة .%61
 2.2الخصائص الديموغرافية
السكان

بلغ عدد سكان بلدة بيت أمر عام ( 14,731 )2017نسمة.

1

تصنيف العائالت في بيت أمر :
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2007-

1

تنقسم بيت امر إلى ثالثة حمائل رئيسية وهي ( :البراهيش) و ( الوهادين) و (التعامرة).
البراهيش وتشكل قرابة  %35من القاطنين في القرية ،وتضم العائالت التالية .آل عادي /آل
إخليل /آل أبو عياش /آل العالمي.
الوهادين  :تشكل قرابة  %25وتضم العائالت التالية .آل الزعاقيق /آل الصبارنة  /أبو مارية /
وأيضاً ما يعرف بالوهادين الصغيرة تضم  ،آل الصليبي /آل بحر /آل علقم.
التعامرة :وتشكل باقي النسبة المئوية وتضم العائالت التالية .تعامرة/ريان/أبو دية.

 3.0التحليل التشخيصي – تشخيص المجاالت التنموية االمثثرات اإليجابية والسلبية
 3.1مجال البيئة والبنى التحتية

تحليل الوضع القائم


المثثرات اإليجابية انقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص :

 .1وجود مخطط هيكلي مصادق عليه لدخل حدود البلدية
 .2وجود مشروع تسوية أراضي قيد اإلعداد

 .3توفر قاعدة بيانات (األصول الثابتة) بما يتعلق بهذا المجال تم إعداده قبل سنتين
 .4وجود صورة جغرافية حديثة لبلدة بيت امر

 .5وجود دراسات أولية وتكاليف تقديرية لبعض الطرق

 .6وجود مشروع صيانة وتشغيل خاص بالطرق المعبدة

 .7وجود معدات وآليات وطواقم فنية لديها الخبرة في إدارة مشاريع الطرق
 .8وجود نسبة مقبولة من شبكة الطرق الداخلية المعبدة

 .9وجود جهات مانحة في مجال الطرق مثل الجمعية الفرنسية الزراعية وكذلك جهات مانحة أخرى


المثثرات السلبية انقاط الضعف/التهديدات :

 .1المخطط الهيكلي غير شامل لكافة أراضي البلدة ومناطق سي وكذلك عدم واقعية بعض الطرق الموجودة على المخطط الهيكلي
 .2عدم كفاية الدراسات لكافة شبكة الطرق

 .3معارضة المجتمع المحلي لفتح وتوسيع الطرق في بعض المناطق

 .4الملكيات الخاصة التي تحد من تصميم طرق هندسية مستقيمة وب التالي اعتماد حدود األراضي كمناصفة لتحديد مسارات الطرق
 .5تضاريس البلدة الجبلية والصخرية أحيانا ونسبة الميالن التي تحول دون تنفيذ بعض الطرق

 .6ضعف تطبيق القوانين والبناء العشوائي والتعدي على حرمة الطرقات وبالتالي صعوبة توسيع الطرق القائمة بسبب األبنية القائمة والغير قانونية قبل مجيء السلطة
 .7وجود حفر امتصاصية في الشوارع القائمة وبالتالي حاجة ماسة إلى الصيانة المتكررة
.8

التصنيف السياسي للبلدة ,أجزاء كبيرة من أراضي البلدة ضمن السيادة اإلسرائيلية والذي يحول دون تنفيذ مشاريع طرق في منطقة (c

 3.2مجال تنمية االقتصاد المحلي
تحليل الوضع القائم


المثثرات اإليجابية انقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص :

 .1وجود موارد بشرية مؤهلة

 .2الموارد الطبيعة توفر أراضي زراعية خصبة

 .3توفر أراضي ذات ملكية عامة مثل مشاع البلد
 .4توفر الخبرات والكوادر الفنية الزراعية

 .5توفر رجال أعمال ومستثمرين من المنطقة
 .6توفر ميزة للبلدة للمنتجات الزراعية
 .7توفر منطقة صناعية

 .8وجود بلدة قديمة وأبنية قديمة قد تكون بيئة للجذب السياحي
 .9وجود سوق خضار مركزي

 .10وجود مالعب رياضية

 المثثرات السلبية انقاط الضعف/التهديدات :
 .1ضعف البيئة االستثمارية والتسويقية
 .2القوانين والتشريعات

 .3قلة الوعي بأهمية التنمية االقتصادية
 .4قلة المبدرات التطويرية

 .5قل الخبرات في المجال االقتصادي
 .6صعوبة الوضع السياسي

 .7ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج

 .8صعوبة التمدد العمراني بسبب وجود مناطق سي

 .9تدني معدل هطول األمطار بشكل حاد ،حيث شهدت السنوات األخيرة تدني معدلها السنوي إلى النصف مما يسبب الجفاف والموت للمزروعات.

 .10جفاف عيون الماء المستخدمة في الزراعة أو تدني معدل إنتاجها.

 .11ارتفاع أسعار المياه البلدية والتي يضطر الكثير من المزارعين الستخدامها في الزراعة.
 .12ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الزراعة.

 .13ال وضع السياسي إغالق سوق الخضار المركزي في بيت أمر ومنع المزارعين من استخدامه ما أدى إلى تلف الكثير من المحاصيل.

 .14الحصار االقتصادي الخانق المفروض على المنتجات الفلسطينية في الضفة الغربية مما منع المزارعين من تسويق محاصيلهم للخارج.
 .15سوء األوضاع االقتصادية للمزارعين في بلدة بيت أمر.

 .16عزوف عدد كبير من المزارعين في بلدة بيت أمر عن الزراعة.

 .17عدم توفر المواد الالزمة وعدم توفر السيولة المادية الالزمة لزراعة واستصالح األراضي

 .18تدني معدل هطول األمطار بشكل حاد ،حيث شهدت السنوات األخيرة تدني معدلها السنوي إلى النصف مما يسبب الجفاف والموت للمزروعات.
 .19جفاف عيون الماء المستخدمة في الزراعة أو تدني معدل إنتاجها.

 .20ارتفاع أسعار المياه البلدية والتي يضطر الكثير من المزارعين الستخدامها في الزراعة.
 .21ارتفاع أسعار المبيدات و األسمدة والمواد المستخدمة في الزراعة.

 .22إغالق سوق الخضار المركزي في بيت أمر ومنع المزارعين من استخدامه ما أدى إلى تلف الكثير من المحاصيل.

 .23الحصار االقتصادي الخانق المفروض على المنتجات الفلسطينية في الضفة الغربية مما منع المزارعين من تسويق محاصيلهم للخارج.
 .24انتشار اآلفات الزراعية.

 .25اإلغالقات العسكرية المتكررة للحواجز الفا صلة بين القرى والبلدات في الضفة الغربية مما أضعف عملية تسويق المنتجات الزراعية على المستوى الوطني بشكل حاد.

 3.3مجال التنمية االجتماعية

تحليل الوضع القائم

 المثثرات اإليجابية انقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص :
 .1إمكانية شراء أراضي من قبل البلدية لبناء مدارس.

 .2كثرة الخيرين من أهالي البلدة للتبرع بأراضي ودعم التعليم.

 .3إمكانية استغالل سياسات المانحين في التركيز على تمويل بناء المدارس
 .4اهتمام ووعي أهالي البلدة بأهمية التعليم.
 .5نظرة المجتمع اإليجابية للمتعلمين .
 .6وجود مركز خدمة مجتمعية

 .7دعم القطاع الصحي من خالل الجمعيات والقطاع الخاص

 .8البرامج الصحية المدعومة من خالل الجمعيات والمؤسسات .
 .9إمكانية التعاون مع المؤسسات الطبية في الخارج.

 .10تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع من قبل الرجل في بيت امر

 .11تعزيز واستغالل اهتمام الجانب الخارجي والممولين في عنصر مشاركة المرأة .
 .12دعم المؤسسات األهلية والخاصة لدور المرأة .
 .13وجود قاعدة نسوية عريضة

 .14وجود خبرات نسوية في مجال التصنيع المحلي والتطريز
 .15وجود فريق رياضي( كرة قدم) نسوي
 .16وجود مقر لنادي شباب بيت أمر.

 .17وجود أداة نادي ولجان ناشطة في العمل على تطوير المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية
 .18وجود مالعب رياضية

 .19االهتمام المتزايد بالرياضة من قبل سكان البلدة.

 .20توفر عدد كبير من الشباب المتعلمين والحاصلين على شهادات عليا
 .21وجود قيادات شابة

 .22وجود مجلس شبابي

 .23توفر باص لنادي الشباب

 .24وجود شراكات مع جهات داعمة
 .25وجود فرق رياضية نسوية

 .26وجود فرقة دبكة شعبية مختلطة

 .27توفر مركز الشيخة فاطمة لتأهيل المعاقين
 .28وجود جمعية ذوي اإلعاقة

 .29وجود جهات مانحة لتعزيز مشاريع ذوي اإلعاقة
 المثثرات السلبية انقاط الضعف/التهديدات :
 .1االكتظاظ في الغرف الصفية.

 .2توفير ساحات مالئمة لرياض األطفال.
 .3االفتقار للتعليم المهني.

 .4عدم وجود فرص كافية للخريجين وكثرة البطالة.

 .5كلفة التعليم التي ترهق محدودي الدخل بشكل خاص.

 .6عدم كفاية األراضي المخصصة إلقامة المؤسسات التعليمية والمرافق العامة
 .7ارتفاع أجرة الصفوف المستأجرة واكتظاظها وعدم مالئمتها صحيا
 .8الحصار واإلغالقات اإلسرائيلية واثره على القطاع الصحي .
 .9عدم وجود خطة صحية متكاملة .

 .10عدم توفر مركز إسعاف وطوارئ ومركز أشعة

 .11العمل على تجاوز بعض العادات والتقاليد البالية التي قد تحد من عمل المرأة.

 .12منح المرأة الفرصة الكافية من الوقت للقيام باهتماماتها ودورها في بناء المجتمع بجانب الرجل .
 .13عدد كبير من األسر تعيلها مرأة بسبب وفاة الزوج أو الطالق.
 .14عدم توفر فرص عمل كافية.

 .15عدم وجود برامج توعوية وثقافية كافية .
 .16بطالة عالية في قطاع المرأة المتعلمة

 .17نقص في بعض الخدمات المقدمة للمرأة وقلة التمويل المتاح
 .18نقص المرافق الرياضية.

 .19ضعف ميزانية نادي شباب بيت أمر.

 .20الظروف السياسية التي تمنع إقامة العديد من األنشطة الرياضية.
 .21البنية التحتية الضعيفة للمالعب الرياضية.
 .22عدم توفر مشاريع مستدامة ومدرة للدخل
 .23عدم توفر مقر دائم لذوي اإلعاقة

 .24عدم موائمة المباني العامة لالحتياجات ذوي اإلعاقة
 .25عدم توفر مصعد كهربائي لمقر البلدية

 .26عدم توفر رمبات خاصة بالمعاقين في األماكن العامة

 3.4مجال اإلدارة والحكم الرشيد

تحليل الوضع القائم

 المثثرات اإليجابية انقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص :
 .1وجود مركز إسعاف وطوارئ

 .2وجود مركز طوارئ وعيادات طبية
 .3وجود مركز صحي

 .4وجود طواقم طبية متخصصة

 .5وجود مركز إسناد للدفاع المدني قريب من البلدة
 .6وجود متطوعين

 .7وجود مخطط هيكلي مصادق عليه
 .8وجود هيكلية تنظيمية

 .9وجود دليل إجراءات ووصف وظيفي

 .10وجود مشروع تخمين أراضي استداللي

 .11وجود مشروع تسوية األراضي قيد التنفيذ
 .12وجود صور جوية حديثة
 .13وجود قاعدة أصول ثابتة
 .14ضعف تطبيق القوانين

 .15ضعف تطبيق اإلشراف اإللزامي

 .16وجود فريق متخصص (جيومولغ) في أنظمة المعلومات الجغرافية لتدريب موظفي البلديات على احدث األنظمة في اإلدارة وربطها بنظام الخرائط الجوية

 المثثرات السلبية انقاط الضعف/التهديدات :

 .1عدم شمولية المخطط الهيكلي ألراضي البلدة كافة
 .2عدم توفر عدد كافي من سيارات اإلسعاف
 .3عدم توفر مركز امن (شرطة)
 .4عدم توفر مركز دفاع مدني

 .5عدم وجود أماكن أمنة عند اإلخالء في حالة وقوع كارثة

 .6عدم شمولية قاعدة البيانات وعدم وجود غرفة عمليات إلدارة الكوارث

 .7عدم االلتزام بضوابط وشروط السالمة العامة في المباني والمنشآت والبنى التحتية والبناء العشوائي
 .8عدم توفر الوعي الكافي عند المواطن لكيفية التعامل الناجح والسريع مع األزمات والكوارث
 .9نقص في عدد الكادر الهندسي

 .10نقص في األجهزة الخاصة بإعداد المخططات ( بلوتر )
 .11عدم وجود قسم GIS
 .12ضعف الترخيص

 .13تداخل استعماالت األراضي

 .14قلة الموارد المالية المخصصة للتنمية الحضرية والعمرانية

 4.0اإلطار التنموي المحلي امصفوفة االطار
الرثية :نحو بيت أمر زراعية آمنة منتجة ومتطورة
المجاالت
التنموية

االحتياجات ذات األولوية

العناصر الرئيسية للمشروع

المشروع المقترح

 إعداد المخططات ووثائق العطاءات

 توسعة الشوارع القائمة حسب عرض المخطط الهيكلي .

 تأهيل وصيانة شبكة الطرق

القائمة وتطوير البنية التحتية
للطرق بشق شوارع جديدة

داخلية ورابطة وزراعية

 بناء السالسل الحجرية حيثما يلزم .
 تأهيل وتعبيد طرق داخلية بطول  10كم

 بناء الجدران االستنادية حيثما يلزم.

 تجهيز البنية التحتية من خطوط مياه وعبارات ان لزم وخطوط
كهرباء وصرف صحي

وتأهيل مداخل البلدة الرئيسية .

 تنفيذ طبقة اإلسفلت حسب المواصفات .

 تنفيذ أرصفة على جانبي الشوارع وأينما يلزم.
مجال البيئة

والبنى التحتية

 إعداد المخططات ووثائق العطاء

 تأهيل وصيانة شبكة الطرق

 أعمال الحفريات

القائمة وتطوير البنية التحتية
للطرق بشق شوارع جديدة

داخلية ورابطة وزراعية

 تأهيل مدخل بلدة بيت امر الرئيسي وعمل جسر مشاة معلق

وتأهيل مداخل البلدة الرئيسية .

 أعمال البنية التحتية (خطوط المياه؟ ،الكهرباء ،الهاتف...الخ
 أعمال تجهيز طبقة القاعدة

 أعمال البيسكورس واإلسفلت واألرصفة والدهان والتخطيط وأثاث

 إعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية

الشارع

القائمة وإنشاء شبكات جديدة

 أعمال إنارة الجسر وتشغيله

ناقلة وموزعة وتوفير مصادر

بديلة من خالل إنشاء خزان مياه

 أعمال الجدران االستنادية

 إنشاء خزان مياه رئيسي للبلدة

 توفير ارض

 إعداد المخططات ووثائق العطاء

واستغالل الموارد الطبيعية

كاآلبار والعيون والينابيع .

 إعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية
القائمة وإنشاء شبكات جديدة

ناقلة وموزعة وتوفير مصادر

 أعمال الحفريات وتجهيز الموقع

 أعمال تأسيسية لخطوط المياه المغذية والخارجة من الخزان
 أعمال الحفريات الالزمة
 تأهيل خطوط مياه متعددة األقطار وإنشاء مضخة في طريق
العين

بديلة من خالل إنشاء خزان مياه

 أعمال تجهيز المخططات ووثائق العطاء

 إعادة تأهيل شبكة الكهرباء

 أعمال الحفريات الالزمة

الضغط العالي والمنخفض بما

وتركيب وحدات اإلنارة .

 أعمال تنفيذ المناهل
الخطوط

كاآلبار والعيون والينابيع .

الحديدية وإنشاء شبكات التوزيع

 أعمال تمديد المواسير باألقطار الالزمة

 أعمال فرد طبقة البيسكورس والدحل حسب المواصفات فوق

واستغالل الموارد الطبيعية

يشمل تركيب المحوالت

 أعمال فرد طبقة الرمل حسب المواصفات

تأهيل شبكة الكهرباء

 أعمال مد كوابل

 أعمال فرد طبقة البيسكورس
 أعمال تركيب البرج

 أعمال تركيب المحول

 أعمال زراعة األعمدة وسحب شبكات الضغط المنخفض

 توفير األرض للمحطة

 إعداد وتجهيز الدراسات والمخططات الالزمة
 الحصول على الترخيص الالزم.
 تنفيذ مشروع الصرف الصحي
على مراحل.

 إعداد دراسات وتنفيذ المرحلة األولى من مشروع الصرف
الصحي

 إنشاء محطة تنقية حسب المواصفات الهندسية

 أعمال الحفريات حسب العمق والمواصفات الهندسية.

 أعمال تمديد الخطوط الرئيسية والفرعية حسب األقطار المالئمة .
 أعمال توريد وتركيب مناهل خرسانية

 أعمال إعادة تأهيل المقاطع التي يتم العمل فيها
 أعمال توريد وتركيب المضخات
 أعمال فحص الخطوط
مجال تنمية
االقتصاد المحلي

 أعمال حفريات بالباقر والجرافة.
 استصالح األراضي وتشجيع
االستثمار في قطاع الزراعة

والخدمات

 أعمال بناء سالسل مجرية وجدران
 شق الطرق الزراعية واستصالح أراضي

 أعمال إعادة تأهيل المعرشات وكل ماي لزم للحدود التي تم
توسيعها

 أعمال تجهيز طبقة القاعدة وطبقة البسكورس ان لزم ودحلها
حسب المواصفات الهندسية.

 تركيب لوحات الوحدة الضوئية
 تركيب وحدة الرصد والتحكم .
 تركيب هيكل األلواح الشمسية.


تشجيع مشاريع الطاقة البديلة .

 إنشاء محطة طاقة بديلة

 تركيب الكوابل حسب المواصفات

 تركيب لوحات اتصاالت أجهزة الكمبيوتر وجميع اللوحات
الكهربائية

 أعمال تركيب المضخات أينما يلزم
 أعمال فحص وتعقيم الخطوط

 إعداد المخططات ووثائق العطاء

 تطوير وتأهيل المركز الصحي

 إعادة تأهيل الطابق األرضي بكل ما يلزم من أعمال طوب و

من خالل توفير العيادات

مجال التنمية
االجتماعية

قصارة ,دهان ,بالط ,صيانة أبواب-----,الخ.

المتخصصة ((أشعة  ،أسنان) ،

وإنشاء مركز طوارئ

 إعادة تأهيل الدور األرضي للمركز الصحي و تجهيز عيادة
أسنان وأشعة وأعمال خارجية

 أعمال تجهيز عيادة طوارئ وإسعاف أولي

 أعمال تجهيز عيادة أسنان ويشمل ذلك أعمال التمديدات والتأسيس
 ...الخ

 أعمال تشطيب غرفة خاصة باألشعة ويشمل األعمال (أعمال
العزل) وكل ما يلزم.

 أعمال توريد وشراء األجهزة الخاصة باألشعة والطبقي وعيادة
األسنان

مجال التنمية
االجتماعية

تطوير وتحسين البيئة التعليمية من

خالل إنشاء مدارس جديدة وصيانة

المدارس القائمة والمرافق التابعة لها

 تجهيز المخططات ووثائق العطاء
 إنشاء مدرسة في منطقة ظهر البراهيش

 أعمال الحفريات والردم

 أعمال الباطون والحجر والطوب
 األعمال الكهربائية والميكانيكية

 أعمال القصارة و البالط واألرضيات

 أعمال النجارة ,الحديد واأللمنيوم ,الدهان والتأثيث

 أعمال الحفريات والردم
- استكمال إنشاء مدرسة المظابع

 أعمال الباطون والحجر والطوب
 األعمال الكهربائية والميكانيكية

 أعمال القصارة و البالط واألرضيات

 أعمال النجارة ,الحديد واأللمنيوم ,الدهان والتأثيث
 توفير قطعة األرض
مجال اإلدارة
والحكم الرشيد

 إعداد مخططات ووثائق العطاء
تطوير قطاع األمن والكوارث
وإيجاد مركز امن

 إنشاء مجمع إلدارة الكوارث يشمل (مركز دفاع مدني إسعاف
وطوارئ ومقر امن )

 أعمال الحفريات والردم

 أعمال الباطون والحجر والطوب
 األعمال الكهربائية والميكانيكية

 أعمال القصارة و البالط واألرضيات

 أعمال النجارة ,الحديد واأللمنيوم ,الدهان والتأثيث

 5.0خطة التنفيذ
 5.1خطة التنفيذ ارباعية اربع سنوات
خطة 2021 - 2018
المجال التنموي

الصرف السنوي المقترح

التكلفة التقديرية
االحتياج

تطوير وتأهيل المركز

الصحي من خالل
توفير العيادات

المتخصصة ((أشعة ،

أسنان ) ،وإنشاء
مركز طوارئ

تطوير وتحسين البيئة

التعليمية من خالل

اسم المشروع

الجهة المرشحة للتنفيذ
الهيئة المحلية

الخدمات االجتماعية

القائمة والمرافق

التابعة لها

الطرق القائمة وتطوير

غير الهيئة المحلية

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

حدد الجهة

حدد القسم المعني

دورها

حدد بند الموازنة

غير الهيئة المحلية

قيمة المساهمة
X1000

األرضي للمركز

الصحي و تجهيز عيادة

أسنان وأشعة وأعمال

250

500

250

قسم الهندسة

مديرية الصحة –

شمال الخليل

إشراف ومتابعة

التطويرية

50 

إنشاء مدرسة في منطقة

ظهر البراهيش

500

1000

500

قسم الهندسة

استكمال إنشاء مدرسة

المظابع

تأهيل وتعبيد طرق

داخلية بطول  10كم

200

قسم الهندسة

200

1700

0

200

750

750

1000

250

250

250

250

مديرية التربية

إشراف ومتابعة

والتعليم -شمال

الخليل

مديرية

والتعليم-

الخليل

التربية
شمال

إشراف ومتابعة

التطويرية

التطويرية

150 

20 

مداخل البلدة الرئيسية

إعادة تأهيل شبكة المياه
الداخلية القائمة وإنشاء
شبكات جديدة ناقلة

وموزعة وتوفير

مصادر بديلة من خالل

إنشاء خزان مياه

واستغالل الموارد
الطبيعية كاآلبار

 جهات مانحة

 جهات مانحة

 جهات مانحة

220

450 

850 

180 

1480
 صندوق البلديات

قسم الهندسة

التطويرية

--

200 

 وزارة األشغال
 وزارة الحكم

800 

المحلي

بشق شوارع جديدة

وزراعية وتأهيل

X1000

خارجية

البنية التحتية للطرق

داخلية ورابطة

حدد الجهة

قيمة المساهمة

إعادة تأهيل الدور

المجموع الجزئي
تأهيل وصيانة شبكة

الهيئة المحلية

X$1000

إنشاء مدارس جديدة
وصيانة المدارس

الجهة المرشحة لتمويل المشاريع

تأهيل مدخل بلدة بيت
امر الرئيسي وعمل
جسر مشاة معلق

إنشاء خزان مياه
رئيسي للبلدة

تأهيل خطوط مياه

متعددة األقطار وإنشاء

مضخة في طريق العين

 صندوق البلديات
500

250

250

قسم الهندسة

400

200

200

قسم المياه

إشراف ومتابعة

التطويرية

 وزارة األشغال
100 

 وزارة الحكم

400 

المحلي

300

150

150

قسم المياه

سلطة المياه
الفلسطينية

سلطة المياه
الفلسطينية

إشراف ومتابعة

إشراف ومتابعة

التطويرية

التطويرية

40 

45 

 سلطة المياه
الفلسطينية

 سلطة المياه
الفلسطينية

360 

255 

والعيون والينابيع.

إعادة تأهيل شبكة

الكهرباء ( الضغط

العالي والمنخفض بما
يشمل تركيب

المحوالت الحديدية

تأهيل شبكة الكهرباء

125

500

125

125

125

قسم الكهرباء

التطويرية

--

 صندوق تطوير

500 

وإقراض البلديات

0

وإنشاء شبكات التوزيع

وتركيب وحدات اإلنارة

تنفيذ مشروع الصرف
الصحي على مراحل.

إعداد الدراسات وتنفيذ
المرحلة األولى من
مشروع الصرف

2000

0

500

500

1000

الصحي

المجموع الجزئي

تشجيع مشاريع الطاقة

البديلة .

استصالح األراضي

وتشجيع االستثمار في
االقتصادي

قطاع الزراعة
والخدمات

4700

إنشاء محطة طاقة بديلة

شق الطرق الزراعية
واستصالح أراضي

المجموع الجزئي

1000

400

1400

150

150

200

400

400

إشراف ومتابعة

والمساحة
واإلدارة

إشراف ومتابعة

250

 -شمال الخليل

450

اإلدارة والحكم الرشيد

تطوير قطاع األمن
مركز امن

إسعاف وطوارئ

(مركز دفاع مدني

المجموع الجزئي

 سلطة المياه

1085

مديرية الزراعة

400

التطويرية

200 

التطويرية

500 

1800 

3615

500 



اإلغاثة الزراعية
إشراف ومتابعة

التطويرية

80

اتحاد لجان العمل
الزراعي

320

وزارة الزراعي

400

820

580

إنشاء مجمع إلدارة
الكوارث يشمل

والكوارث وإيجاد

375

1475

1475

1375

الهندسة

 وزارة المالية
800

200

200

400

 بلدية بيت امر

 مديرية الدفاع
المدني

إشراف ومتابعة

التطويرية

240 

 جهات مانحة

560 

ومقر امن(

800

200

200

400

240

560

المجموع الكلي للخطة التنموية المحلية لبلدية بيت أمر لألعوام  2019-2016ا$ X1000
$8,600

 5.2البعد االتوصيف المكاني للمشاريع اخارطة واحدة لكافة المشاريع

 6.0المالحق
 6.1اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي

اسم العضو/ة

دوره/ا في اللجنة
امقرر أو عضو

مجال التخصص

نصري صبارنة

رئيس البلدية

ماجستير إنجليزي

خلدة أبو عياش

منسق المشروع-مقرر

مدير دائرة الهندسة

ايمن انعيم

عضو

عضو بلدية

موسى زعاقيق

عضو

عضو بلدية

 تشكيلة فريق التخطيط األساسي
اسم العضو/ة

دوره/ا في الفريق

الجنس
المثسسة التي يعمل

امنسق/عضو

/تعمل بها

مجال االهتمام

العمر

المسمى الوظيفي في
المثسسة

خلدة أبو عياش

منسق المشروع

بلدية بيت امر

البنية التحتية

مدير دائرة الهندسة

ذكر

أنثى

29-16

أنثى

فوق 29
فوق

نور الدين البدوي

عضو

بلدية بيت امر

اإلدارة

مدير البلدية

ذكر

فوق

حمودة الحوساني

عضو

بلدية بيت امر

الكهرباء والطاقة

مدير دائرة الكهرباء

ذكر

فوق

محمود قوقاس

عضو

بلدية بيت امر

االقتصاد

ق.ا .المدير المالي

ذكر

فوق

جميل علقم

عضو

بلدية بيت امر

األراضي

ذكر

فوق

نيرمين العالمي

عضو

بلدية بيت امر

االعالم

مدير مركز خدمة
الجمهور

رئيس قسم العالقات

أنثى

العامة وال IT

اقل

رزق صبارنة

عضو

بلدية بيت امر

الصحة والبيئة

رئيس قسم الصحة

ذكر

فوق

ايمن انعيم

مقرر الفريق

محامي

القانون

عضو بلدية

ذكر

فوق

احمد العمري

عضو

شخصية اعتبارية-مقاول

المقاوالت

رئيس جمعية األيتام

ذكر

فوق

خالد حسن اخليل

عضو

جمعية ذوي اإلعاقة

اإلعاقة

عامل

ذكر

فوق

ثائر أبو عياش

عضو

المجلس الشبابي

األنشطة الشبابية

متطوع

ذكر

فوق

فاتن بريغيث

عضو

المرأة

رئيسة جمعية

محمد مصلح

عضو

رئيس نادي الشباب

الرياضة

رئيس النادي

جمال عوض

عضو

د .صيدالنية

الصحة

صيدالنية

جمعية بيت امر للعمل
الخيري

أنثى
ذكر

فوق
فوق

أنثى

فوق

محمد يوسف بريغيث

عضو

مدرس

المجتمع المدني

مدرس

ذكر

فوق

عودة صبارنة

عضو

مهندس زراعي

الزراعة

مهندس زراعي

ذكر

فوق

اسم العضو/ة

دوره/ا في الفريق

الجنس
المثسسة التي يعمل

امنسق/عضو

/تعمل بها

مجال االهتمام

العمر

المسمى الوظيفي في
المثسسة

ذكر

محمد عياد

عضو

إعالمي

االعالم والسياسة

إعالمي

ذكر

فوق

غازي أبو عياش

عضو

مزارع

الزراعة

مزارع

ذكر

فوق

منى عمار

عضو

مختبرات

العمل التنموي

ناشطة تنموية

خليل عادي

عضو

-

الشباب

مجلس شبابي

منى الهدمي

عضو

-

المرأة والسياسة

إقليم فتح

أنثى

أنثى
ذكر

29-16

فوق 29

فوق
فوق

أنثى

فوق

 تشكيل لجان المجاالت التنموية
لجنة ا : 1المجال :لجنة البيئة والبنية التحتية

الرقم

منسق اللجنة.:م .حمودة الحوساني

االسم

المثسسة

.1

م .خلدة أبو عياش

بلدية بيت أمر

مدير دائرة الهندسة

.2

احمد العمري

رئيس جمعية األيتام

محمود عبد الرحمن

وجيه عشيرة وعضو

.3
.4

قوقاس

ايمن انعيم

مجلس بلدي

عضو بلدية-مقرر فريق
التخطيط

االهتمام

ذكر

أنثى

-15
29

29
X

0599671967

مقاول

x

x

0562202220

Alomari001@yahoo.com

علم اجتماع

x

x

0599966635

-

محامي

x

x

مدير دائرة الكهرباء

م .حمودة الحوساني

.6

رزق صبارنة

بلدية بيت امر

رئيس قسم الصحة

.7

سامية جمال بريغيث

المجلس الشبابي

البنية التحتية

ومقرر اللجنة

X

فوق

أرقام االتصال

-

x

x

0599966634

-

x

x

0598990530

-

0595193446

-

x

x

.8

ماهر اخليل

عضو بلدية

البنية التحتية

x

x

0599078130

.9

ربيح موسى علقم

مقاول

البنية التحتيه

x

x

0599884856

.10

سامي حسن الصليبي

مقاول

البنية التحتية

x

x

0598221766

مقاول

البيئة والبنية التحتيه

x

x

0598577982

مزارع

شق الطرق وتأهيلها

x

x

0595718237

مدير مدرسة متقاعد

البيئة والبنية التحتية

x

x

0599363252

.11
.12
.13

علي محمود نمر
البطنيج

عباس زهدي عادي
عبد العزيز عيسى
علقم

البريد اإلليكتروني

abuayyashkhilda@gmail.com

بلدية بيت امر

.5

الجنس

التخصص/مجال

العمر

الرقم

.14
.15
.16

االسم

المثسسة

محمد رشيد عرار

مزارع

وليد محمد محمود
نعيم

براءة

سامي ابوعياش

مهندس
طالبة

الجنس

التخصص/مجال
االهتمام

تأهيل وتطوير البنية
التحتية

مهندس مدني/بنية
تحتية

التنمية البيئية

والتنمية التحتيه

ذكر

العمر

أنثى

-15
29

فوق

أرقام االتصال

29

x

x

0595262211

x

x

0598030133

x

0568515372

x

البريد اإلليكتروني

لجنة ا : 2المجال :لجنة التنمية االجتماعية

الرقم

1

2

3

4

5

االسم

محمد

مصلح

المثسسة

نادي

شباب بيت
امر

حمزة

المجلس

نيرمين

بلدية بيت

انعيم

الشبابي

العالمي

امر

خالد

جمعية

حسن

اخليل
ريحانة
أبو

عياش

ذوي

اإلعاقة
جمعية
نسوية

احمد

6

محمود
احمد

مواطن

ابوعياش
7

8

9

10

خليل بدر
عوض
ساجدة
علي

ابوعياش
بدر نبيل

احمد ابو
عياش
ثائر

سعيد

مواطن
ناشطة
شبابية
ناشط

شبابي
ناشط

شبابي

التخصص/مجال
االهتمام

منسق اللجنة .:محمد مصلح
الجنس
ذكر أنثى

رئيس النادي

x

-

x

العمر
 -15فوق
29

أرقام االتصال

البريد اإلليكتروني

29

X

x

0598503739

-

0595320179

-

رئيس قسم

العالقات عامة

x

وتكنولوجيا

0599060365

-

معلومات

رئيس الجمعية

x

أمين الصندوق

البنية التحتية
وتنمية

االجتماعية
التنمية

االجتماعية

x

x

االجتماعية

والعالقات

االجتماعية
التنمية

االجتماعية

059872854

x

الثقافية

x

0597179461

0599296864

x

التنمية

البنية التحتية

x

05986040603

0598963708

x

0592606702

x

0595302412

-

Reehana Abu

Ayyash@yahoo.com

الرقم

االسم

المثسسة

التخصص/مجال
االهتمام

الجنس
ذكر أنثى

العمر
 -15فوق
29

أرقام االتصال

29

ابوعياش
نسرين
11

نمر

مصطفى

جمعية

سناء

موظفة

بحر

12

عضو

اخليل

بلدية

x

تنمية اجتماعية

البنية التحتية

x

اللجنة

االجتماعية

0599589719

0599940555

علي

13

احمد
عبد

الحميد
اخليل

مجلس
شبابي

البنية التحتية
والثقافة

x

0599078321

البريد اإلليكتروني

منسق اللجنة .:فاتنة بريغيث

لجنة ا : 3المجال :لجنة التنمية االقتصادية
الجنس
الرقم

1

االسم

فاتنة

بريغيث

المثس
سة

التخصص/مجا
ل االهتمام

ذك
ر

أنث
ى

العمر
15

فو

29

29

-

ق

أرقام االتصال

جمعية
المرأة
للعمل

رئيسة الجمعية

X

x

054333044

الخيري

البريد اإلليكتروني

FatenaIbreghit@yahoo.c
om

بلدية

2

محمود.فا

ئق قوقاس

بيت امر
–ق.ا

المدير

-

x

-

x

المالي

3

4

5

6

7

جميل علقم
تيسير

الزعاقيق
إبراهيم
مطلق

الزعاقيق
إبراهيم
فتحي

عوض

ريحانة
مسيف

بلدية

بيت امر
بلدية

بيت امر
بلدية

بيت امر
خريج

جامعي

مؤسسا
ت

مجتمع

مدير مركز
خدمات

الجمهور
محاسب
مسؤول

المشتريات

علوم تنموية

x

x

x

5

x

7

5

x

االقتصادية

056885602

059572827

x

التنمية

4

059817214

x

x

059938107

x

059991467
7

مدني

8

احمد عبد
الحميد
اخليل

مواطن

التنمية

االقتصادية

x

x

059914972
0

Tayseer-

1988@yahoo.com
-

الجنس
الرقم

االسم

المثس
سة

محمد

9

اسماعيل
خليل

إعالمي

عادي
1
0

1
1

1
2

هناء نعيم
صبارنة

جمعية

سيدات

بيت امر

ماجد

محمد
خليل

مواطن

الحوساني
جاد علي
محمد

اخليل

موظف
بنك

التخصص/مجا
ل االهتمام

التنمية

االقتصادية

ذك
ر

التنمية

االقتصادية

x

x

15

فو

29

29

-

ق

أرقام االتصال

052254641

x

x

االقتصادية

االقتصادية

ى

x

التنمية

التنمية

أنث

العمر

8

x

x

x

059930666
7

059857808
2

059937713
2

البريد اإلليكتروني

لجنة ا : 4المجال :لجنة اإلدارة والحكم الرشيد

الرقم

1

2

3
4

االسم

نور

الدين

البدوي
منى
عبد

عمار

المثسسة

مدير

البلدية
مركز
تنوير

مريم

جمعية

م .نبيل

بلدية بيت

انعيم
علقم

المرأة
امر

خليل

5

محمد
احمد

مواطن

عادي
حسين
6

احمد
قاسم

ابودية

مواطن

التخصص/مجال
االهتمام

محاسبة

منسق اللجنة .:نور الدين البدوي

الجنس
ذكر أنثى

العمر
 -15فوق
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x
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X

عضو المركز

x

x

نائبة الرئيس

x

رئيس القسم
الهندسي

اإلدارة والحكم
الرشيد

اإلدارة والحكم
الرشيد

x

x

x

x

x

أرقام االتصال

البريد اإلليكتروني

0599966633

noor@beitOmmar.ps

Muna.3ammar@gmail.com 0599104208

x

0594104380

-

x

0599966631

Nabel_alqam@yahoo.com

0598604617

0599200602

-

أوصاف مشاريع السنة األولى
ا 1ملخص برنامج تأهيل شبكة الكهرباء
اسم البرنامج/المشـروع :تأهيـل شـبكة الرقمEL/01:
الكهرباء

البرنامج :مجال البنية التحتية والبيئة

خلفية عن البرنامج


مكان التنفيذ

خلفية عن المجال :

 أحياء متعددة من

لقد تم بناء شبكة الكهرباء بيت أمر في العام  1976بالربط المباشر مع الشبكة القطرية بقوة  2.75م.ف.ا حيث

البلدة ( المقطم-

 20كم .ثم استمر تطوير الشبكة لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي حتى وصلت اليوم إلى  9كم هوائي و  3كم

ظهر البراهيش )

ما بين  630 – 150ك.ف.أ بعدد بلغ  22محول وقدرة إجمالية بلغت  9800ك.ف.أ هذا وتغطي شبكة التوزيع

الجرشية) الثغرة –

 250وات و بقدرة إجمالية  140ك.وات تغطي  %85من طرقات البلدة مع وجود نقص في عدد وحدات اإلنارة

خربة القفط)منطقة

والربط المباشر مع الشبكة القطرية أثرا إيجابيا تمثل في إنشاء منطقة صناعية متطورة استقطبت الكثير من

قنوص،بيت

كان طول شبكة الضغط المتوسط (  33ك.ف) عند التأسيس 1.5كم هوائي وطول شبكة الضغط المنخفض
ارضي كشبكة ضغط متوسط و50

البويرة)عصيدة-

شارع شعب

كم كشبكة ضغط منخفض تتغذي من محوالت كهربائية تتراوح قدرتها

منطقة الزحلفان -

جميع حدود بيت أمر الطبيعية  ,كما ويوجد في البلدة  1000وحدة إنارة قوة  125وات و  60وحدة إنارة قوة

واد الشيخ،شعب

يقدر ب  250وحدة وقدرة إجمالية  31.25ك.وات  .هذا وكان لدخول الشبكة الكهربائية البلدة في وقت مبكر

االستثمارات الداخلية والخارجية حيث وصل عدد المنشآت الصناعية الثقيلة إلى 30منشأة والصناعة الخفيفة إلى

 42منشأة حيث تشكل  % 31من مجموع االستهالك الشهري هذا وكانت البلدية هي الجهة المسئولة عن شبكة
الكهرباء منذ البداية وحتى العام  2004حيث تم إدارة الكهرباء من قبل شركة كهرباء الجنوب لمدة عام واحد
استعادت بعدها البلدية إدارة الشبكة الكهربائية من جديد وحتى هذا التاريخ .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن البلدية

قامت بتوسيع شبكة الضغط المتوسط لتشمل مناطق جديدة كما نفذت جزء من هذه الشبكة تحت األرض بسبب

كثافة المباني السكنية كما وتم إضافة خطوط جديدة لتشكل نظام دائرة مغلقة ليكون هناك خطوط بديلة في حال

حدوث خلل في الخط المغذي وما زال هنالك الكثير لعمله على هذا الصعيد حيث يجب إيصال شبكة الضغط

زعته؟،؟ الجدور
التاريخ المتوقع للبدء

بالتنفيذ


2018

مدة التنفيذ


اربع سنوات

المتوسط إلى بعض المناطق هوائي وأرضي إلى مناطق أخرى وكذلك تركيب مفتاح سكين ( قاطع هوائي) عدد

 10لألهداف التي تم شرحها سابقا أما شبكة الضغط المنخفض فقد كانت في البداية عبارة عن كابل ألمنيوم

مكشوفة حيث أن البلدية أالن تستخدم فقط الكوابل المعزولة والمجدولة مما يشكل أمانا أكثر ووفرة في عملية

الصيانة وفي نفس الوقت يتم تغير الكوابل القديمة وبصورة تدريجية لكوابل معزولة في حال حدوث عطل في

الكوابل القديمة وصوال إلى اليوم الذي تصبح فيه جميع الكوابل المستخدمة على شبكة الضغط المنخفض معزولة

تتضمن أنشطة هذا المشروع أعمال حفريات قواعد األعمدة واألبراج وتثبيتها وصبها بالباطون وأعمال سحب
الكوابل الهوائية واألرضية وتجميعها وتركيب المحوالت والمحطات الرئيسية وربطها بالشبكة المغذية .
أهداف مكون

البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة امرأة،
شباب ،فئات مهمشة... ،
الخ

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

 رضا الموواطن عون جميع سكان البلدة بشكل عام
جودة خدمة الكهرباء

 18000نسمة

واألحياء المذكورة بشكل

وبكة
وين شو
 تحسو
الكهرباء

 تخفيووف نسووبة

 مستوى السالمة علوى خاص

الفاقد

شبكة التوزيع الضغط

ون
ود موو
 الحوو

المتوسط والمنخفض

السرقات

 انخفوواض مسووتوى

 ضمان حد اكبر

الضرر المترتب على

موون السووالمة

المواطن مون شوبكة

العامة

الضووغط المتوسووط

 تقليوول تكلفووة

والمنخفض

الصيانة السنوية

 تكرار انقطاع التيوار
الكهربائي

 سهولة الصيانة
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

المشاريع التي تمثل

التكلفة التقديرية ا$

ابما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ

متطلبا سابقا لمكون

حسب سنوات الخطة

البرنامج/المشروع

حسب مراحله
األولى



الثالثة

الرابعة

الثانية

0

0

0 125000

0

 تأهيل شبكة ؟(منطقة الزحلفان مع ظهر البراهيش بإنشاء 0 125000
شبكة ضغط عالي مع محوالت

 إنشاء خط ضغط عالي ومنخفض من  ،منطقة البويرة 0
إلى منطقة شعب عمار – المقطم وتأهيل شبكة ضوغط
منخفض في منطقة الجدور مع ما يلزم من محوالت

 إنشاء شبكة ضغط عالي من منطقة قطعوة األربعوين 0 ،

0

0

0

باتجاه واد الشيخ المحطة الرئيسية

 إنشاء شبكة ضغط عالي لمنطقة المقبرة
المجموع (باألرقام)

0 125000
0
 500000دوالر

متطلبات األراضي افي حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

بعد مكاني *

األرض متوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

األرض غير متووفرة

 كيف؟ من خالل فرق التركيب وصيانة الشبكة والمعدات واآلليوات
الموجودة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة



لتوفيرها؟


هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج

125000

من؟ دائرة الكهرباء بكافة طواقمها في البلدية

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
نعم

ال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد القسم/األقسام المعنية
 ال يوجد

 دائرة الكهرباء

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد ما يلي
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:



تكاليف تنفيوذ مكوون البرنامج/المشوروع

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية



وات/مخططات
دراسو

متوفرة جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

متوفرة جزئيا


ووفرة
متو

غير مطلوب

بناء قدرات الجهة المنفذة

مطلوب(حدد)________________________ :


غير متوفرة

مطلوب

دعم جماهيري

مطلوب جزئيا

غير مطلوب

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
إيجابية:

تحسين شبكة الكهرباء

تدابير التخفيف:

سلبية:

ال يوجد أثار سلبية لهذا المشروع باستثناء إعالم المواطنين مسبقا بموعد قطع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي

يتم صيانة الشبكات فيها أو تركيب شبكات

جديدة

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات
 عدم وجود خطط واضحة لشق طرق جديودة
ومخططات مسبقة وبتواريخ محددة لتوسوعة
طرق قائمة لما لهذا الوضع من ارتباط وثيق

وغط المتوسووط
ودة الضو
وة زرع أعمو
بعمليو
والمنخفض حيث تضطر البلدية لوزرع هوذه
األعمدة ومن ثم نقلها مرة أخرى في أحيوان

كثيرة مما يشكل عبء مالي إضوافي وجهود

مستهلك

إجراءات التغلب عليها
 وجود خطة مسبقة لشق وتوسعة الطرق أمر ضروري لبناء الشبكات الكهربائيوة
بتكلفة وجهد أقل.



توعية الجمهور بطبيعة الخدمات المقدمة من قبل البلدية.

 سن القوانين الالزمة له دور كبير في توفير قدر من السالسة في العمل أثناء بناء
الشبكات الكهربائية حيث كثير يقع خالف بين المواطن و البلدية أثناء تنفيذ هوذه

المشاريع.

 توفير مركز امن يساعد في التغلب على المعوقات والسرقات.

ا 2ملخص مشروع إنشاء مجمع إلدارة الكوارث
البرنامج :مجال الخدمات االجتماعية

ـع إلدارة الرقمCV/01:
ـاء مجمـ
ـروع :إنشـ
ـم المشـ
اسـ
الكوارث

مكان التنفيذ

خلفية عن المشروع

ارض مملوكة

ان بلدة بيت امر التي يبلغ عدد سكانها حوالي  18000نسمة تعاني من افتقارها إلى خدمات تحقق الجانب

األمني االجتماعي والسلمي كما ان البلدة تعاني من ظروف قاسية من عدة جوانب منها ما هو آمني ومنها ما
هو اقتصادي بسبب ظروف االحتالل لكونها منطقة حدودية مع المستوطنات المنتشرة في أطراف البلدة وبالتالي

فان البلدة بحاجة إلنشاء مجمع يغطي العجز الكائن في مجال األمن وإدارة الكوارث بحيث يخدم هذا المجمع

للبلدية

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ



جميع سكان البلدة ال سيما وجود نسبة بطالة عالية في البلدة في قطاع الشباب العاطلة عن العمل األمر الذي

يشكل فراغات نفسية وضغوطات مما يزيد من حدوث المشاكل االجتماعية هذا باإلضافة إلى وجود اكثر ما من

2019
مدة التنفيذ



 2019شراء



-2020



ـذ
تنفيـــــ

 5000سيارة غير قانونية األمر ا لذي يزيد من نسبة حوادث السير ال سيما أيضا ان البلدة تقع على امتداد
شارع رئيسي يربط الخليل ببيت لحم والذي يتعرض فيه المواطنون إلى حوادث سير كثيرة هذا باإلضافة إلى
حصول عدة حوادث مفاجئ في مجال الكوارث مصل حصول حوادث الحرائق على سبيل المثال .

األرض

2021

وعليه فان البلدية تطمح إلى توفير ارض بمساحة ال تقل عن  3دونمات إلقامة مجمع يشمل إنشاء مركز امن

المشـــروع

وادراة كوارث بحيث يتكون المبنى من  3طوابق والمفترض ان المبنى يتكون من طابق أول كمستودعات

وتشغيله

ومخازن للبلدية والطابق األرضي واألول المفترض انه يتكون من مكاتب مع كافة خدماتها اإلضافية .

تشمل المرحلة األولى توفير قطعة األرض من قبل البلدية وتشمل المرحلة الثانية إنشاء مرحلة العظم للمبنى

كامال والمرحلة الثالثة تشمل تشطيب المبنى وتجهيزه وتشغيله.
أهداف مكون

الفئة/ات المستهدفة امرأة ،شباب،

البرنامج/المشروع

فئات مهمشة ... ،الخ

تحقيق السلم األهلي لسكان

البلدة والسيطرة على حوادث

سكان البلدة والتجمعات المجاورة

السير والحرائق

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي يعمل
على تحقيقها

 18000نسمة باإلضافة إلى
نسبة بسيطة من التجمعات
المجاورة خاصة في مجال
الدفاع المدني والكوارث

 تحقيق بيئة مجتمعية

آمنة للمواطنين لحمايتهم

من المخاطر

 تحقيق السلم األهلي
 المحافظة على سالمة
وأرواح المواطنين .

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

ابما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ حسب

التكلفة التقديرية ا$

حسب سنوات الخطة ا$1000

المشاريع التي تمثل متطلبا
سابقا لمكون

البرنامج/المشروع

مراحله
األولى




الثانية
0

تنفيذ المرحلة األولى من المشروع وذلك بتوفير قطعة األرض 200
وتثبيت ملكيتها وتحضـير المخططـات ووثـائق العطـاء

الثالثة الرابعة
0

0

للمشروع المقترح


200

تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وذلك بتجهيز مرحلة العظم 0

0

0

التي تشمل أعمال الحفريات والتأسيس والباطون وأعمـال
الحديد والعقدات وكل ما يلزم في مرحلة العظم



تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وذلك بتشطيب المبنى بمـا 0

0

يشمل أعمال القصارة وأعمـال الطـوب وأعمـال الـدهان

250

0

والمنجور وألمنيوم والحمايات واألعمال الخارجية .....الخ



0

تأثيث المبنى وتشغيله

0

المجموع اباألرقام

150

0

 800دوالر
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

متطلبات األراضي افي حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني *
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

ليس ذو بعد مكاني

المشروع

 كيف؟

 سيتم تغطية نفقات الصيانة الضرورية للمينى مـن بنـد
صيانة المباني العامة المدرج على موازنة البلدية السنوية

 من؟ المجلس البلدي من خالل طـواقم دائـرة الهندسـة

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

واألقسام

المختصة األخرى كل في مجاله
 األرض غير متوفرة حاليا لكن ستسعى البلدية بتوفير ارض
إلنشاء مثل هذا المبنى

 العائد المادي السنوي المتوقع ا $؟

 هذا المشروع يعتبر مشروع خدماتي وال يترتـب علـى
تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

نعم

ال

جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد القسم/األقسام المعنية
 دائرة الهندسة بجميع طواقمها وأقسامها

 قد يكون هناك إشراف من قبل الدفاع المدني
جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد ما يلي
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

 صندوق البلديات ،وزارة الحكم المحلي ،الصندوق العربي ،مجتمعـات
عالمية  ،انيرا  kfw ،وغيرها

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشوروع
متوفرة جزئيا

غير متوفرة

متووفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

نعم

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


المـوارد البشـرية



دراسـات/مخططات

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا

متووفرة

بناء قدرات الجهة المنفذة



غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)__ :قد يتم تشغيل مركز األمن والكوارث كمن قبل الحكوموة

متووفرة

غير متوفرة

______________________
دعم جماهيري



مطلوب

مطلوب

مطلوب جزئيوا

غيور

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
سلبية:

ايجابية:

 تقتصر األثار السلبية إلنشاء مثل هوذه

 تحقيق السلم األهلي للمواطنين

 حماية أرواح المواطنين وخاصة لتوفر
فرق الدفاع المدني وفرق مواجهة

المشاريع على التلوثات البيئية البسيطة تدابير التخفيف :إجبار المقاول بااللتزام بخطة بيئية
الناتجة عن الغبار الذي تسببه أعموال تضمن تخفيف التلوث الناتج عن مخلفات الحفر

الحفر سواء في األشجار والمزروعات

الكوارث والحاالت الطارئة

الحيطة أو باألبنيوة المجواورة أثنواء

مرحلة الحفريات للمشروع

إجبار المقاول بعمل خطة مرورية تضومن سوير

 كما قد ينتج عن هذه المشاريع إربواك حركة المرور دون أي تعطل لحياة المواطنين
لحركة المرور اليومية المعتادة نتيجوة

األعمال الجارية أثناء تنفيذ المشوروع
من تواجد للكربات الثقيلوة ومعودات
المقاول من مدحلة

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

المخاطر/المعيقات
 مخاطر مالية وارتفاع مديونية البلدية

 وضع خطة مالية عبر سنوات الخطة بما يتالءم مع ميزانية المشروع

 عدم التزام الحكومة بوضع خطة تشغيل للمبنى

 الضغط على الحكومة من خالل الوزارات المختصـة والمحـافظ ومجلـس

وتوفير الفرق والمركبات الالزمة

 ارتفاع وغالء أسعار المواد

 البحث عن جهات مانحة

الوزراء لتغطية االحتياجات التشغيلية من الموارد البشرية

ا 3ملخص مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية ورابطة
البرنامج :مجال البنية التحتية والبيئة

اسم المشروع :مشروع تأهيل وتعبيد طرق الرقمRO/01:
داخلية

مكان التنفيذ

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع
 تبلغ مساحة المخطط الهيكلي حوالي  9100دونم حيث توجد شبكة طرق داخلية منظمة على المخطط

 في شووارع داخليوة

الهيكلي بطول إجمالي حوالي  25كم  ،حيث ان جزءا من هذه الطرق قد تم تأهيله وتعبيده عبر السنوات

ورابطة في بلدة بيت

توسعة وتأهيل وتعبيد ال سيما الطرق التي تربط بين األحياء السكنية الرئيسية في البلدة هذا باإلضافة إلى

هووي ( شووارع ام

السكنية المجاورة .

ويدة ،
ودور ،عصو
الجو

امر وهذه الشووارع

السابقة بتمويل البلديات والجهات المانحة األخرى  ،وما زالت هناك العديد من الطرق التي بحاجة إلى

واطن ،
ودبابيس-البو
الو

وجود بعض الطرق الرابطة والتي تربط بين بلدة بيت امر البلدات المجاورة وتخدم البلدة والتجمعات

طرق صافا ،المنطقة

 هذا المشروع هو عبارة عن تأهيل وتعبيد طرق داخلية وأخرى رابطة تقع داخل حدود بلدية بيت امر

الصووناعية ،عوورق

وهذه الطرق منظمة على المخطط الهيكلي حيث ان بعضا منها طرق قائمة ترابية مفتوحة بعرض 5-4

الفيران  /واد الوهادين

امتار والبعض األخر هي طرق بحاجة لشق مساراتها حسب ما هو مقترح على المخطط الهيكلي تتراوح

 ،واد العرب ،شوعب

عروضها من  18-10متر حسب ما هو مشار اليه في خارطة البعد المكاني  .كما ان بعض هذه الطرق

قنوص،الموووودخل

بحالة سيئة نتيجة تعبيدها منذ عشرات السنين ونتيجة تهتك انجراف طبقة اإلسفلت.

 تشمل األنشطة بشكل عام بتوسيع المقاطع المفتوحة حاليا بعرض  4أمتار لتصبح بعرض يتراوح ما بين
 18-12م حسب ما هي مقترحة على المخطط الهيكلي بحيث تشمل نشاطات المشروع خلع اإلسفلت
القائم وتسوية الطبقة الحالية و بناء سالسل حجرية وإعادة بناء أسوار من الباطون بعد هدمها وإنشاء
الجدران االستنادية أينما تلزم وبناء الجبه واألرصفة وتخطيط الشارع ووضع اإلشارات المرورية

الرئيسي للبلدة

التاريخ المتوقع للبدء
بالتنفيذ



وتأسيس قطعات المياه وأعمدة اإلنارة أينما يلزم .وبحيث تشمل أعمال اإلسفلت تسوية طبقة القاعدة

وعمل طبقة البيسكورس القائم  4/3و طبقة اسفلت 4/3سماكة 5سم بعد الدحل وكل األعمال حسب
المواصفات الهندسية وتعليمات المهندس المشرف.

2018
مدة التنفيذ



اربع سنوات

 من خالل تنفيذ هذا المشروع سيؤدي ذلك إلى خلق شوارع بديلة منظمة تخفف الضغط المروري على
الشارع الرئيسي في األحياء السكنية الرئيسية وتأهيلها هذا باإلضافة إلى التخفيف من حوادث السير
وحماية المارة  ،باإلضافة إلى تحقيق األمان المروري وزيادة تنظيم المنطقة.

 ان الطرق المقترحة للتأهيل هي طرق صافا الداخلية  ،طريق عصيدة ،طريق االتصاالت ،طريق خلة

العين ،طريق الجدور ،طريق ام الدبابيس ،طريق واد الوهادين ،طريق المنطقة الصناعية ،طريق عرق

الفيران.

أهداف مكون البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة امرأة،
شباب ،فئات مهمشة... ،

عدد المستفيدين المتوقع

األهداف التنموية التي
يعمل على تحقيقها

الخ
جميع وفئات المجتمع في بلدة بيت امر
زيادة تنظيم البلودة



رفع جوودة خودمات وفي البلدات المجاورة
البنية التحتية ال سويما

مباشر  7000نسمة

-1زيادة تنظيم المنطقة

غير مباشر = 18000نسمة

وتنفيذ شبكة الطرق

في مجال الطرق


وفقا لما ورد في
المخطط الهيكلي

تخفيف الضغط الموروري

المصادق عليه.

توسيعها بعرض يتالءم مع

المروري للمواطنين.

 -2تحقيق االمان

في هذه الشووارع نتيجوة

 -3التخفيف من

عدد المستخدمين

التلوث البيئي للبيوت

واألراضي الزراعية
المحاذية للشارع

الرئيسي وحمايتها.

 -4تحسين حركة

التنقل في البلدة وزيادة

تنظيم البلدة ورفع جودة

خدمات البلدية من

خالل توسيعه وإعادة

تأهيله.

 -5التخفيف من

ازدحام السير على

شارع البلدة الرئيسي.

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية
عناصر مكون البرنامج/المشروع

ابما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ حسب

المشاريع التي تمثل

التكلفة التقديرية ا$

حسب سنوات الخطة ا$1000

مراحله
األولى



 تنفيذ المرحلة األولى من المشروع بطول إجمالي حوالي 250
 5كم بعد تحضير المخططات ووثائق العطـاء وتنفيـذ

األعمال المطلوبة من تهيئة وتوسعة وخلـع إسـفلت

وتجهيز طبقة القاعدة والبيكسورس واإلسفلت وتنفيـذ

الجبه واألرصفة وأكتاف الشوارع وتنفيذ البنية التحتية

الثانية

الثالثة

الرابعة

0

0

0

متطلبا سابقا لمكون
البرنامج/المشروع

للشارع وتأثيث الشوارع بكل ما يلزم من أعمال تخطيط
ودهان

 تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطول إجمالي حوالي 0

250

 5كم بعد تحضير المخططات ووثائق العطـاء وتنفيـذ

0

0

األعمال المطلوبة من تهيئة وتوسعة وخلـع إسـفلت

وتجهيز طبقة القاعدة والبيكسورس واإلسفلت وتنفيـذ

الجبه واألرصفة وأكتاف الشوارع وتنفيذ البنية التحتية
للشارع وتأثيث الشوارع بكل ما يلزم من أعمال تخطيط

ودهان

 تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بطول إجمالي حوالي 0

0

 5كم بعد تحضير المخططات ووثائق العطـاء وتنفيـذ

250

0

األعمال المطلوبة من تهيئة وتوسعة وخلـع إسـفلت

وتجهيز طبقة القاعدة والبيكسورس واإلسفلت وتنفيـذ

الجبه واألرصفة وأكتاف الشوارع وتنفيذ البنية التحتية
للشارع وتأثيث الشوارع بكل ما يلزم من أعمال تخطيط

ودهان

 تنفيذ المرحلة الرابعة من المشـروع بطـول إجمـالي 0

0

حوالي  5كم بعد تحضير المخططات ووثـائق العطـاء

0

250

وتنفيذ األعمال المطلوبة من تهيئة وتوسـعة وخلـع

إسفلت وتجهيز طبقة القاعدة والبيكسورس واإلسـفلت

وتنفيذ الجبه واألرصفة وأكتاف الشوارع وتنفيذ البنيـة

التحتية للشارع وتأثيث الشوارع بكل ما يلزم من أعمال

تخطيط ودهان

1000دوالر

المجموع اباألرقام

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

متطلبات األراضي افي حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني *
األرض متــوفرة

المشروع ليس ذو بعد مكاني

األرض غيــر متــوفرة

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 األرض المتوفرة هي األرض التي بموجبها تـم تنظـيم
الشوارع على المخطط الهيكلي والمصادقة عليها مـن
قبل مجلس التنظيم األعلى

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعـم أدرج

 كيف؟

 سيتم تغطية نفقات الصيانة الضرورية للطرق من بنـد
صيانة الشوارع المدرج على موازنة البلدية السنوية

 من؟ المجلس البلدي من خالل طواقم دائـرة الهندسـة
واألقسام المختصة األخرى كل في مجاله

 العائد المادي السنوي المتوقع ا $؟

 هذا المشروع يعتبر مشروع خدماتي ابنية تحتية
يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية

نعم

ال

وال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد القسم/األقسام المعنية
 دائرة الهندسة بجميع طواقمها وأقسامها
جهة التمويل المقترحة

جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد ما يلي
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

 صندوق البلديات ،وزارة الحكم المحلـي ،الصـندوق العربـي،
مجتمعات عالمية  ،انيرا  kfw ،وغيرها

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشوروع
متوفرة جزئيا

متووفرة

غير متوفرة

نعم

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

ال

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


المـوارد البشـرية



دراسـات/مخططات

متوفرة جزئيا
متوفرة جزئيا

متووفرة



غير متوفرة

بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

مطلوب(حدد)________________________ :

متووفرة



غير متوفرة

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
سلبية:

ايجابية:
-1زيادة تنظيم البلدة و رفع جودة خدمات
البنية التحتية ال سيما في مجال

 -1مثل هذا المشاريع قـد ينـتج عنهـا

تلوثات بيئية بسيطة ناتجة عن الغبار تدابير التخفيف :إجبار المقـاول بـااللتزام
الذي تسببه أعمال الحفر سواء فـي بخطة بيئية تضمن تخفيف التلوث النـاتج

الطرق

 -2ازدياد درجة رضى الناس بسبب
تحسين الطرق

 -3التخفيف من التلوث البيئي للبيوت
واألراضي الزراعية المحاذية لهذه

الشوارع.

ـة أو
ـات الحيطـ
ـجار والمزروعـ
األشـ

باألبنية المجاورة.

 -2كما قد ينتج عن هذه المشاريع إرباك

لحركة المرور اليومية المعتادة نتيجة

األعمال الجارية أثناء تنفيذ المشروع
من تواجد للكربات الثقيلـة ومعـدات

 -4التقليل من نسبة حوادث السير

وحماية المارة خاصة في شارع

المقاول من مدحلة.

عن مخلفات الحفر.

إجبار المقاول بعمل خطة مرورية تضـمن
سير حركة المرور دون أي تعطـل لحيـاة

المواطنين.

المنطقة الصناعية

 -5تخفيف الضغط على الشارع الرئيسي
اوسط البلدة وذلك بتعبيد هذه

الشوارع باعتبارها تشكل بدائل أخرى
عن شارع وسط البلدة الذي يشهد

ازدحاما مروريا عاليا.

المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

إجراءات التغلب عليها

المخاطر/المعيقات
 مخاطر مالية وارتفاع مديونية البلدية

 تقسيم المشروع على مراحل حسب الخطة التنموية المحلية
 السعي نحو البحث عن جهات ممولة
 حث الناس على المساهمات

 ارتفاع وغالء أسعار المواد

ا 4ملخص مشروع شق الطرق الزراعية واستصالح األراضي
البرنامج :مجال البنية التحتية والبيئة

اسم المشروع:مشروع شق الطرق الزراعيـة واستصـالح الرقمAG/01:

األراضي

خلفية عن مكون البرنامج/المشروع


مكان التنفيذ

تعتبر بلدة بيت امر بلدة زراعية بشكل أساسي حيث ان معظم أراضيها مزروعة بأشجار العنب والخوخ

طريــق مرينــا ،



والتفاح وهذا المشروع يستهدف األراضي الزراعية بشكل أساسي حيث ان المقترح هو عبارة عن شق

ـدروة ،واد
المـــ

شوارع زراعية في مناطق متفرقة من البلدة وأطرافها حيث أن هذه المناطق(األراضي) تعتبر في الوضع

الوهـــادين ،واد

سوف تخدم هذا الطرق أراضي زراعية تقدر مساحتها من  10 – 8آالف دونم يزرعها مئات المزارعين.

الدبابيس ،الينبوع

بالتالي فإن شق هذا الطرق سيساهم في حمايتها من خطر المصادرة أو العزل . .الفكرة من المشروع هي

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

الحالي غير مخدومة بالطرق وهي مناطق معزولة ونائية ومهمشة جغرافيا ومن الصعب الوصول إليها،

الشيخ ،الجدور ،ام

بعض هذه األراضي مهددة بجدار الفصل ،حيث أن المسار المقترح للجدار يمر عبر هذه األراضي،

ربط هذه األراضي بشبكة الطرق المحلية في البلدة وذلك بشق طرق زراعية تصل إلى هذه األراضي

 ،المنطرة ،صافا



ليتمكن المزارعين من الوصول إليها بسهولة وبالتالي سهولة فلحها وزرعها وحرثها.



سوف تخدم هذه الطرق أكثر من  4000مزارع بشكل مباشر ،يعيلون أكثر من  10000نسمة من سكان

2018
مدة التنفيذ
سنتان



البلدة ،كما ستخدم هذه الطرق جميع سكان البلدة ،خصوصاً أولئك الذين يتجه تفكيرهم نحو األعمار أو
الزراعة بعيداً عن مركز البلدة المكتظ .سوف تخدم هذه الطرق عملية الزراعة وستساعد على تنميتها

وزيادة مساحة األراضي المزروعة ،كما سيحمي هذا المشروع آالف الدونمات القريبة من المستوطنات

من خطر الزحف االستيطاني ،كما ستعمل على زيادة المساحة العمرانية في البلدة وتخفيف الضغط عن

مركزها.


ان شق وتوسيع هذه الشوارع بعرض مقترح  8-6أمتار يعتبر ضرورة هامة  ،كما أن تأهيل هذا

الشارع يسهم في وصول المزارعين إلى أراضيهم حيث يتم توفير خدمات المياه والكهرباء مما يشجع

على إقامة البناء في المنطقة  ،باإلضافة إلى تسهيل الحركة على المواطنين وسهولة وصول الخدمات
للسكان.

أهداف مكون البرنامج/المشروع

الفئة/ات المستهدفة امرأة،

عدد المستفيدين المتوقع

شباب ،فئات مهمشة ... ،الخ
سهولة وصـول المـزارعين إلـى المزارعين بشكل خاص من

أراضــيهم والتســهيل علــيهم البلدة

الستصالح أراضيهم

األهداف التنموية التي يعمل
على تحقيقها

 3000نسمة

إعادة أحياء األراضي

الزراعية ورفع قيمتها

االقتصادية

وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية

المشاريع التي تمثل متطلبا

عناصر مكون البرنامج/المشروع

التكلفة التقديرية ا$

ابما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ حسب

حسب سنوات الخطة ا$1000

مراحله

سابقا لمكون

البرنامج/المشروع

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة



تحضير المخططات ووثائق العطاء

20

0

0

0



تنفيذ التوسعة المطلوبة بالباقر والجرافة

80

0

0

0



بناء السالسل الحجرية والمرابيع ان لزمت

50

100

0

0



تجهيز طبقة القاعدة والبيكسورس حسب المواصفات الهندسية

0

150

0

0

 400دوالر

المجموع اباألرقام

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة*

متطلبات األراضي افي حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد
مكاني *

األرض متوفرة

المشروع

األرض غير متوفرة

 كيف؟

ليس ذو بعد مكاني

 سيتم تغطية نفقات الصيانة الضرورية للطرق مـن بنـد

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

 من؟ المجلس البلدي من خالل طـواقم دائـرة الهندسـة

صيانة الشوارع المدرج على موازنة البلدية السنوية

واألقسام المختصة األخرى كل في مجاله

 األرض المتوفرة هي األرض التي بموجبهـا تـم تنظـيم
الشوارع على المخطط الهيكلي والمصادقة عليها من قبـل

مجلس التنظيم األعلى

هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكـاني؟ اذا كـان نعـم أدرج

 العائد المادي السنوي المتوقع ا $؟

 هذا المشروع يعتبر مشروع خدماتي وال يترتب على تنفيذه
وتشغيله تحقيق عوائد مادية

نعم

ال

الخارطة
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد القسم/األقسام المعنية

 مديرية الزراعة /شمال الخليل

 دائرة الهندسة بجميع طواقمها وأقسامها

جهة التمويل المقترحة
جهات أخرى احدد

الهيئة المحلية احدد ما يلي
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

 صندوق البلديات ،اتحاد لجان العمل الزراعي ،اإلغاثـة الزراعيـة،
وزارة الزراعة

تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

متوفرة جزئيا

متوفرة

غير متوفرة

 هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع


الموارد البشرية

متوفرة

متوفرة



بناء قدرات الجهة المنفذة

غير مطلوب

نعم

ال

جزئيا

غير متوفرة

دراسات/مخططات



جزئيا

غير متوفرة

مطلوب(حدد)________________________ :
متوفرة

متوفرة



مطلوب

دعم جماهيري

مطلوب

مطلوب جزئيا

غيور

اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*
سلبية:

إيجابية:
 -1إحياء األراضي الزراعية الواقعة على امتداد هذه
الشوارع

بيئية تضمن تخفيف التلوث الناتج عـن مخلفـات
الحفر

الغبار الذي تسببه أعمال

ضمان شق الطرق الزراعية المدرجة على المخطط الهيكلي
وحمايتها من االعتداءات

قد ينتج عنها تلوثات

بيئية بسيطة ناتجة عن

 -2تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم
تنظيم وزيادة فعالية شبكة الطرق

 -1مثل هذا المشاريع

تدابير التخفيف :إجبار المقاول بـااللتزام بخطـة

الحفر سواء في األشجار
والمزروعات الحيطة

 -2كما قد ينتج عن هذه

المشاريع إرباك لحركة

إجبار المقاول بعمل خطة مرورية تضـمن سـير
حركة المرور دون أي تعطل لحياة المواطنين

المرور اليومية المعتادة

نتيجة األعمال الجارية

أثناء تنفيذ المشروع من

تواجد للكربات الثقيلة
ومعدات المقاول من

مدحلة
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع
المخاطر/المعيقات


المديونية والتكلفة المالية العالية

إجراءات التغلب عليها
 حث المزارعين على المساهمة في تكاليف هذا المشروع
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*

