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جدول األعمال المحلي للقرن 21

شكر وتقدير                                                                                                                           

يتقدم معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( بجزيل الشكر والتقدير للمفوضية األوروبية – برنامج اليف لدول العالم الثالث 
وللوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لدعمهم مشروع بيت لحم 21 “استدامة بيئية نحو حياة أفضل: أسلوب بحثي متكامل 
لتوطين جدول أعمال القرن 21 في محافظة بيت لحم” الذي قام المعهد بتنفيذه بالتعاون مع مؤسسة CRIC اإليطالية خالل 

الفترة ما بين 1 شباط 2006 و1 تشرين أول 2008. 

لحم،  بيت  بلديات  والتي تضم  المستهدفة  المحلية األخرى  بيت ساحور والسلطات  لبلدية  الشكر  المعهد بجزيل  كما ويتقدم 
مراحله  المشروع خالل  نشاطات  كافة  تنفيذ  في  البناء  لتعاونهم  بتير  قروي  ومجلس  وزعترة  الدوحة  الخضر،  جاال،  بيت 
المختلفة واللتزامهم بمواصلة التقدم نحو استدامة مجتمعاتهم. هذا ويود المعهد توجيه خالص الشكر إلى كافة السلطات الوطنية 
والمؤسسات التي ساهمت في تسهيل عملية تنفيذ المشروع من خالل انتداب ممثل عنها في اللجنة التوجيهية الخاصة بالمشروع 
وتوفير البيانات المطلوبة في مختلف مراحل التنفيذ ونخص بالذكر وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، 
وزارة الصحة، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، محافظة بيت لحم، دائرة المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط 

والتطوير، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة المياه والمجاري – بيت لحم، بيت جاال، بيت ساحور. 

كما ويود فريق عمل المشروع بشكر ممثلي بلدية بيت ساحور في اللجنة التوجيهية للمشروع وكافة أعضاء لجنة المواطنين 
الفاعلة في تحفيز المجتمع المحلي على المشاركة في  التنفيذ ومساهمتهم  لمشاركتهم فريق العمل في متابعة وتنسيق عملية 

حمالت التوعية المجتمعية وفي اللقاءات المجتمعية المتعلقة بعملية االستشراف. 

هذا ويثمن المعهد عاليا مشاركة دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض ومعالي وزير الحكم المحلي م. زياد البندك وعطوفة 
محافظ بيت لحم السيد صالح التعمري في المؤتمر النهائي للمشروع “مؤتمر التنمية المحلية المستدامة في محافظة بيت لحم” 
للقرن  المحلي  المحلية لالستدامة “جدول األعمال  العمل  المتمثلة بإستراتيجيات  21 ومخرجاته  ودعمهم لمشروع بيت لحم 
21” تأكيدا منهم على أهمية مثل هذه المبادرات الفلسطينية في تعميق مسيرة التنمية المستدامة خاصة وأنها تتماشى وبانسجام 
تام مع خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام الثالث )2008- 2010(. ويعرض الملحق األول نص كلمة دولة رئيس 

الوزراء في افتتاح المؤتمر.   

يرحب المعهد بجميع المالحظات والمقترحات التي يمكن أن تطرح حول هذا الكتاب مع حفظ حقوق الطبع. 
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مقدمة           
                                                                                                                                  

يمثل مشروع بيت لحم 21 “استدامة بيئية نحو حياة أفضل: أسلوب بحثي متكامل لتوطين جدول أعمال القرن 21 في محافظة 
بيت لحم” مبادرة فلسطينية رائدة لالستجابة إلى الفصل 28 من جدول أعمال القرن 21 الذي يحث السلطات المحلية على 
إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار المتعلقة بمستقبل المجتمع والتي تتمحور حول إعداد إستراتيجية عمل محلية 
لالستدامة “جدول أعمال محلي للقرن 21”. حيث تعتبر مشاركة وتعاون أفراد المجتمع مع السلطة المحلية عامال أساسيا في 
إحداث تغييرات جذرية وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد المحلي وذلك ألن الكثير من التحديات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية التي تحول دون إنجاز أي تقدم نحو استدامة المجتمع لها جذور في األنشطة المحلية.

هدف مشروع بيت لحم 21 إلى تطوير قدرات السلطات المحلية المستهدفة والتي تضم بلديات بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور 
المحلية  والمؤسسات  المواطنين  مع  في حوار  الدخول  من  لتمكينهم  وذلك  بتير  قروي  والدوحة وزعترة ومجلس  والخضر 
بهدف تطوير استراتيجيات العمل المحلية لالستدامة. حيث تم تطبيق أسلوب المشاركة المجتمعية التي كانت على شكل عملية 
استشراف تم خاللها جمع قسم واسع من المجتمع مع السلطة المحلية لتطوير رؤية مشتركة الستدامة المجتمع والخروج بخطة 

عمل لتحقيق ذلك.   

بدأ معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( وبالتعاون مع مؤسسة CRIC اإليطالية وبدعم من المفوضية األوروبية )برنامج 
اليف لدول العالم الثالث( والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتنفيذ مشروع بيت لحم 21 في األول من شباط 2006، حيث 
استمر المشروع لمدة 32 شهرا تم خاللها )1( التأمين والحفاظ على دعم السلطات الوطنية والمحلية المستهدفة؛ )2( تأسيس 
مشاركة مجتمعية فاعلة؛ )3( تقييم الوضع الراهن في التجمعات المستهدفة؛ )4( وتطوير إستراتيجية عمل محلية لالستدامة 
المعلومات حول نشاطات ونتائج المشروع، يمكن زيارة الموقع االلكتروني:  خاصة بكل تجمع. للحصول على المزيد من 

 http://bethlehem21.arij.org

تم  بمدينة بيت ساحور والذي هو عبارة عن إستراتيجية عمل  الخاص   21 للقرن  المحلي  الوثيقة جدول األعمال  تمثل هذه 
تطويرها وتبنيها بالتوافق بين بلدية بيت ساحور والمجتمع المحلي لتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد المحلي. تتصدى هذه 
الوثيقة للمشاكل والضغوطات الملحة وتعطي وصفا شامال لألوضاع الراهنة داخل المدينة، كما أنها تحدد الرؤية المشتركة 
نحو مجتمع أكثر استدامة من اليوم وتوضح المسار المنوي إتباعه لتحقيق ذلك. تم إعداد هذه الوثيقة باالستناد إلى البيانات التي 

تم جمعها ودمجها في نظام معلومات جغرافي خاص بمدينة بيت ساحور باإلضافة إلى نتائج عملية االستشراف المجتمعية. 

يتألف جدول األعمال المحلي للقرن 21 الخاص بمدينة بيت ساحور من أربعة أجزاء رئيسة هي: 

الجزء األول - يعطي لمحة مختصرة عن محافظة بيت لحم من حيث الموقع، استخدام األراضي/الغطاء النباتي، الخصائص 
الفيزيائية، مصادر المياه والوضع الجيوسياسي. كما ويوضح استخدام تحليل درجة المالئمة العمرانية كأداة لتحقيق استخدام 
مستدام لألراضي وإدارة البيئة الحضرية باإلضافة إلى المشاريع التنموية المقترحة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة على 

صعيد المحافظة.

الجزء الثاني - يوضح نتائج دراسة تقييم األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية الراهنة في مدينة بيت ساحور وهو مكون 
من خمسة أقسام كاآلتي: )1( الموقع واستخدام األراضي/الغطاء النباتي؛ )2( األوضاع االجتماعية واالقتصادية )السكان، 
)الكهرباء  التحتية  البنية   )3( الزراعي(؛  والواقع  العاملة،  والقوى  االقتصادية  النشاطات  الصحي،  الواقع  التعليمي،  الواقع 
)5( وموجز ألهم  البيئية؛  األوضاع   )4( الصلبة(؛  والنفايات  الصحي،  الصرف  المياه،  والمواصالت،  النقل  واالتصاالت، 

المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم.  

الجزء الثالث - يعطي وصفا واضحا للهيكلية المؤسسية للهيئات المحلية وذلك من حيث الهيكل اإلداري، وظائف وصالحيات 
وسلطات مجلس الهيئة المحلية، وعالقة الهيئات المحلية بالسلطة المركزية “وزارة الحكم المحلي”.

الجزء الرابع – يتطرق إلى منهجية التخطيط اإلستراتيجي ويعرض عناصر إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة والتي تتمثل 
بأهداف وغايات محددة بأرقام وإطار زمني واضح ومشاريع تنفيذية. 

التي تهدف إلى اعتماد منهجية المشاركة الحقيقية والفاعلة من  الفلسطينية  المبادرات  إن لمشروع بيت لحم 21 وغيره من 
كافة الشركاء ذوي العالقة سواء كانوا مؤسسات حكومية أو هيئات حكم محلي أو مؤسسات مجتمع مدني أهمية بالغة في 
تطوير مسيرة التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن هذه المبادرات تتماشى مع عملية التخطيط التنموي على 
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إستراتيجية محلية  تنموية  والتي هو عبارة عن خطة   ،21 للقرن  المحلي  األعمال  إعداد جدول  يأتي  كما  الوطني.  الصعيد 
خاصة بالتجمعات المستهدفة في المشروع، ضمن سياق التخطيط االستراتيجي التنموي للهيئات المحلية المبني على المشاركة 
المجتمعية والذي تسعى وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية ذات الصلة ببلورة مفهوم عام حول هذا 
التخطيط بحيث يكون هناك مرجعية موحدة للمشاركة وتمكين المجتمع المحلي من اإلسهام في عملية التنمية. كذلك سيشكل 
التنموية واإلجراءات  األولويات  اإلقليمية والوطنية من حيث تحديد  التنمية  21 رافدا لخطط  للقرن  المحلي  جدول األعمال 
تناولها جدول  التي  التنموية  فالمجاالت والمشاريع  المحلي واإلقليمي.  الصعيدين  المواطنين على  احتياجات  لتلبية  المطلوبة 
لخطة  التنموية  البرامج  مع  تام  وبانسجام  تتماشى   21 لحم  بيت  إعداده ضمن مشروع  تم  الذي   21 للقرن  المحلي  األعمال 
الذي  األمر  الماضي،  العام  نهاية  في  الحكومة  أقرتها  التي  الثالث )2008- 2010(  لألعوام  الفلسطينية  والتنمية  اإلصالح 

سيساهم في عملية تمويل وتنفيذ المشاريع المنبثقة عنه.

د. جاد اسحق
                المدير العام 
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مدينة بيت ساحور

 الجزء األول: لمحة مختصرة عن محافظة بيت لحم

1.1 محافظة بيت لحم في سطور 
تقع محافظة بيت لحم بين محافظتي القدس والخليل على بعد 8 كم جنوب مدينة القدس )خريطة 1.1(. تبلغ المساحة الكلية 
للمحافظة تقريبا 608 كم2  وتعد المحافظة رابع أكبر محافظات الضفة الغربية اإلحدى عشر، أما عدد سكانها الحالي فيبلغ 
حوالي 186 ألف نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2007 )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007(. 
لالجئين،  ثالثة مخيمات  إلى 34% حضر و58% ريف و8% موزعين على  التجمع  نوع  المحافظة حسب  يتوزع سكان 
حيث تضم المحافظة ثالث مدن رئيسية: بيت لحم، بيت ساحور وبيت جاال، و35 بلدة وقرية، إضافة إلى المخيمات الثالث: 
مخيم العزة، مخيم عايدة ومخيم الدهيشة )وزارة الحكم المحلي 2006(. تشكل السياحة والصناعات السياحية أساس الدخل القومي 
الزيتون،  على خشب  الحفر  فيها صناعات  وتشتهر  الثالث،  السماوية  لألديان  والتاريخية  الدينية  ألهميتها  وذلك  للمحافظة 

الصدف والتطريز. 

2.1 استخدام األراضي/الغطاء النباتي 
إلى تطويع أنظمة  المحتلة تمتاز بوضع خاص، حيث تحتاج دراستها  الفلسطينية  إن طبيعة استخدام األرض في األراضي 
األقمار  صور  من  سلسلة  استخدمت  لقد  اإلسرائيلي.  االحتالل  أثر  على  تحتوي  تصبح  أن  إلى  األرض  استخدام  تصنيف 
الصناعية لعام 2006 لتحليل استخدام األرض في محافظة بيت لحم. وتم تحديد التصنيفات البعدية باعتماد التحليل النظري من 
خالل شاشة الحاسوب باستخدام برنامج ArcGIS 9. كما تم استخدام نظام كورين على المستوى الثاني مع بعض التعديالت 
لتصنيف استخدام األرض. باإلضافة إلى ذلك  تم الحصول على المخطط الهيكلي للمحافظة والذي تم إدخاله ودراسته خالل 
عمليات التحليل للتطور العمراني واستخدام األرض. خريطة 2.1 توضح استخدام األراضي/الغطاء النباتي لمحافظة بيت لحم. 

تبلغ المساحة الكلية لمحافظة بيت لحم تقريبا 608 ألف دونم، منها حوالي 85 ألف دونم مناطق زراعية، 487 ألف دونم 
أراضي مفتوحة ومراعي وغابات، 17 ألف دونم سطوح صناعية إضافة إلى ما يقارب 70 دونم مسطحات مائية. أما وبالنسبة 
لمساحة األراضي التي تمت مصادرتها من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي لبناء المستوطنات والقواعد العسكرية اإلسرائيلية 
وإنشاء جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي عام 1967 وحتى نهاية عام 2006 فقد بلغت 
حوالي 18,495 دونم من أراضي المحافظة. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن االحتالل اإلسرائيلي قام بخلق منطقة عزل شرقية من 
غير جدار أو سياج من خالل سيطرته الكاملة على هذه المناطق، وتبلغ مساحة منطقة العزل الشرقية 231,976 دونم  وتمثل 

38% من المساحة الكلية لمحافظة بيت لحم. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(
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خريطة 1.1: موقع محافظة بيت لحم                                                                                                                
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خريطة 2.1: استخدام األراضي/الغطاء النباتي لمحافظة بيت لحم                                                                                 

3.1 األهمية الدينية واألثرية لمحافظة بيت لحم
إن لمحافظة بيت لحم أهمية دينية وتاريخية كبيرة بسبب مدينة بيت لحم التي تعد من المدن السياحية العالمية، إذ يزورها السياح 
والحجاج على مدار السنة. ولبيت لحم أثر كبير في زيادة وتفعيل النشاط السياحي في األراضي الفلسطينية المحتلة. وترجع 
أهمية بيت لحم بالدرجة األولى إلى والدة السيد المسيح في مغارة المهد قبل ألفي عام. باإلضافة لذلك فإن محافظة بيت لحم 
تحتوي على العديد من المعالم الدينية، األثرية والتاريخية. إذ يوجد في المحافظة العديد من الكنائس، والمساجد واألديرة إضافة 
 :)Applied Research Institute - 1995( للعديد من المواقع األثرية والتاريخية. ومن أبرز المعالم السياحية والدينية في المحافظة
- كنيسة المهد: وتعتبر من أقدم الكنائس في العالم، حيث تم االنتهاء من بنائها عام 339م على يد القديسة هيالنة. وللكنيسة أهمية 

خاصة إذ أنها أقيمت في نفس المكان الذي شهد والدة السيد المسيح قبل حوالي ألفي عام.
- مغارة الحليب: تقع إلى الجنوب الشرقي من كنيسة المهد. 

- مسجد عمر: ترجع تسميته للخليفة عمر بن الخطاب الذي زار بيت لحم عام 638م. يقع المسجد بالقرب من كنيسة المهد وتم 
بناؤه عام 1860م.

- دير ابن عبيد: يقع الدير شرقي قرية العبيدية وقد بناه القديس ثيودوسيوس. 
- دير مار سابا: بني الدير من ِقبل القديس سابا اليوناني.

- دير الجنة المقفلة: يقع هذا الدير في قرية ارطاس وتم بناؤه عام 1901.
- دير مار الياس: يقع هذا الدير على تلة تطل على القدس وبيت لحم وبيت ساحور.

- آبار النبي داود: تقع هذه اآلبار إلى الشمال من بيت لحم وقد سميت بهذا االسم نسبة للنبي داود. 
- مسجد بالل )قبر راحيل(: يعتبر هذا الموقع مقدسا للمسيحيين والمسلمين واليهود. وقد تم بناء الحرم الحالي والجامع خالل 

الفترة العثمانية.
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- حقل الرعاة للروم األرثوذكس: يقع إلى الشرق من مدينة بيت ساحور. قامت القديسة هيالنة ببناء كنيسة على مغارة الرعاة 
والتي هدمت وأعيد بناؤها ثالث مرات. 

- حقل الرعاة لالتين: تقع الكنيسة على بعد 600 متر إلى الشمال من كنيسة حقل الرعاة للروم األرثوذكس. 
- كنيسة العذراء مريم: وهي من الكنائس األرثوذكسية المشهورة في مدينة بيت جاال وبنيت عام 1862.

- كنيسة البشارة لالتين: تقع في مدينة بيت جاال وهي من الكنائس العريقة حيث تم بناؤها مع المعهد االكليريكي لالهوت – 
السمنير عام 1858.

- الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية: وهي من الكنائس القديمة التي أقيمت في مدينة بيت جاال حيث تم بناؤها عام 1894. 
- برك سليمان: تقع جنوب مدينة بيت لحم، ولقد تم بناء هذه البرك على يد الملك سليمان الحكيم. وتضم ثالثة برك لتجميع 

وخزن المياه، إضافة لمبنى ثاني لتجميع مياه األمطار والينابيع.
- قلعة مراد: تقع القلعة مقابل برك سليمان مباشرة، وهي بناء عثماني شيده السلطان مراد في القرن السابع عشر.

- جبل الفريديس، قصر هيروديون: يرتفع الجبل 758 مترًا عن سطح البحر ويشرف من موقعه على غور األردن، البحر 
الميت، القدس وبيت لحم. قام الملك هيرودوس ببنائه عام 37 قبل الميالد. 

- كنيسة الخضر )سان جورج(: تقع الكنيسة في بلدة الخضر. وقد بنيت الكنيسة الحديثة عام 1912م، ويعتقد بأن الكنيسة القديمة 
ال يقل عمرها عن 350 عاما. 

4.1 طبوغرافية الموقع والمناخ
تتنوع المظاهر التضاريسية في محافظة بيت لحم، فهي تحتوي على الجبال، الوديان، السهول الخصبة، والصحاري والتالل. 
وتمر المرتفعات الوسطى في المحافظة وتقطع القسم الغربي منها من شماله لجنوبه. فمدينة بيت لحم تقع على هضبتين وهما 
جزء من سلسلة الجبال والهضاب الوسطى في فلسطين الموازية لغور األردن والبحر الميت. أما مدينة بيت جاال فتقع على 
منحدر تلة يبلغ متوسط ارتفاعه 758 متر فوق مستوى سطح البحر ويصل ارتفاع أعلى قمة فيها حوالي 920 متر فوق مستوى 
سطح البحر، ومن هذه القمة يأخذ االرتفاع في االنخفاض بشكل كبير ليصل إلى حوالي 400 متر تحت مستوى سطح البحر 
عند حدود المحافظة الشرقية في منطقة البحر الميت )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(. فيما تتنوع المظاهر التضاريسية في بيت 
ساحور والخضر بين المرتفعات والسهول الخصبة الصغيرة. وفي زعترة تتنوع المظاهر التضاريسية بين التالل والجبال 
والصحاري. أما الدوحة فتقع على جبال متوسطة االرتفاع، بينما تقع بتير على جبل عالي وواٍد عميق. وفيما يتعلق بنظام 

التصريف والوديان في محافظة بيت لحم فانه يبدأ من سفوح الجبال ويمتد إلى الشرق والجنوب الشرقي.

تقع الضفة الغربية في المنطقة شبه المدارية وبالتالي يسيطر عليها مناخ البحر األبيض المتوسط. ومناخ بيت لحم يشبه مناخ 
الضفة الغربية بشكل عام، وهو مناخ شبه معتدل؛ صيفه طويل، حار وجاف وشتاؤه قصير، بارد وماطر. وتهبط درجات 
الحرارة بسرعة ابتداء من شهر تشرين األول وتأخذ في االرتفاع ابتداًء من شهر آذار. ويعد شهر آب أكثر األشهر حرارة 
بينما يعد شهر شباط أكثرها برودة. وتختلف درجات الحرارة من مكان إلى آخر وذلك بسبب الموقع الجغرافي ودرجة العرض 
ومقدار التعرض للمؤثرات  البحرية والرياح السائدة.  تصل درجة الحرارة العليا في فصل الصيف في المحافظة إلى 39 
درجة مئوية، في حين قد تصل في حدها األقصى إلى 29 درجة مئوية وقد تهبط إلى ما دون الصفر وذلك في فصل الشتاء. 

أما المعدل السنوي العام لدرجات الحرارة في بيت لحم فيبلغ حوالي 19 درجة مئوية.

يبدأ موسم األمطار من منتصف شهر تشرين األول ويستمر لنهاية شهر نيسان، حيث تتساقط 92% من األمطار في الفترة 
الواقعة بين شهري تشرين الثاني وآذار. ويبلغ متوسط معدل الهطول السنوي في محافظة بيت لحم حوالي 253 ملم/ السنة، 
ويصل معدل الهطول السنوي في بعض المناطق إلى أكثر من 700 ملم/السنة بينما ينخفض في المناطق القريبة من ساحل 
البحر الميت ليصل إلى 106 ملم/السنة. أما تساقط الثلج فيعد أمرا نادرًا ويتركز سقوطه بشكل خاص في المرتفعات الجبلية. 

5.1 الجيولوجيا والتربة 
تقع فلسطين بالكامل في الطرف الشمالي للدرع العربي الذي يتكون من الصخور النارية الجوفية المتبلورة مثل الجرانيت، 
وصخور متحولة معظمها ذات أصل رسوبي تكونت في العصر الكامبري أي قبل أكثر من 450 مليون سنة، وبالتحديد في 
المزوزوك- الغربية مغطاة بصخور كربونية من عصري  الضفة  فإن معظم  المستقرة، ولذلك  الرسوبية غير  البيئة  منطقة 
السينوزوك. أما التتابع الطبقي في محافظة بيت لحم فيرجع إلى مجموعة عجلون العليا التي تضم تكوين الخليل، بيت لحم 
والقدس. ويرجع هذا التكوين إلى العصر السينوماني العلوي ويتكشف على حواف طية الفارعة وعناتا المحدبة. ويتكون من 

دولوميت وحجر جيري ومارل طباشيري، ويصل سمك هذا التكوين إلى 150متر. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ( 
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هناك تنوع كبير في أنواع التربة في محافظة بيت لحم، حيث تختلف أنواعها باالنتقال من الشرق للغرب ووفقا لطوبوغرافية 
الموقع، أما معظم المحافظة فهي مغطاة بالصخور الجرداء والتربة الحجرية الضحلة  التي تميز المنحدرات الشرقية. تفتقر 
هذه األتربة للعناصر العضوية الالزمة للزراعة، إضافة الحتوائها على نسبة عالية من األمالح. ولكن بالرغم من ذلك يمكن 

استغالل هذه األتربة كمراٍع طبيعية باإلضافة إلى زراعتها باألعشاب الرعوية واألشجار الحرجية المناسبة.

6.1 المصادر المائية 
تتكون مصادر المياه المتجددة في محافظة بيت لحم بشكل أساسي من المياه الجوفية. وتعتبر المحافظة من أغنى محافظات 
الضفة الغربية بالمياه الجوفية حيث تقع المحافظة فوق الحوض الشرقي والحوض الغربي لخزانات المياه الجوفية في الضفة 
الغربية. فيوجد في المحافظة 32 بئر جوفي موزعة في عدة مناطق كما هو موضح في الخريطة 3.1، حيث تشمل هذه اآلبار 
تلك التي قامت سلطة المياه الفلسطينية بحفرها لتزويد محافظتي بيت لحم والخليل والبالغ عددها ثمانية آبار باإلضافة إلى بئر 

بيت فجار الذي تملكه سلطة المياه والمجاري. كما ويوجد في المحافظة 31 ينبوع.

وتقسم مصادر مياه الشرب في المحافظة إلى مصدرين رئيسين هما: 1( مصادر ذاتية من آبار جوفية وينابيع؛ 2( ومصادر 
مشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية “ميكوروت” )شكل 1.1(. تتمثل مصادر المياه الذاتية في محافظة بيت لحم بآبار سلطة 
المياه الفلسطينية في منطقة الجنوب والتي تزود محافظتي بيت لحم والخليل والبئر الذي تملكه سلطة المياه والمجاري. أما 
المياه المشتراة من شركة ميكوروت، فهي تأتي من ثالث مصادر أساسية هي اآلبار التي تعرف باسم آبار دائرة مياه الضفة 

الغربية، آبار ميكوروت داخل الضفة الغربية وآبار ميكوروت داخل الخط األخضر. )سلطة المياه الفلسطينية،2007 أ(  

خريطة 3.1: آبار المياه الجوفية والينابيع في محافظة بيت لحم                                                                           
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شكل 1.1: مصادر تزويد مياه الشرب في محافظة بيت لحم                                                                                  

ويوضح جدول 1.1 الجهات المسؤولة عن إدارة تزويد المياه للتجمعات السكانية المخدومة بشبكة المياه العامة في محافظة بيت لحم، 
حيث يتضح أن سلطة المياه والمجاري هي المزود األساسي للمياه للمدن الرئيسية الثالث في المحافظة )بيت لحم، بيت جاال 
وبيت ساحور( باإلضافة إلى المخيمات )مخيم الدهيشة، مخيم عايدة ومخيم العزة( وبعض التجمعات الريفية. ويبلغ عدد السكان 
المخدومين ما يزيد عن 120 ألف نسمة والذين يشكلون ما يقارب 65% من سكان المحافظة. أما التجمعات السكانية األخرى 
في المحافظة، فيتم تزويدها بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية، حيث يبلغ عدد هذه التجمعات 45 تجمعا. وتجدر اإلشارة 
هنا إلى أن مازال هنالك 12 تجمعا في المحافظة غير مخدومة بشبكة المياه العامة حيث يعتمد سكان هذه التجمعات على الوسائل 
التقليدية مثل شراء المياه بالصهاريج أو جمع مياه األمطار أو استخدام الينابيع المجاورة. واستنادا إلى المعلومات التي قامت 
بنشرها سلطة المياه الفلسطينية في تقريرها السنوي لعام 2006، فقد بلغت كمية المياه المزودة للمحافظة من المصادر الذاتية في 
العام 2006 حوالي 2.752 مليون متر مكعب، أما كمية المياه المشتراة والتي يتم تزويدها من خالل دائرة مياه الضفة الغربية 
فبلغت حوالي 5.473 مليون متر مكعب.  جدول 2.1 يبين كمية المياه المتوفرة والمزودة لسكان المحافظة حسب المصدر، مع 
العلم أن كمية المياه المطلوبة في المحافظة تصل إلى 9.860 مليون متر مكعب وهذا يعني أن المحافظة تعاني من العجز في مياه 

الشرب حيث وصلت نسبة العجز إلى 17%. )سلطة المياه الفلسطينية، 2007 أ(  
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جدول1.1: الجهات المسؤولة عن تزويد المياه للتجمعات السكانية المخدومة بشبكة المياه العامة في محافظة بيت لحم 

التجمعات المخدومة الجهة المزودة

بيت لحم، بيت جاال، بيت ساحور، مخيم الدهيشة، مخيم عايدة، مخيم العزة، الخضر، الدوحة، سلطة المياه والمجاري
الولجة، ارطاس، رخمة والفريديس. 

دائرة مياه الضفة الغربية 

بتير، زعترة، العبيدية، خلة النعمان، الخاص، الحديدية، وادي العرايس، الحجيلة، دار صالح، 
فخت  الواد،  الشواورة، راس  هندازة،  العسلة،  أم  القسيس،  أم  فوكين، جهضم،  وادي  حسان، 
الجل، ظهرة الندى، بريضعة، نحالين، الخشنة، بيت تعمر، خربة النحلة، خربة اللوزة، البيضة، 
بيت فالوح، وادي رحال، حرملة، أبو نجيم، خلة الحداد، المعصرة، وادي النيص، جورة الشمعة، 
مراح معال، الحلقم، أم سلمونة، المنشية، تقوع، مراح رباح، بيت فجار، المنية، كيسان، عرب 

الرشايدة والرواعين.   
المصدر: )سلطة المياه الفلسطينية، 2007 أ(

جدول 2.1: كمية المياه المتوفرة والمزودة للفلسطينيين في محافظة بيت لحم حسب المصدر 

الكمية )مليون متر مكعب(المصدر

مصادر ذاتية
0.107بئر تمتلكه سلطة المياه والمجاري )بئر بيت فجار(

آبار سلطة المياه الفلسطينية )آ-–بار سلطة المياه رقم 1، 3 و11، بئر 
2.645هندازة، آبار العيزرية رقم 1 و2، وبئر مصلحة مياه القدس رقم 4(   

مصادر مشتراة 
3.093آبار دائرة مياه الضفة الغربية )آبار هيروديون رقم 1، 2، 3، 4 و5(

والخط  و2(   1 رقم  شديما  )آبار  الغربية  الضفة  داخل  ميكوروت  آبار 
2.380األخضر

المصدر: )سلطة المياه الفلسطينية، 2007 أ(

وبذلك نجد أن مصادر المياه الذاتية ليست كافية لسد حاجات سكان المحافظة من المياه، لذلك يتم شراء كميات إضافية من 
شركة المياه اإلسرائيلية “ميكوروت”، حيث تشكل هذه المياه ما يقارب 67% من مجموع المياه المتوفرة والمزودة لسكان 

محافظة بيت لحم كما هو موضح في شكل 2.1. 

شكل 2.1: نسبة المياه المتوفرة والمزودة للفلسطينيين في محافظة بيت لحم حسب المصدر    
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باإلضافة إلى المصادر التي تم ذكرها سابقا فإن مياه اإلمطار تعد من مصادر المياه المهمة في المحافظة، حيث تقدر كمية المياه 
التي يمكن تجميعها من أسطح المنازل بحوالي 1.8 مليون متر مكعب/السنة. وبالنسبة لمحافظة بيت لحم، فإن 65% من أسر 
المحافظة تقوم بتجميع مياه األمطار من أسطح المنازل وتخزينها في آبار جمع منزلية، حيث تقدر كمية مياه األمطار التي يتم 

 .)Palestinian Hydrology Group, 2007 (  تجميعها بحوالي 1.16 مليون متر مكعب/السنة

أما فيما يتعلق بمعدل تزويد المياه، فهو يختلف من تجمع إلى آخر ويتفاوت أيضا حسب الجهة المزودة، حيث يصل إلى  حدود 
136 لتر للفرد في اليوم في التجمعات المخدومة من قبل سلطة المياه والمجاري،  فيما يصل إلى 88 لتر للفرد في اليوم في 
التجمعات المخدومة من قبل دائرة مياه الضفة الغربية وشركة ميكوروت. ومن المالحظ أن مازال هناك عددا من التجمعات 
في المحافظة وخاصة تلك التجمعات ذات الطابع الريفي ال يتجاوز معدل التزويد فيها عن 50 لتر للفرد في اليوم. كما وتجدر 
اإلشارة هنا أن معدل التزويد العام للفرد من المياه في محافظة بيت لحم قد ازداد بشكل ملحوظ خالل األعوام 2003 و2004 
و2005 ويعود ذلك إلى زيادة إنتاجية آبار سلطة المياه الفلسطينية الجديدة، حيث وصلت إنتاجيتها إلى 7.8 مليون متر مكعب 
في عام 2005 وذلك بزيادة حوالي 1.3 مليون متر مكعب عن العام 2004. ويبين شكل 3.1 مقارنة لمعدل التزويد العام للفرد 
من المياه في محافظة بيت لحم للسنوات من 1999 إلى 2006. وإذا أخذنا بعين االعتبار نسبة الفاقد فإن معدل استهالك المياه 
الفعلي يصل فقط إلى 77 لتر للفرد في اليوم في التجمعات المزودة من قبل سلطة المياه والمجاري مقارنة مع 49 لتر للفرد 

في اليوم في تلك المزودة من دائرة مياه الصفة الغربية. )سلطة المياه الفلسطينية، 2007 أ(  

 شكل 3.1: معدل التزويد العام للمياه في محافظة بيت لحم                                                                                      

أما بالنسبة إلى نوعية المياه لمختلف مصادر مياه الشرب في المحافظة، فلقد أظهرت نتائج التحاليل التي قامت بها سلطة المياه 
الفلسطينية بأن مياه اآلبار المستخدمة لالستعمال المنزلي في المحافظة تعتبر ذات جودة عالية وضمن الحدود المسموح بها 
ضمن مواصفات مياه الشرب الفلسطينية )جدول 3.1(. كما ويشير مركز اإلحصاء الفلسطيني إلى أن 99% من األسر في 

محافظة بيت لحم تستخدم مياه شرب آمنة.
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مدينة بيت ساحور

جدول 3.1: معدل نتائج الفحوصات الكيميائية لبعض اآلبار التي تزود سكان محافظة بيت لحم بالمياه )ملغم/لتر(، 2006

TpHECCaMgNaKHCO3ClSO4NO3البئر

21.47.5560383316123832813بيت فجار
21.87.5582492914224643108سلطة المياه رقم 1

7.453550329223129413هندازة
20.77.4507452615120929814هيروديون رقم 1

207.6506402415122128515هيروديون رقم أ.2
22.47.4537343114222326118هيروديون رقم 2
23.67.4574403313225027106هيروديون رقم 3
23.67.4574403313225027106هيروديون رقم 4
21.17.4546433120223436714هيروديون رقم 5

247.5548663117422743145العيزرية رقم 2
197.451749291422293098سلطة المياه رقم 3

227.55056124142208321711مصلحة مياه القدس  رقم 4 
المصدر: )سلطة المياه الفلسطينية، 2007 ب(
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7.1 الوضع الجيوسياسي                                                                                                                

تعيش محافظة بيت لحم كسائر محافظات الضفة الغربية حالة من العزل والحصار نتيجة لممارسات االحتالل اإلسرائيلي. 
ولم تشفع أهمية المحافظة وقدسيتها، وبخاصة مدينة بيت لحم، أن تقف عائقا أمام االعتداءات اإلسرائيلية على المحافظة. فمنذ 
عام 1967 شكلت محافظة بيت لحم هدفا لالحتالل اإلسرائيلي، حيث قام االحتالل بإعادة ترسيم حدود المحافظة بما يتناسب 
1967 كانت مساحة محافظة بيت لحم حوالي  المترتبة على ذلك. فقبل عام  بالنتائج  إبداء أي اهتمام  ورؤيته الخاصة دون 
626.5 كم2، وبعد االحتالل اإلسرائيلي قامت إسرائيل بمصادرة ما ال يقل عن 18.5 كم2 من مساحة المحافظة وضمها لحدود 

بلدية القدس لتصبح مساحة المحافظة الحالية 608 كم2.

جدول 4.1: تقسيم أراضي محافظة بيت لحم 
% من مساحة محافظة بيت لحمالمنطقة

7.8%منطقة “أ”
5.5%منطقة “ب”
69.7%منطقة “ج”

17%محميات طبيعية

 استنادًا إلى معاهدة أوسلو لعام 1995 واتفاقية شرم الشيخ لعام 2000 قسمت أراضي محافظة بيت لحم إلى ثالثة مناطق 
“أ”، “ب” و، “ج” إضافة إلى محميات طبيعية )جدول 4.1(. مناطق “أ” هي عبارة عن مراكز المدن الرئيسية ومساحتها 
ال تتجاوز 8% من مساحة المحافظة وتخضع هذه المناطق إداريا وامنيا للسلطة الفلسطينية. أما المناطق “ب” وهي مناطق 
إسرائيليًا-  فهو  األمني  اإلشراف  أما  الفلسطينية،  للسلطة  إداريًا  وتخضع   %5 نسبته  ما  فتشكل  الفلسطيني  والريف  القرى 
فلسطينيًا مشتركًا. وأما مناطق “ج” فإن اإلشراف عليها إداريًا وأمنيًا للسلطات اإلسرائيلية وهي تشكل نحو 70% من مساحة 
المحافظة، وتشمل المستوطنات والمناطق الحدودية وغيرها. أما فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية والتي تشكل ما نسبته %17 
من مساحة المحافظة، فقد كان من المفترض أن يتم نقل هذه المحميات للسيطرة الفلسطينية ولكن هذا األمر لم يتم تنفيذه بسبب 
المماطلة اإلسرائيلية المستمرة للموضوع. ويوضح جدول 5.1 تقسيم أراضي التجمعات السكانية المستهدفة في مشروع بيت لحم 

21 والواقعة ضمن حدود التنظيم الهيكلي للتجمع. 

انتهجت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سياسة مصادرة األراضي الفلسطينية  لصالح بناء المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد 
العسكرية وشق الطرق االلتفافية لربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض. وكان لمحافظة بيت لحم، مثل باقي المحافظات 
الفلسطينية، أن خسرت جزءا من أراضيها، حيث قام االحتالل باالستيالء على ما يقارب 18 ألف دونم من أراضي المحافظة 
وقام بإنشاء 20 مستوطنة غير شرعية عليها يقطنها ما يزيد عن  83 ألف مستوطن إسرائيلي )جدول 5.1(، هذا باإلضافة إلى 
18 بؤرة استيطانية قامت إسرائيل بإنشائها في المحافظة منذ عام 1996. وتسهياًل لحركة مرور المستوطنين اإلسرائيليين بين 
المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي محافظة بيت لحم والمحافظات األخري باإلضافة إلى إسرائيل، تم شق ما يقارب 
79كم من شبكة الطرق االلتفافية على أراضي المحافظة والتي أسهمت بعزل التجمعات الفلسطينية وبخاصة تلك التي تقع 
على أطراف المحافظة عن مراكز التجمع والخدمات الرئيسية. وتبلغ مساحة األراضي التي تحتلها شبكة الطريق االلتفافية من 
أراضي محافظة بيت لحم 16.5 كم2. وتجدر اإلشارة هنا أن هناك مخطط لشق حوالي 30 كم إضافية لشبكة الطرق االلتفافية 

في المحافظة قبل نهاية عام 2008. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(
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جدول 5.1: المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي محافظة بيت لحم

سنة اإلنشاءاسم المستوطنة
المساحة  داخل 
األراضي المقامة عدد السكانالمحافظة )دونم(

عليها المستوطنة 
200620002006

القدس، بيت جاال19712,73827,63731,500جيلو
القدس19912882,9121,189جفعات هاماتوس

القدس، بيت لحم، 19972,2057634,604هار حوما
بيت ساحور

القدس، بيت جاال1972414369414هار جيلو
نحالين1984122044جفاعوت

نحالين1969893265364روش تسوريم
عرب ابن عبيد1983124070أفينات

نحالين، صوريف، 1967147427422كفر عصيون 
بيت أمر 

نحالين، بيت أمر، 19718812,6803,300الون شيفوت
الخضر

الخضر19755257841,300اليعازر
الخضر، ارطاس19791,9456,4307,700افراتا

واد فوكين197858030هادار بيتار

حسان، واد فوكين، 19854,68615,80029,000بيتار عيليت
نحالين

الخضر19825849331,600نيفيه دانيال
كفار الداد 
عرب التعامرة199922200)ال دافيد(

عرب التعامرة1982409611729نوكديم
عرب التعامرة19771,0719801,300تقوع 

عرب ابن عبيد19699700عين الفشخة
عرب التعامرة199177077مشوكي دار جوت

عرب الرشايدة1971440210180متسبي شاليم
17,92660,80183,823المجموع

المصدر: )معهد األبحاث التطبيقية، 2008(.  

خرجت إسرائيل في العام 2002 بخطة مفادها إنشاء مناطق أمنية على الحدود الغربية من أراضي الضفة وذلك بإنشاء جدار 
عازل على طول الضفة الغربية. وقد تغير مسار الجدار منذ ذلك الحين عدة مرات بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين 
والجيش اإلسرائيلي. وقد كان لخطة العزل العنصرية اإلسرائيلية هذه أثرا سلبيا ومدمرا على محافظات الضفة الغربية. في 
شهر أيلول من العام 2007، أقرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية مخططا معدال لجدار العزل العنصري )هو الرابع من نوعه( 
في الضفة الغربية بخالف ما تم إقراره في شهر نيسان من العام 2006، حيث أظهرت التغيرات الجديدة زيادة في مساحة 
األراضي المعزولة خلف الجدار الغربي لتصبح 733 ألف دونم أي زيادة قدرها 29% )159 ألف دونم( على ما كانت عليه 
في العام 2006. كما بين المسار الجديد للجدار زيادة في طول الجدار ليصبح 770 كم، أي بزيادة قدرها 10% )67 كم( على 
ما كان عليه في العام 2006. كذلك، فقد عمدت اإلضافة الجديدة لمسار الجدار على عزل جزء من الحقوق الفلسطينية في 
منطقة البحر الميت، حيث تم عزل 71 كم2 )37%( من المساحة الكلية المخصصة للفلسطينيين هناك والتي تبلغ 194 كم2. 
وكان لمحافظة بيت لحم النصيب األكبر جراء هذا التغيير في خطة العزل العنصرية، حيث ازداد طول الجدار في المحافظة 

 الجزء األول: لمحة مختصرة عن محافظة بيت لحم                                                                                                               
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بنسبة 61% ) 32.5  كم إضافية ( عن مخطط الجدار الصادر بتاريخ 30 نيسان 2006، ليبلغ طوله عند االنتهاء من إنشائه 
حوالي 86 كم كما هو موضح في جدول 6.1. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(

جدول 6.1: وضع جدار العزل في محافظة بيت لحم 
الطول )كم(الوضع 

25.3األجزاء المقامة )الموجودة(
53.9األجزاء المخطط لها

6.7األجزاء التي ما زالت قيد اإلنشاء
86المجموع

المصدر: )معهد األبحاث التطبيقية، 2007أ(.  

وبحسب  ما جاء في التعديل األخير للجدار الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، يمتد الجدار 
من قرية الخاص شرقي مدينة بيت ساحور ويتجه جنوبا نحو أم القسيس ليعزل قرية النعمان شمال غربي الجدار، ويتجه 
باتجاه الغرب ليضم مستوطنة أبو غنيم داخل حدوده، ويقطع المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم ليضم منطقة قبة راحيل لحدود 
محافظة القدس. بعد ذلك  يتجه الجدار نحو الجزء الغربي من مدينة بيت جاال ضاما مستوطنتي جيلو وهار جيلو، ومن ثم 
باتجاه قرية الولجة حيث يضعها في معزل عن باقي القرى المجاورة وذلك بتطويقها من جهاتها الشمالية والشرقية والغربية 
إضافة لتطويقها من الجهة الجنوبية بشارع أمني. ويستمر الجدار بموازاة الخط األخضر ومن ثم يتجه الجدار نحو قرى الريف 
الغربي لمحافظة بيت لحم. أما القسم األخير من الجدار والذي ال يزال قيد اإلنشاء فيمتد من شمالي غرب مدينة بيت جاال ليتجه 
شرقي غرب مدينة بيت لحم ليضم مستوطنة أفراتا كلها. هذا القسم من الجدار يحاصر كل من قرى: بتير، نحالين، حوسان، 
واد فوكين، الجبعة، خلة عفانة، خلة سكاريا وخلة البلوطة ويضعها في معزل كبير؛ حوالي 51 ألف دونم من أراضي محافظة 
11 مستوطنة من تجمع غوش  إلى  الذكر إضافة  السابقة  الغربي  العزل قرى الريف  الجدار. وتضم منطقة  بيت لحم غرب 
عصيون. هذا باإلضافة إلى عزل جزء من منطقة الريف الشرقي في محافظة بيت لحم. وبالتالي سيحرم الجدار المواطنين في 
المناطق الريفية من الوصول إلى أماكن عملهم والعديد من المراكز الخدماتية التي ال تتوافر إال في مراكز المدن كالمستشفيات، 
الشرطة، المدارس والجامعات وغيرها. ويتكون الجدار في معظم المناطق التي يخترقها من سياج بثالث مسارات، يتراوح 
عرضها اإلجمالي ما بين 60-100 مترا ويحتوي على أسالك شائكة، خنادق، طرق عسكرية ومسارات لكشف آثار األقدام 
باإلضافة إلى سياج معدني كهربائي يتراوح ارتفاعه بين 4-5 أمتار محصن بكاميرات الكترونية للمراقبة. أما في المناطق 
العمرانية والقريبة من الخط األخضر فيكون الجدار  عبارة عن قواطع إسمنتية يتراوح ارتفاعها ما بين 8-12 متر محصنة 
بأبراج مراقبة عسكرية يبعد إحداها عن اآلخر مسافة 250 مترًا. وفيما يخص قرية بتير، سيعزل جدار العزل ما يقارب 150 

)Applied Research Institute, 2007( .دونم من أراضي القرية غربه

وهذا ستشمل األراضي المعزولة خلف الجدار في محافظة بيت لحم ما يقارب 28 ألف دونم من الغابات والمساحات المفتوحة، 
التي سيعزلها عن أصحابها حيث سيتعذر على أصحاب هذه األراضي  الزراعية  المناطق  ألف دونم من  إلى 114  إضافة 
الوصول إليها إال من خالل تصاريح يتم إصدارها من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية وذلك بعد إثبات ملكيتهم لألراضي، كما 
وتخضع عملية إصدار هذه التصاريح إلى قيود تتعلق بالمواقع الزراعية وال تشمل األيدي العاملة والمعدات الالزمة لفالحة 
األرض مما يجعل فالحة هذه األراضي أمرا صعبًا. وسيقطع جدار العزل العنصري بالمجمل نحو 161 ألف دونما )%26 

من مساحة المحافظة الكلية( من األراضي الفلسطينية في محافظة بيت لحم. 

وتجدر اإلشارة هنا  إلى أن االحتالل اإلسرائيلي قد أوجد في السابق منطقة عزل شرقية على امتداد السفوح الشرقية للضفة 
الغربية من غير جدار أو سياج من خالل اإلعالن عن الجزء األكبر منها مناطق عسكرية مغلقة وأراضي دولة حيث فرض 
االحتالل سيطرته الكاملة على هذه المناطق. وفي محافظة بيت لحم تبلغ مساحة منطقة العزل الشرقية 232 ألف دونم وتمثل 

38% من المساحة الكلية للمحافظة. وتوضح الخريطة 4.1 الوضع الجيوسياسي في محافظة بيت لحم. 

وفي شهر أيلول من عام 2005 أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن إقامة 10 معابر رئيسية في الضفة الغربية إضافة إلى 23 
نقطة عبور على طول جدار العزل العنصري. ومن ضمن هذه المعابر معبرين رئيسيين في محافظة بيت لحم هما معبر راحيل 
الواقع في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم والذي تم تدشينه في شهر تشرين الثاني من نفس العام، ومعبر مزموريا التجاري 
الذي تم بنائه حاليا على المدخل الشرقي لمدينة بيت لحم. وبعد شهر أيلول من نفس العام أعلنت إسرائيل عن سبعة معابر 

)Applied Research Institute, 2007( :إضافية في الضفة الغربية منها أربعة معابر في محافظة بيت لحم وهي

12



مدينة بيت ساحور

-  معبر الخضر غرب مدينة بيت لحم وهو حاليا قيد اإلنشاء.
-  معبر أم سلمونة جنوب مدينة بيت لحم وهو حاليا قيد اإلنشاء.

-  معبر الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم.
-  معبر الجبعة التجاري جنوب غرب مدينة بيت لحم.

خريطة 4.1: الوضع الجيوسياسي في محافظة بيت لحم                                                                                           

 الجزء األول: لمحة مختصرة عن محافظة بيت لحم                                                                                                               
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البيئة  وإدارة  لألراضي  مستدام  استخدام  لتحقيق  كأداة  العمرانية  المالئمة  درجة  تحليل  استخدام   8.1
الحضرية

 
تعتبر عملية النمو الحضري في محافظة بيت لحم غير موجهة بشكل محدد، إذ أنه من الصعب المحافظة على مناطق محمية 
في ظل قلة األراضي والمحددات السياسية المفروضة على استخدام األرض. فبلدية بيت لحم على سبيل المثال، تستطيع أن 
بلدية بيت جاال فمحاصرة من جمع الجهات ألن الجهة  أما  باتجاه الشرق،  باتجاه الجنوب فقط، وبلدية بيت ساحور  تتوسع 
الغربية، والتي كانت تمثل المجال الوحيد للتوسع للبلدية، عزلت من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي إثر بناء جدار العزل. 
أو  بنمو عمراني طبيعي مكثف في تجمعات سكانية غير مخططة  تمتاز  المحافظة  النمو الحضري في  وبالتالي فإن عملية 

منظمة عمرانيا.

ومن هذا المنطلق ونظرا ألهمية توجيه عملية النمو الحضري بهدف تحقيق استخدام مستدام لألراضي وإدارة مستدامة للبيئة 
الحضرية فقد تم تقدير المناطق المالئمة للنمو العمراني في محافظة بيت لحم وذلك بناًءا على سيناريوهين مختلفين وباستخدام 

نموذج مكاني معد كنظام معلومات جغرافي. ويتمثل السيناريوهان بما يلي: 
  

 -  السيناريو األول: يظهر الوضع الراهن حيث تلعب المحددات السياسية الدور األهم في تحديد ضوابط النمو السكاني عن 
طريق سيطرة قوات االحتالل اإلسرائيلي على المناطق المفتوحة والمناطق المناسبة للتطور العمراني.   

 -  السيناريو الثاني: يتمثل بالمحددات البيئية فهو يعطي األولوية للضوابط البيئية في تحديد ضوابط النمو السكاني هذا مع 
األخذ بعين االعتبار المحددات السياسية الراهنة بافتراض ضرورة حلها مما يساهم في رسم صورة أوضح لألثر البيئي على 

عملية النمو العمراني كمرحلة أساسية في عملية التخطيط على المستوى الحضري.        

 )Arc/GIS Spatial Analyst Tool( وفيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في عملية التحليل المكاني، فلقد تم استخدام أداة التحليل المكاني
حيث تم األخذ بعين االعتبار عدة عوامل أدرجت ضمن السيناريوهين السابقين وذلك بعد تصنيفها استنادا إلى درجة مالئمتها 
العمرانية. ولقد اشتمل التصنيف على خمس فئات أعطي كل منها قيمة تتراوح من 5 إلى 1 كاآلتي: األكثر مالئمة )5(، مالئم 
)4(، متوسط المالئمة )3(، قليل المالئمة )4(، واألقل مالئمة )5(. أما العوامل التي أدخلت في عملية التحليل فهي: المناطق 
العمرانية، التصنيف الجيوسياسي )مناطق أ و ب و ج ومحميات طبيعية(، استخدامات األرض والغطاء النباتي، جدار العزل، 
المخططات الهيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية، الطرق االلتفافية، المناطق ذات الحساسية للمصادر المائية، االنحدار والمواقع 
أما  السياسية”.  السيناريو األول “المعيقات  بناًءا على  العوامل وذلك  7.1 تصنيف هذه  التاريخية واألثرية. ويوضح جدول 
بالنسبة إلى تصنيف هذه العوامل بناًءا على السيناريو الثاني “المحددات البيئية”، فلقد تم اعتماد نفس التصنيف السابق ماعدا 
فيما يتعلق بالمناطق العمرانية والتصنيف الجيوسياسي حيث اختلف تصنيفها كما يلي: داخل المناطق العمرانية: 1، خارج 

المناطق العمرانية: 5، المحميات الطبيعية: 1، ومناطق أ و ب و ج: 5. 

ولقد تم تطوير النموذج المكاني الذي يوضح درجة المالئمة للنمو العمراني تحت كل سيناريو كما هو موضح في خريطة 
5.1 وذلك بعد إعداد المعلومات الجغرافية المكانية والتي تعكس العوامل التي ذكرت سابقا لتالئم النظام الجغرافي المستخدم 
في عملية النمذجة. كما وتم تحديد قيم وزنية لهذه العوامل، حيث أعطيت المناطق العمرانية أعلى قيمة وذلك لما لها من تأثير 

عالي )جدول 8.1(. 
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جدول 7.1: تصنيف العوامل  بناًءا على السيناريو األول “المعيقات السياسية” 

التصنيفالعامل

داخل المناطق العمرانية: 5المناطق العمرانية 
خارج المناطق العمرانية: 1

التصنيف الجيوسياسي 

منطقة أ: 5
منطقة ب: 4
منطقة ج: 2

محميات طبيعية: 1 

استخدامات األرض والغطاء النباتي

أراضي صالحة للزراعة، غابات، زراعات متنوعة وأشجار:1 
أعشاب وشجيرات رعوية: 2

أراضي مفتوحة ومناطق ترفيهية - مالعب: 3
محاجر وحفريات: 4

“المنطقة الحرام” 200م على جانبي الجدار: 1جدار العزل
غيرها: 5

للمستوطنات  الهيكلية  المخططات 
اإلسرائيلية

داخل المستوطنات: 1
خارج المستوطنات: 5

المنطقة الحرام” 150م على جانبي الطريق: 1الطرق االلتفافية
غيرها: 5

للمصادر  الحساسية  ذات  المناطق 
المائية

قبل  من  أعدت  والتي  المائية  للمصادر  الحساسية  ذات  المناطق  إلى خريطة  استنادا 
وزارة التخطيط عام 1998.  

قبل االنحدار من  المعدة  الغربية  للضفة  الكنتورية  الرقمية  االرتفاعات  خريطة  إلى  استنادا 
أريج.  

“المنطقة الحرام” 100م حول الموقع: 1المواقع التاريخية واألثرية
غيرها: 5

جدول 8.1: القيم الوزنية للعوامل 

العامل
القيمة الوزنية

السيناريو األول “المعيقات 
السياسية”

السيناريو الثاني “المحددات 
البيئية”

40%40%المناطق العمرانية 
20%20%التصنيف الجيوسياسي 

15%15%استخدامات األرض والغطاء النباتي
1%5%جدار العزل

المخططات الهيكلية للمستوطنات 
1%5%اإلسرائيلية

1%5%الطرق االلتفافية
10%4%المناطق ذات الحساسية للمصادر المائية

2%4%االنحدار
10%2%المواقع التاريخية واألثرية

 الجزء األول: لمحة مختصرة عن محافظة بيت لحم                                                                                                               
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وقد أظهرت نتائج التحليل الحقائق التالية والتي تعتبر أولية ولكنها تظهر أهمية التقنية المستخدمة في التحليل كأداة لمساندة 
عملية صنع القرار المتعلقة باستخدامات األراضي وإدارة البيئة الحضرية:

- شكلت المناطق المالئمة للتطور العمراني في السيناريو األول 8% من مساحة المحافظة مقارنة بـ 73% في السيناريو الثاني. 
-  شكلت المناطق المبنية أكثر من 50% من المناطق المالئمة للتطور العمراني في السيناريو األول مقارنة بأقل من 1% من 

المناطق المالئمة للتطور العمراني في السيناريو الثاني.   
- بناًءا على السيناريو الثاني، أكثر من 87% من األراضي المالئمة للتطور العمراني في محافظة بيت لحم هي تحت السيطرة 

اإلسرائيلية الكاملة )تتضمن 16% أراضي منزوعة لبناء المستوطنات اإلسرائيلية والطرق االلتفافية والجدار العازل(.

خريطة 5.1: درجة المالئمة للنمو العمراني في محافظة بيت لحم                                                                         
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9.1 المشاريع التنموية المقترحة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة  
تدعو التنمية المستدامة إلى تلبية احتياجات الحاضر دون النيل من قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وذلك من خالل 
موازاة االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية عند السعي إلى تحقيق التنمية وتحسين نوعية الحياة. ولذلك، فإن الجهود 
االقتصادي  النمو  هي  مجاالت  ثالثة  في  المتخذة  اإلجراءات  بين  تكامل  إحداث  تتطلب  مستدام  حياة  نمط  بناء  إلى  الرامية 
األراضي  في  المستدامة  بالتنمية  يتعلق  وفيما  الطبيعية.  الموارد  على  والحفاظ  البيئة  حماية  االجتماعية،  التنمية  والعدالة، 
الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فقد واجهت ومازالت تواجه العديد من التحديات والعراقيل على رأسها غياب السيادة والسيطرة 
الفلسطينية الكاملة على األراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي الذي يعتبر السبب الرئيس في سلب 
وتعطيل التنمية. وهذا ما يثير السؤال التالي: هل يمكن تحقيق تنمية مستدامة في ظل االحتالل اإلسرائيلي؟ هنا ال بد من التشديد 
على أهمية السعي إلى تحقيق تنمية مستدامة في األراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من كافة المعيقات السياسية وذلك لتلبية 

تطلعات المواطن الفلسطيني األساسية لحياة أفضل. 

هذا وعلى نطاق محافظة بيت لحم، ال بد من السير قدما نحو مواجهة تحديات التنمية المستدامة المتمثلة باالحتالل اإلسرائيلي 
وممارساته التي تنتهك حقوق اإلنسان الفلسطيني؛ غياب التكامل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية؛ وجود مخططين متناقضين 
الستغالل الموارد الفلسطينية الطبيعية لخدمة الفلسطينيين “أصحاب األرض” والمستوطنين اإلسرائيليين “الدخالء”؛ زيادة 
الكثافة السكانية؛ استنزاف الموارد الطبيعية؛ تفاقم التدهور البيئي؛ غياب الحكم الرشيد؛ وتردي األوضاع االقتصادية وقلة 
فرص العمل والبطالة وارتفاع مستوي الفقر. ويتطلب ذلك اتخاذ العديد من اإلجراءات وتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة محافظة 

بيت لحم، وهذه تتلخص بما يلي: 

إدارة المصادر المائية والنفايات    

زيادة كمية المياه المزودة لمحافظة بيت لحم وتطوير مصادر مياه إضافية عن طريق إنشاء مشاريع الحصاد المائي 
والمتمثلة بحفر آبار منزلية وزراعية لجمع مياه األمطار وإنشاء سدود لتجميع المياه الجارية في الوديان.    

إدارة الطلب على المياه من خالل تقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه العامة وتحسين كفاءة عملية الري عن طريق 
استخدام أنظمة الري الحديثة. 

إعادة تأهيل الينابيع. 
إعادة تأهيل اآلبار الرومانية في منطقة المنحدرات الشرقية. 

تطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على مياه شرب مأمونة 
وعلى خدمات محسنة للصرف الصحي وبصورة مستدامة. وهذا يتطلب تغطية التجمعات غير المخدومة بشبكة المياه العامة 

واستكمال تمديد شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية للوصول إلى تغطية شاملة.  
المركزية  الريفية وذلك من خالل تطبيق األنظمة غير  المناطق  العادمة في  للمياه  بيئيا  السليمة  تطبيق سبل اإلدارة 
باستخدام محطات  الموقع  في  استخدامها  وإعادة  العادمة  المياه  ومعالجة  تجميع  تتطلب  والتي  العادمة  المياه  إلدارة 

صغيرة ومتوسطة لمعالجة المياه العادمة. 
إنشاء محطة مركزية لمعالجة المياه العادمة المتدفقة عشوائيا في األودية لتصل إلى البحر الميت.  

كمية  لتخفيض  وذلك  المصدر  عند  األدنى  الحد  إلى  الصلبة  النفايات  من  للتقليل  بيئيا  السليمة  التقنيات  تطبيق 
النفايات المطلوب التخلص منها نهائيا عن طريق فصل النفايات الصلبة العضوية المنزلية ومعالجتها عند المصدر وإعادة 

استخدامها كدبال بواسطة وحدات إنتاج الدبال المنزلية.       
إنشاء مكب صحي للنفايات الصلبة غير الخطرة. ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي أعد كافة الدراسات الالزمة 

إلنشاء المكب الذي سيخدم محافظتي بيت لحم والخليل. 
إنشاء مسلخ نموذجي، صحي ومرخص لرفع كفاءة الخدمات والرقابة الصحية والبيئية لعملية ذبح المواشي والدواجن.

إقامة مرصد حضري محلي لمراقبة وتوجيه عملية النمو العمراني في المحافظة وبالتالي حماية المناطق المفتوحة. 
إعداد خطة إستراتيجية حول تشكيل مجلس تعاون مشترك “متروبوليتان بيت لحم” يضم مدن بيت لحم، بيت جاال، 

بيت ساحور، الدوحة وبلدة الخضر. 
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إعداد خطة شاملة إلدارة حركة المرور وإنشاء طرق رابطة تطوق المناطق الحضرية وتربطها ببعضها البعض 
وذلك بهدف توجيه حركة السير خارج مركز المدينة وبالتالي التخفيف من االزدحام المروري.  

إنشاء منطقة صناعية في منطقة “ج” لتنظيم عمل الصناعات الثقيلة التي تنتشر عشوائيا بين المناطق السكنية. وهنا 
البد من الذكر أن الحكومة الفرنسية ستدعم إنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة. 

 
السيطرة على التلوث الهوائي والحد منه عن طريق تطبيق السياسات الهادفة إلى التقليل من انبعاثات الغازات الملوثة 
للهواء وهذه تضم: استخدام البنزين المنزوع الرصاص؛ استخدام المركبات الكهربائية “النظيفة” وخاصة باصات 
النقل العمومي؛ استخدام مصادر بديلة للطاقة  )تطبيق مشاريع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التجمعات 
الريفية المهمشة(؛ مراقبة جودة الهواء بصورة منتظمة؛ تطبيق “أفضل الممارسات” للحد من ملوثات الهواء الناجمة 

عن المحاجر ومناشير الحجر؛ منع حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق؛ وغيرها. 

 

العنب  اللوزيات،  مثل  الرئيسية  الفاكهة  أشجار  لحماية  لآلفات  المتكاملة  والمكافحة  البيولوجية  اإلجراءات  تطبيق 
وأشجار الزيتون من حفار الساق، النيماتود، ذبابة ثمار الزيتون، وغيرها وذلك من أجل زيادة اإلنتاج والحفاظ على 

سالمة النباتات.
إنشاء بنك البذور المجتمعي من أجل الحفاظ على سالالت وأصناف البذور الفلسطينية الرئيسية. ويمكن تحقيق ذلك 
من خالل تزويد الجمعيات الزراعية التعاونية المحلية بالبذور من األنواع واألصناف المناسبة وتدريبهم على خلق 
نظام تدوير البذور والذي يقوم على تزويد المزارعين بالبذور ومن ثم إعادة نسبة من إنتاج البذور إلى الجمعيات 

الزراعية التعاونية في نهاية الموسم الزراعي. 
للزراعة  المناسبة  األوقات  في  األشتال   توفير  أجل  من  لحم  بيت  محافظة  مزارعي  لخدمة  زراعي  مشتل  إنشاء 

وبالكميات والنوعية المطلوبة. 
تطوير مواقع بيئية زراعية سياحية في المحافظة، مما يمكن الحجاج والسياح والفلسطينيين من التمتع بروح القداسة 
بيئية ومتحف  إنشاء مزارع  يشمل  بيئية زراعية سياحية. وهذا  بطريقة  أماكن صممت  زيارة  والتاريخ من خالل 

زراعي. 
تحسين وصول الفئات المهمشة الضعيفة واألسر الريفية التي ال تتمتع باألمن الغذائي إلى وسائل اإلنتاج الزراعي من 
خالل تزويدهم بمزارع صغيرة من الدجاج البياض، خاليا نحل، آبار جمع مياه األمطار، حدائق منزلية، نظم الري 

بالتنقيط، وحدات معالجة المياه الرمادية، ومواد زراعية. 
تطبيق سبل اإلدارة المتكاملة للمراعي في الجزء الشرقي من المحافظة، حيث أدى الرعي الجائر إلى تدهور موارد 

الحياة البرية والتنوع الحيوي. 
حماية األراضي الفلسطينية الواقعة بالقرب من جدار العزل من خالل برامج استصالح األراضي وزراعتها باألشجار 

المثمرة. 
حماية الحيوانات البرية، والسيما األنواع النادرة والمهددة باالنقراض، والطيور المهاجرة، من خالل التحكم في عملية الصيد. 

تخضير جوانب الطرق، األماكن العامة، واألراضي القاحلة. 

تحسين القدرة االستيعابية للنظام التعليمي األساسي والثانوي من خالل بناء مدارس جديدة وإلغاء نظام التعليم المسائي. 

إنشاء حدائق ومتنزهات عامة لتوفير أماكن ترفيهية مفتوحة للسكان الذي يقطنون في المناطق الحضرية. 
ضمان حصول جميع السكان على خدمات الرعاية الصحية. 

تشكيل “لجنة خاصة للتنمية المستدامة” مكونة من ممثلين عن السلطات الوطنية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني 
على مستوى محافظة بيت لحم بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الموجهة نحو تحقيق تنمية مستدامة.  

تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف التنموية لأللفية على مستوى محافظة بيت لحم.  
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بيت لحم والمحافظات األخرى مثل  21 في تجمعات أخرى في محافظة  بيت لحم  تنفيذ مشاريع مشابهة لمشروع 
مشروع “دورا 21”. 

في  المحددة  والمشاريع  اإلجراءات  تنفيذ  نحو  المحلية  السلطات  قبل  من  المحرز  التقدم  وتقييم  لمراقبة  آلية  تطوير 
استراتيجيات العمل المحلية لالستدامة “جدول األعمال المحلي للقرن 21”. 

تفعيل وتطبيق األنظمة والقوانين وصياغة لوائح تنفيذية لضمان تنفيذ المبادرات واإلجراءات المطلوبة على الصعيد 
المحلي.   

تعزيز الشفافية والتواصل بين السلطات المحلية، المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المحلي عن طريق تشكيل لجان 
المواطنين وتنظيم لقاءات مجتمعية دورية من أجل ضمان مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. 

إنشاء تجمع مستدام اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا “قرية بيئية” بحيث يضم عددا من األسر التي تعمل على بناء نمط حياة 
مستدام يتم فيه استخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة. 

إنشاء مركز فلسطيني للتكنولوجيا والتعليم البيئي يهدف إلى بناء وتطوير القدرات في عدة مجاالت منها حفظ الطاقة 
والمصادر المائية، معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، معالجة النفايات الصلبة، تلوث الهواء في البيئة الداخلية، 

رصد ومراقبة نوعية الهواء باإلضافة إلى البناء األخضر المستدام.  
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الوضع الراهن في مدينة بيت ساحور 

اجلزء األول: حملة مختصرة عن محافظة بيت حلم 

الجزء الثاني
الجزء الثاني



مدينة بيت ساحور

 الجزء الثاني: الوضع الراهن في مدينة بيت ساحور  

1.2 الموقع واستخدام األراضي/الغطاء النباتي

تقع مدينة بيت ساحور شرقي مدينة بيت لحم على بعد 2 كم هوائي. يحدها من الغرب مدينة بيت لحم ومن الشمال قريتي خلة 
النعمان والخاص ومن الشرق قريتي دار صالح والعبيدية، أما من الجنوب فيحدها قريتي هندازة والبريضعة )أنظر الصورة 
الجوية المرفقة في ملحق 2(. وتعد مدينة بيت ساحور تجمعا حضريا وذلك حسب تصنيف نوع التجمع المعتمد في الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

تبلغ مساحة حدود بلدية بيت ساحور 4,757 دونم، حيث وصلت مساحة المناطق العمرانية الفلسطينية فيها إلى 1,114 دونم1  
أي ما نسبته 23% من مساحة حدود البلدية. كما وتحتل المناطق الزراعية 2,609 دونم2  أي ما نسبته 55% من مساحة حدود 
البلدية، منها 1,844 دونم أراضي مزروعة. في حين تبلغ مساحة الغابات واألراضي المفتوحة 969 دونم أي ما نسبته %20. 
فيما يحتل جدار الفصل العنصري 65 دونم من أراضي المدينة. خريطة 1.2 توضح استخدام األراضي/الغطاء النباتي ضمن 

حدود بلدية بيت ساحور. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(

كما وتجدر اإلشارة إلى أن مدينة بيت ساحور كغيرها من مدن وقرى محافظة بيت لحم تعاني من انتهاكات سلطات االحتالل 
ففي عام  العزل.  االلتفافية وجدار  والطرق  اإلسرائيلية  المستوطنات  بناء  أجل  األراضي من  بمصادرة  المتمثلة  اإلسرائيلي 
1967، فقدت مدينة بيت ساحور 1,210 دونم من أراضيها التي تبلغ مساحتها 7,040 دونم استنادا إلى الحدود كما كانت 
عليه في فترة االنتداب البريطاني عام 1948 وذلك نتيجة إلعادة ترسيم حدود مدينة القدس بهدف زيادة مساحتها وضمها إلى 

إسرائيل، كما وفقدت 430 دونم من أراضيها خلف جدار العزل الذي يمتد على أراضي المدينة. )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 أ(

2.2 األوضاع االجتماعية واالقتصادية

1.2.2 السكان

بلغ عدد سكان مدينة بيت ساحور 11,250 نسمة، منهم 5,678 ذكر و5,572 أنثى وذلك استنادا إلى نتائج أول تعداد عام 
للسكان والمساكن في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1997. ونظرا لطبيعة النمو السكاني واعتمادا على تقديرات الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني )اإلسقاط السكاني( والتي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد األول، يقدر عدد سكان مدينة 
بيت ساحور عام 2006 بحوالي 15.4 ألف نسمة بنسبة زيادة مقدارها 36.8% مقارنة بالعام 1997، منهم 7.7 ألف ذكر 
و 7.6 ألف أنثى بنسبة جنس مقدارها 102 ذكر لكل 100 أنثى )جدول 1.2(، حيث تشكل نسبة الذكور حوالي 50.5% من 

المجموع الكلي للسكان في المدينة بينما تشكل نسبة اإلناث حوالي 49.5%.  )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 أ(. 

1 تشمل هذه المساحة مساحة المناطق العمرانية الفلسطينية، المحاجر، المناطق الترفيهية وشبكة الطرق.  

2 تشمل هذه المساحة مساحة األراضي الصالحة للزراعة، األراضي المزروعة بأشجار، األراضي المزروعة بزراعات متنوعة إضافة للبيوت البالستيكية.
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خريطة 1.2: استخدام األراضي/الغطاء النباتي ضمن حدود بلدية بيت ساحور

جدول 1.2: النمو السكاني في مدينة بيت ساحور، 2006-2004

اسم التجمع
عدد السكان استنادا إلى 

عدد السكان المقدر نتائج التعداد السكاني

1997200420052006
11,25014,45514,92115,388بيت ساحور

بالعام  مقارنة  السكانية  الزيادة  نسبة 
)%( 1997-28.532.636.8

3.33.23.1-معدل النمو السكاني )%(
المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 أ(

كما ويوضح جدول 2.2 توزيع السكان في مدينة بيت ساحور حسب الجنس والفئات العمرية، وذلك للعام 2006. فمن المالحظ 
أن معظم سكان مدينة بيت ساحور هم من الشباب مقارنة بالفئات العمرية األخرى، إذ يشكل األشخاص الذين هم في الفئة 
العمرية من 15 إلى 39 عام 41% من مجموع السكان، والذين هم دون 15 عام فيشكلون 35% )شكل 1.2(، بينما يالحظ 
انخفاض نسبة األفراد الذين لهم من العمر 65 عام فأكثر حيث ال تتجاوز هذه النسبة 6%  من المجموع الكلي للسكان. وبالتالي 
تبلغ نسبة الشريحة المجتمعية غير المنتجة واألكثر احتياجا للقطاع الخدماتي مثل التعليم والصحة )أكبر من 65 وأصغر من 

15 عاما( حوالي 41% من إجمالي عدد السكان، وتعد هذه النسبة مرتفعة نسبيًا. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 أ(
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جدول 2.2: توزيع السكان في مدينة بيت ساحور حسب الفئة العمرية والجنس، 2006

الجنس
الفئة العمرية

النسبةالمجموع
14-039-1564-40+65

2,7323,2161,4104097,76650.5ذكور
2,6453,0861,4444467,62249.5إناث

5,3776,3022,85485515,388100كال الجنسين 
المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 أ(

شكل 1.2: الهرم السكاني لمدينة بيت ساحور3  

أما فيما يتعلق بحجم األسرة في مدينة بيت ساحور، فهو يعد مرتفعا نسبيا، إذ يوجد في المدينة نسبة كبيرة من األسر التي 
يزيد عدد األشخاص فيها عن ستة أشخاص، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي 36% من مجمل عدد األسر في المدينة والذي يقدر 
بحوالي 3,154 أسرة. ويبلغ متوسط حجم األسرة 4.9 فرد مع العلم أن متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية ومحافظة 

بيت لحم يقدر بحوالي 5.9 و5.7 فرد على التوالي. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 أ(

تعتبر الكثافة السكانية لألراضي الفلسطينية المحتلة مرتفعة بشكل عام وفي مدينة بيت ساحور بشكل خاص،  حيث يتركز 
أكثر من 15 ألف فلسطيني في مساحة ال تتجاوز 4,757 دونم وهي مساحة حدود بلدية بيت ساحور. فقد بلغت الكثافة السكانية 
المقدرة في مدينة بيت ساحور 13,813 شخص/كم2 من المساحة المبنية و3,235 شخص/كم2 من مساحة حدود البلدية وذلك 
عام 2006 )جدول 3.2(. وتعتبر هذه القيمة من القيم المرتفعة مقارنة مع القيم العالمية، فعلى سبيل المثال، تبلغ الكثافة السكانية 
في الدول النامية 64 شخص/كم2. ويتوقع أن يتزايد العدد بشكل كبير نتيجة للزيادة الطبيعية المرتفعة وتناقص المساحات التي 

تخضع للسيطرة الفلسطينية. 

جدول 3.2: الحالة الديموغرافية في مدينة بيت ساحور، 2006

عددعدد الذكورعدد اإلناث
 السكان الكلي

الكثافة السكانية )شخص/كم2(المساحة )دونم(
المساحة المبنيةالمساحة الكليةالمساحة المبنيةالمساحة الكلية

7,6227,76615,3884,7571,1143,23513,813

2.2.2 الواقع التعليمي

اعتمادا على تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول الحالة التعليمية في مدينة بيت ساحور لعام 2006، بلغت 
نسبة األمية بين األفراد الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات حوالي 2%، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور

3 تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة باألفراد دون 15 عام والذين يشكلون نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمرية األخرى.
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 واإلناث، فبلغت بين الذكور 1% في حين بلغت بين اإلناث 3% )جدول 4.2(. كما وتشير النتائج أن نسبة األفراد الذين أتموا 
المرحلة االبتدائية واإلعدادية بلغت حوالي 14% و29% على التوالي، أما نسبة األفراد الذين أكملوا مرحلة التعليم الثانوي 
فبلغت 29%. وهناك فرقا واضحا في التحصيل العلمي بين الذكور واإلناث، فالذكور يتوزعون حسب المؤهل العلمي كما 
يلي: 17% منهم حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، 4%  حاصلون على درجة الدبلوم المتوسط، 29% حاصلون 
على شهادة الدراسة الثانوية العامة، 28% أنهوا المرحلة اإلعدادية، 15% أنهوا المرحلة االبتدائية، و7% لم ينهوا أية مرحلة 
تعليمية. أما اإلناث فيتوزعن حسب المؤهل العلمي كما يلي: 11% منهن حاصالت على درجة البكالوريوس فأعلى، %8 
حاصالت على درجة الدبلوم المتوسط، 30% حاصالت على شهادة الدراسة الثانوية العامة، 29% أنهين المرحلة اإلعدادية، 
13% أنهين المرحلة االبتدائية، و9% لم ينهين أية مرحلة تعليمية. وبالتالي نجد أن نسبة الذكور الذين أنهوا التعليم الجامعي 
لإلحصاء  المركزي  )الجهاز  اإلناث.  بين   %11 مقابل  الذكور  بين   %17 بلغت  حيث  اإلناث،  من  أعلى  فأعلى(  )بكالوريوس 

الفلسطيني، 2007 ب(.   

أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في مدينة بيت ساحور في العام الدراسي 2007/2006، يوجد في المدينة 
6 مدارس حكومية يتم إدارتها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية باإلضافة إلى 5 مدارس خاصة تتولى إدارتها 
مؤسسات دينية )جدول 5.2(. خريطة 2.2 توضح مواقع هذه المدارس. وبالتالي نجد أن نسبة التعليم في المدارس الخاصة 
تشكل حوالي 47%، حيث تضم هذه المدارس حوالي 1,740 طالبا وطالبة و105 معلم ومعلمة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة 
التربية والتعليم تقوم بمراقبة التعليم في المدارس الخاصة من خالل التنسيق المباشر مع الجهات المشرفة عليها. أما التعليم في 
المدارس الحكومية فيشكل 53% من إجمالي التعليم في المدينة، حيث يصل عدد طالب هذه المدارس 1,994 طالبا وطالبة  
فيبلغ إجمالي عدد الطالب والمعلمين والصفوف في مدارس  95 معلم ومعلمة.  بتدريسهم  59 صف ويقوم  يدرسون في 
الطالب  توزيع   2.2 شكل  ويوضح  التوالي.  على  و129 صفا  ومعلمة،  معلما  و200  وطالبة،  طالبا   3,734 ساحور  بيت 
والمعلمين والصفوف في مدارس مدينة بيت ساحور للعام الدراسي 2007/2006 وذلك حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة. 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معلم في مدارس مدينة بيت ساحور يبلغ تقريبا 19 طالبا وطالبة لكل معلم 
المدارس  17 و21 طالبا وطالبة لكل معلم في  بين  يتراوح  إذ  الخاصة والحكومية،  المدارس  بين  المعدل  حيث يختلف هذا 
الخاصة والحكومية على التوالي. أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية، فنجد أن معدل عدد الطالب لكل صف يبلغ تقريبا 29 طالبا 
وطالبة لكل صف، كما وتتفاوت الكثافة الصفية بين المدارس الخاصة والحكومية، فتبلغ 25 و34 طالبا وطالبة لكل صف على 

التوالي. )مديرية التربية والتعليم، 2007(. 

أما بالنسبة إلى التعليم الجامعي، فيوجد في مدينة بيت ساحور فرع لجامعة القدس المفتوحة والذي تم افتتاحه في شباط 2003. 
وتتألف الجامعة من 4 طوابق وتضم حوالي 1,268 طالبا وطالبة وهي تعمل على مبدأ الدراسة والتعليم المفتوح الذاتي الذي 

يعطي الفرصة لكل فرد يرغب بااللتحاق بالتعليم العالي والجامعات.

جدول 4.2: التوزيع النسبي لسكان مدينة بيت ساحور )10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل التعليمي والجنس، 2006

التحصيل التعليمي
نسبة األفراد 10 سنوات فأكثر 

كال الجنسين  ذكورإناث
2%1%3%أميين

6%6%6%ملم
14%15%13%المرحلة االبتدائية 
29%28%29%المرحلة اإلعدادية

29%29%30%المرحلة الثانوية
6%4%8%دبلوم

14%17%11%بكالوريوس فأعلى
المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ب(
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جدول 5.2: توزيع المدارس في مدينة بيت ساحور حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة في العام الدراسي 2007/2006 
نوع المدرسةالجهة المشرفةاسم المدرسة

ذكور التسامح األساسية
ذكورحكومي ذكور التآخي األساسية

ذكور بيت ساحور الثانوية
بنات بيت ساحور الثانوية

إناثحكومي
بنات الناصرة األساسية

البطريركية للروم الكاثوليك

خاصة
مختلط

اإلنجيلية اللوثرية
الرعاة الثانوية

البطريركية الالتينية
الجمعية الخيرية اإلسالمية
حكوميالتسامح األساسية المختلطة

المصدر: )مديرية التربية والتعليم، 2007(
 

شكل 2.2: توزيع الطالب والمعلمين والصفوف في مدارس مدينة بيت ساحور حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة في 
العام الدراسي 2007/2006 

 

الجزء الثاني: الوضع الراهن في مدينة بيت ساحور                                                                                                     

25



جدول األعمال المحلي للقرن 21

خريطة 2.2: المرافق العامة في مدينة بيت ساحور 
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مدينة بيت ساحور

3.2.2 الواقع الصحي

تعتبر الخدمات الطبية في مدينة بيت ساحور نوعا ما جيدة، حيث تتولى وزارة الصحة ومؤسسات غير حكومية وخاصة عاملة 
في القطاع الصحي اإلشراف على هذا القطاع في المدينة، فتقدم هذه المؤسسات خدماتها من خالل المستشفيات والمستوصفات 
ومراكز الرعاية الصحية األولية. فيوجد في مدينة بيت ساحور مستشفى واحد غير حكومي وهو مستشفى حقل الرعاة التابع 
لجمعية بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي ويحتوي على 18 سرير باإلضافة إلى مستوصف الروم الكاثوليك الطبي التابع 
للجان العمل الصحي، حيث يوجد فيهما العديد من العيادات بمختلف التخصصات ومختبرات طبية وصيدلية )خريطة 2.2( 
)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 2007(. كما ويحتوي مستوصف الروم الكاثوليك الطبي على مركز للتصوير باألشعة. ويقوم 
كل من المركز والمستوصف بتقديم خدمات الرعاية الصحية لسكان المدينة وغيرها من المدن المجاورة. كما ويوجد في المدينة 
العديد من عيادات طب األسنان والصيدليات وتم مؤخرا افتتاح مجمع الشفاء التخصصي، وهو عبارة عن مجمع طبي خاص 

يحتوي على عيادات تخصصية ومختبرات طبية.  

كما وتقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتزويد المواطنين بخدمات الرعاية الصحية األولية، من كشف طبي وعالج، وذلك من 
خالل العيادة الصحية الحكومية التابعة لها في المدينة باإلضافة إلى مديرية صحة بيت لحم التي تزود سكان المدينة والمدن 

والقرى المجاورة في المحافظة بهذه الخدمات. 

ويوضح جدول 6.2 بعض المؤشرات الصحية في مدينة بيت ساحور وذلك لألعوام 2002 – 2006. فمن المالحظ أن عدد 
المستشفيات لم يتغير خالل هذه األعوام وهو عبارة عن مستشفى غير حكومي واحد فقط، حيث تفتقر مدينة بيت ساحور إلى 
وجود مستشفى حكومي. كما أن عدد األسرة في هذا المستشفى بقي ثابتا لم يتغير. أما فيما يتعلق بالكادر البشري العامل في 
القطاع الصحي، فإن هذه المعلومات تتوفر على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة األطباء البشريين لكل 1,000 مواطن في 
محافظة بيت لحم في العام 2006، 1.2 طبيب، بينما بلغت نسبة الممرضين 1.7 ممرض لكل 1,000 مواطن )الجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ج(.

جدول 6.2: مؤشرات صحية في مدينة بيت ساحور، 2002 - 2006
20022003200420052006المؤشر

11111عدد المستشفيات غير الحكومية 
1820181818عدد األسرة

10.329.911.915.419.0معدل إشغال األسرة
المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ج(

4.2.2 النشاطات االقتصادية والقوى العاملة

يعتمد االقتصاد المحلي في مدينة بيت ساحور على السياحة بشكل رئيسي وذلك ألن المدينة تعد مركز ديني مهم ويأتيها الحجاج 
من جميع أنحاء العالم لزيارة األماكن الدينية الموجودة فيها مثل حقل الرعاة للروم األرثوذكس وحقل الرعاة للفرنسسكان. 
فالكثير من سكان المدينة يعملون في قطاع السياحة والحرف الصناعة مثل خشب الزيتون والصدف والسيراميك. كما ويعملون 

في مجاالت أخرى مثل أعمال التطريز والنسيج والزراعة.

أما فيما يتعلق بعدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع العام والخاص واألهلي في مدينة بيت ساحور، فلقد بلغ عددها في 
العام 2006 حوالي 561 منشأة، موزعة حسب النشاط االقتصادي كما هو موضح في جدول 7.2. واستنادا إلى هذه البيانات 
نجد أن تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات تحتل المرتبة األولى من حيث عدد المنشآت 
العاملة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 251 منشأة وتشكل ما نسبته 44.7% من عدد المنشآت العاملة الكلي، تليها في 
المرتبة الثانية وبفارق كبير الصناعة التحويلية حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 151 منشأة وتشكل ما نسبته %26.9 
من عدد المنشآت الكلي، في حين جاء نشاط الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن في المرتبة األخيرة من حيث عدد المنشآت 

والتي بلغ عددها 3 منشآت بنسبة 0.5%. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 د(

وعند مقارنة عدد المنشآت االقتصادية العاملة في مدينة بيت ساحور في العام 2006 مع تلك العاملة في العام 1997 )جدول 
7.2(، يتبين وجود انخفاض في عدد هذه المنشآت في بعض األنشطة االقتصادية وارتفاع في البعض اآلخر. أما العدد الكلي 
للمنشآت فقد انخفض من 598 منشأة عام 1997 إلى 561 منشأة عام 2006. حيث شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
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وإصالح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية وأنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية ارتفاعا في عدد 
المنشآت العاملة عام 2006 وذلك بمقدار 30 منشأة و12 منشأة عن عام 1997، على التوالي. في حين شهدت أنشطة الزراعة 
والصيد والحراجة )تربية الحيوانات والدواجن( واألنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية والتعليم والصحة 

والعمل االجتماعي والصناعة التحويلية انخفاضا في عدد المنشآت. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 د(

جدول 7.2: توزيع المنشآت االقتصادية في مدينة بيت ساحور حسب النشاط االقتصادي وعدد العاملين،  1997 و 2006

النشاط االقتصادي
19972006

عدد 
المنشآت

عدد عدد العاملين
المنشآت

عدد العاملين
أنثى ذكر أنثى ذكر 

الحيوانات  )تربية  والحراجة  والصيد  الزراعة 
672360والدواجن(

المشاريع  وأنشطة  وااليجارية  العقارية  األنشطة 
2747720333التجارية

1726161671105التعليم
2511797235074الصحة والعمل االجتماعي

4869246012063أنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية األخرى
227634233151470133الصناعة التحويلية

31907516اإلنشاءات
المركبات  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجاره 

22130478251376105والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسرية

1634717391الفنادق والمطاعم
33406372النقل والتخزين واالتصاالت

5537126الوساطة المالية
المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 د(

أما بالنسبة إلى عدد العاملين، أظهرت النتائج أنه لم يطرأ أي تغير على عدد العاملين اإلجمالي في المنشآت االقتصادية العاملة 
في جميع األنشطة االقتصادية والبالغ 1,763 عامل وعاملة وذلك خالل العامين 1997 و2006. كما وبلغت نسبة الذكور من 
مجموع عدد العاملين 72% في حين بلغت نسبة اإلناث 28% وذلك عام 2006. ومن جانب آخر أظهرت النتائج أن الصناعة 
التحويلية احتلت المرتبة األولى من حيث عدد العاملين، فقد بلغ عدد العاملين في هذا النشاط 603 عامل وعاملة ويشكل ما 
نسبته 34.2%، فيما احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات المرتبة الثانية حيث 
بلغ عدد العاملين في هذا النشاط 481 عامل وعاملة ويشكل ما نسبته 27.3%، يليه أنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية 
األخرى حيث يعمل في هذا النشاط 183 عامل وعاملة ويشكل ما نسبته 10.4%. فيما توزع عدد العاملين على النشاطات 

األخرى في المدينة كما يلي: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 د(
  

- 10.0% يعملون في قطاع التعليم
- 7.0% يعملون في الصحة والعمل االجتماعي

- 3.2% يعملون في البناء والتشييد )اإلنشاءات( 
- 2.3% يعملون في المطاعم والفنادق

- 2.2% يعملون في النقل والتخزين واالتصاالت
- 2.0% يعملون في األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية

- 1.0% يعملون في الوساطة المالية
- 0.3% يعملون في الزراعة والصيد والحراجة )تربية الحيوانات والدواجن(

إن المشاركة في القوى العاملة تعتبر مؤشرا أساسيا لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل، حيث أظهرت 
تقديرات نتائج مسح القوى العاملة لعام 2006 الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة المشاركة في القوى 
العاملة في مدينة بيت ساحور قد ارتفعت من 44% عام 1997 إلى 46% عام 2006 وذلك من إجمالي اإلفراد الذين أعمارهم 

28



مدينة بيت ساحور

15 سنة فأكثر، أي أن من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر، 5 أفراد منهم مشاركين في القوى العاملة )جدول 8.2(.  
أما على مستوى الجنس فمازالت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة 
النساء في القوى العاملة عام 2006 حوالي 27% مقابل 67% للرجال. ومن المالحظ أن نسبة المشاركة من كال الجنسيين قد 
سجلت ارتفاعا بنسبة 2% للذكور و5% لإلناث عما كانت عليه في العام 1997. أما على صعيد التوزيع النسبي للمشاركين 
في القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب العالقة بقوة العمل )جدول 9.2(، فقد أشارت النتائج بأن القوى العاملة المشاركة في 
مدينة بيت ساحور توزعت خالل عام 2006 بواقع 88% عاملين مقابل 12% عاطلين عن العمل. كما وبينت النتائج أن أعلى 
نسبة للبطالة في المدينة تتركز بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة حيث وصلت إلى 13% مقابل 11% من بين الرجال. 
ويوضح شكل 3.2 اإلطار العام للقوى العاملة في مدينة بيت ساحور للعام 2006. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ه( 

جدول 8.2: التوزيع النسبي لألفراد 15 سنة فأكثر في مدينة بيت ساحور حسب المشاركة في القوى العاملة، 1997 
و2006

المشاركة في القوى العاملة
% األفراد )15 سنة فأكثر( 

19972006
اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

357856337354خارج القوى العاملة
652244672746داخل القوى العاملة

المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ه(

جدول 9.2: التوزيع النسبي لألفراد 15 سنة فأكثر المشاركين في القوى العاملة في مدينة بيت ساحور حسب العالقة 
بقوة العمل، 2006

العالقة بقوة العمل 
% األفراد )15 سنة فأكثر( المشاركين في القوى العاملة 

2006
اإلجماليإناثذكور

898788عاملين 
111312عاطلين عن العمل 

المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ه(

شكل3.2: اإلطار العام للقوى العاملة في مدينة بيت ساحور للعام 2006

الجزء الثاني: الوضع الراهن في مدينة بيت ساحور                                                                                                     
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أما على مستوى محافظة بيت لحم، كانت نسبة القوى العاملة المشاركة في المحافظة 41% عام 2006 وارتفعت هذه النسبة 
بشكل ملحوظ وذلك في الربع الثالث من عام 2007 لتصل إلى 51%. أما معدل البطالة، فلقد ارتفع من 14% إلى %16. 
الثالث من  الربع  44,100 عامل )84%( في  إلى   2006 العام  33,373 عامل )86%( في  العاملين من  كما وارتفع عدد 
العام 2007. ويوضح جدول 10.2 التوزيع النسبي للعاملين في المحافظة حسب النشاط االقتصادي. )الجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2007و،2007ي(

كما واستنادا إلى تقرير الربع الثالث من عام 2007، يتوزع العاملون من محافظة بيت لحم حسب منطقة العمل كاآلتي: %88 
يعملون في داخل المحافظة، 2% يعملون في محافظات أخرى، و11% يعملون داخل إسرائيل والمستوطنات. أما توزيعهم 
حسب قطاع العمل، فهو: 12% يعملون في القطاع العام، 74% يعملون في القطاع الخاص، 3% يعملون في قطاعات أخرى، 

و11% يعملون داخل إسرائيل والمستوطنات. 

جدول 10.2: التوزيع النسبي للعاملين في المحافظة حسب النشاط االقتصادي، 2006 والربع الثالث من 2007

النشاط االقتصادي
التوزيع النسبي للعاملين

الربع الثالث من 20062007
921الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك 

1921التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
248البناء والتشييد 

1417التجارة والمطاعم والفنادق
66النقل والتخزين واالتصاالت 
2827الخدمات والفروع األخرى 

المصدر: )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007و(، )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2007ي(

5.2.2 الواقع الزراعي 

استنادا إلى بيانات مديرية زراعة بيت لحم، بلغت مساحة األراضي الزراعية لموسم 2007/2006 في مدينة بيت ساحور 
1,512 دونم وهذه األراضي مزروعة بزراعات متنوعة كما يلي: 237 دونم محاصيل حقلية، 103 دونم خضروات، 6 دونم 
لوزيات، 15 دونم جوزيات، 1,150 دونم زيتون، و0.5 دونم بيوت بالستيكية )شكل 4.2(. كما وتشتهر مدينة بيت ساحور 
يتعلق  فيما  أما  المزروعة.  المساحة  إجمالي  76% من  الزيتون  بأشجار  المزروعة  األراضي  تحتل  الزيتون حيث  بزراعة 
باإلنتاج الحيواني في المدينة، فجدول 11.2 يبين أعداد الثروة الحيوانية في المدينة لموسم 2007/2006 وذلك استنادا إلى 

بيانات مديرية زراعة بيت لحم. )وزارة الزراعة، 2007(     

 
شكل 4.2: مساحة األراضي الزراعية في مدينة بيت ساحور حسب نوع المحصول لموسم 2007/2006 )دونم(
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جدول 11.2: أعداد الثروة الحيوانية في مدينة بيت ساحور، 2007/2006
العددالثروة الحيوانية

917األغنام 
657الماعز

الدجاج البياض
عدد المزارع: 3

سعة المزارع: 7,000
عدد المزارع: ال يوجدالدجاج الالحم
18خاليا النحل 

المصدر: )وزارة الزراعة، 2007(
 

3.2 البنية التحتية

1.3.2 الكهرباء واالتصاالت

يوجد في مدينة بيت ساحور شبكة كهرباء عامة، حيث يزود سكان المدينة بالكهرباء من قبل شركة كهرباء محافظة القدس 
والتي تشكل المصدر الرئيسي للكهرباء في المدينة. فمعظم الوحدات السكنية في المدينة تصلها خدمة الكهرباء. واستنادا إلى 
بيانات شركة كهرباء محافظة القدس، يصل عدد المشتركين المخدومين من قبل الشركة في محافظة بيت لحم إلى 27,577 
 204,227,092 حوالي  الكهربائية  الطاقة  من  السنوي  االستهالك  معدل  ويبلغ  أو مصنع(،  تجاري  محل  أو  )عائلة  مشترك 
كيلو واط.ساعة. وبالتالي نجد أن معدل استهالك المشترك من الكهرباء في السنة يقدر بحوالي 7,406 كيلو واط.ساعة. أما على 
مستوى االستهالك المنزلي، فاستنادا إلى مسح الطاقة المنزلي الذي قام به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام 
2006، بلغ معدل استهالك األسرة والفرد من الكهرباء في نيسان 2006 في محافظات جنوب الضفة الغربية 209 كيلو 
الفلسطيني، 2006(. ويعد هذا االستهالك منخفضا  التوالي )الجهاز المركزي لإلحصاء  واط.ساعة و 38.7 كيلو واط.ساعة على 
مقارنة مع الدول المجاورة مثل األردن والتي يصل فيها معدل استهالك الفرد من الكهرباء إلى 87.1  كيلو واط ساعة في 
الشهر. كما ويتوفر في مدينة بيت ساحور شبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخل التجمع، وتقريبا معظم الوحدات السكنية 

موصولة بشبكة الهاتف.
 

2.3.2 النقل والمواصالت

تعتبر الباصات والتاكسيات الوسائل الرئيسية المستخدمة للنقل في مدينة بيت ساحور حيث يوجد في المدينة شركة للباصات 
وعدة مكاتب للتاكسيات. أما بالنسبة لشبكة الطرق في المدينة، فيوجد فيها ما مجموعه 57 كم من الطرق المعبدة والتي تحتل 
مساحة 602 دونم، إال أن جزءا منها يحتاج إلى إعادة تأهيل )معهد األبحاث التطبيقية، 2007أ(. كما وتبلغ كثافة شبكة الطرق في 
المدينة نسبة إلى مساحة حدود البلدية 12.0 كم/كم2 أما نسبة إلى عدد السكان الكلي فتبلغ 3.7 كم لكل 1,000 مواطن. أما 
على مستوى محافظة بيت لحم، فيوجد في المحافظة ما مجموعة 794 كم من الطرق المعبدة مقسمة كما يلي: 45 كم طرق 
رئيسية، 114 كم طرق حضرية رئيسية،  32 كم طرق إقليمية، و603 كم طرق ثانوية، باإلضافة إلى 87 كم طرق التفافية 
)معهد األبحاث التطبيقية، 2007أ(. وتبلغ كثافة شبكة الطرق الفلسطينية في المحافظة حوالي 1.3 كم/كم2 وذلك نسبة إلى المساحة 

الكلية للمحافظة و4.3 كم لكل 1,000 مواطن.  

وفيما يتعلق بعدد المركبات المرخصة خالل عام 2006، فهذه المعلومات متوفرة على مستوى المحافظة  فقط حيث وصل عدد 
هذه المركبات إلى 6,491 مركبة مصنفة كاآلتي:  4,670 سيارة خاصة، 659 سيارة أجرة )تاكسي(، 39 باص خصوصي، 
101 باص عمومي، 29 جرارات زراعية وجرارات عادية، 969 شاحنة وسيارة تجارية و 24 مركبات أخرى )الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، 2007 ل(. واستنادا إلى هذه المعلومات، يقدر عدد السيارات الخاصة لكل 100 مواطن بحوالي 2.5 سيارة، 

أما عدد سيارات األجرة والباصات العمومية فيقدر بحوالي 0.4 سيارة أجرة و0.05 باص عمومي لكل 100 مواطن.    

3.3.2 المياه

يتم تزويد سكان مدينة بيت ساحور بالمياه من قبل سلطة المياه والمجاري وذلك من خالل شبكة المياه العامة التي أنشأت منذ 
عام 1955 والتي تخدم جميع سكان المدينة. واستنادا إلى تقديرات سلطة المياه والمجاري، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في 
التجمعات التي تعمل على تزويدها بالمياه حوالي 100 لتر في اليوم، إال أن هذا المعدل يتفاوت من تجمع إلى آخر. فلقد بلغت 
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كمية المياه المزودة لمدينة بيت ساحور عام 2006 حوالي 480,000 متر مكعب وبذلك يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي 
85 لتر )Palestinian Hydrology Group, 2007(. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في مدينة بيت ساحور ال يستهلك هذه 
الكمية من المياه وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 31% وهي تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيسي 
وخطوط النقل الرئيسية وشبكة التوزيع وعند المنزل )Palestinian Water Authority, 2004(. وبالتالي يبلغ معدل استهالك 
الفرد من المياه في مدينة بيت ساحور حوالي 59 لتر في اليوم. ويعتبر هذا المعدل متدني مقارنة مع الحد األدنى المقترح من 

قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى 100 لتر للفرد في اليوم.        

4.3.2 الصرف الصحي

هذه  ويبلغ طول   ،1999-1995 بين  ما  الفترة  في  إنشاؤها  تم  الصحي  للصرف  عامة  شبكة  بيت ساحور  مدينة  في  يتوفر 
الشبكة حوالي 44.4 كيلومتر، حيث تنتهي الشبكة باالتصال بمحطة الضخ الشمالية لبيت ساحور  “محطة ضخ قبر حلوة” 
والتي تضخ المياه العادمة إلى وادي النار )صورة 1.2(. ووفق نتائج مسح التجمعات السكانية الذي قامت به دائرة اإلحصاء 
الفلسطيني عام 2005 تصل نسبة السكان المتصلين بشبكة الصرف الصحي في المدينة إلى 90% من العدد الكلي للسكان، أما 

باقي سكان المدينة )10%( فيستخدمون الحفر االمتصاصية كوسيلة للتخلص من المياه العادمة.

واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر كمية المياه العادمة الناتجة يوميا في المدينة بما يقارب 726 
متر مكعب والتي تعادل 265 ألف متر مكعب سنويا. أما على مستوى الفرد في المدينة، فقد قدر  معدل إنتاج الفرد من المياه 
العادمة بما يقارب 47 لتر في اليوم. وفيما يتعلق بكمية المياه العادمة التي يتم تجميعها من خالل شبكة الصرف الصحي، فتقدر 
بحوالي 653 متر مكعب في اليوم أي ما يعادل  238 ألف متر مكعب سنويا. كما ويتم سنويا تجميع ما يقارب 27 ألف متر 
مكعب من المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية والتي يتم تفريغها بواسطة صهاريج نضح مخصصة لذلك وهذه تتخلص 
من المياه العادمة إما مباشرة في المناطق المفتوحة أو األودية المجاورة )وادي النار( بدون أي مراعاة للبيئة أو في المنهل 
المخصص لذلك عند محطة ضخ قبر حلوة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عند المصدر 

أو عند مواقع التخلص مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.  

صورة 1.2: المياه العادمة المتدفقة في وادي النار 

5.3.2 النفايات الصلبة

التجارية  والمنشآت  المواطنين  عن  الناتجة  الصلبة  النفايات  إدارة  عن  المسؤولة  الرسمية  الجهة  ساحور  بيت  بلدية  تعتبر 
والصناعية في المدينة والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منها. ونظرا لكون عملية إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم 
فرض رسوم شهرية أو سنوية على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات، ولكن  حتى في حال جباية هذه الرسوم، فأنها تعتبر 
غير كافية إلدارة جيدة فهي تساهم فقط بحوالي 85% من تكاليف خدمة النفايات وعلى البلدية أن تتكفل بالباقي )15%( من 
ميزانيتها إال أن البلدية تقوم حاليا بتغطية 44% من التكاليف وذلك ألن المنتفعين من الخدمة ال يلتزمون بدفع الرسوم المستحقة 

عليهم إذ تغطي الرسوم التي يتم تحصيلها 56% فقط من التكاليف. )بلدية بيت ساحور، 2007(
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ينتفع معظم سكان مدينة بيت ساحور من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل 
بين  تتراوح سعتها ما  إلى حاويات  نقلها  ثم  أكياس بالستيكية ومن  العامة في  التجارية والساحات  والمؤسسات والمحالت 
800 - 1,000 لتر و/أو ما بين 5- 6 متر مكعب موزعة في أحياء المدينة ليتم بعد ذلك جمعها من قبل البلدية يوميا ونقلها 
بواسطة شاحنات ضغط كبيرة أو شاحنات التفريغ إلى مكب أبو ديس الذي يقع على بعد 9كم هوائي من مدينة بيت ساحور، 
حيث يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق طمرها. واستنادا إلى بيانات بلدية بيت ساحور، يوجد في المدينة 
شاحنتان لجمع النفايات ونقلها، كما ويوجد 106 حاوية موزعة في أرجاء المدينة )بلدية بيت ساحور، 2007(. وتجدر اإلشارة 
هنا إلى أن النفايات المنزلية الخطرة والنفايات الصناعية يتم جمعها مع النفايات البلدية غير الخطرة وإلقائها في نفس المكب 
وذلك لعدم وجود نظام خاص لفصلها وجمعها. وتحتل النفايات المنزلية النسبة األكبر من النفايات الصلبة المنتجة حيث تشكل 

ما نسبته 45-50% من الحجم الكلي للنفايات. 

أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيتراوح معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في مدينة بيت ساحور ما بين 
0.9 - 1.2 كغم، وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان المدينة بما يقارب 16 طن والتي تعادل 5,897 طن. 
ويتكون الجزء األكبر من النفايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها الورق والكرتون ومن ثم البالستيك كما هو موضح 

في شكل 5.2.

 

شكل 5.2: مكونات النفايات الصلبة المنتجة 

4.2 األوضاع البيئية

تعاني مدينة بيت ساحور كغيرها من مدن وقرى المحافظة من عدة مشاكل بيئية البد من معالجتها وإيجاد حلول لها، حيث 
يمكن حصرها فيما يلي: 

أزمة المياه

-  انقطاع المياه لفترات طويلة خصوصا في فصل الصيف وذلك لعدة أسباب هي: )1( الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه 
الفلسطينية وبالتالي اعتماد سلطة المياه والمجاري بشكل كبير على شراء المياه من شركة ميكوروت اإلسرائيلية لتزويد مدينة 
بيت ساحور وغيرها من المدن والقرى التي تعمل على خدمتها بالمياه مما يشكل عائقا أمامها في تنظيم ضخ المياه وتوزيعها 
بين التجمعات السكانية. لذا فهي تقوم بتوزيع المياه إلى المناطق المختلفة بشكل دوري وذلك ألن كميات المياه المتاحة ال تكفي 
لسد احتياجات السكان. )2( ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه على الرغم من قيام سلطة المياه والمجاري بإعادة تأهيل وتجديد 
جزء من الشبكة وبناء خزانات جديدة وتغيير عدادات المشتركين إال أن ممارسات المواطنين المتمثلة بسرقة المياه والوصالت 

غير الشرعية وسرقة المياه وإتالف العدادات تزيد من نسبة الفاقد. 

  
59%

  
6%4%4% 

12%

 
15%
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إدارة المياه العادمة

-  استخدام الحفر االمتصاصية في األحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي وقيام بعض المواطنين بتصريف المياه 
بمكاره صحية  يتسبب  النضح،  سيارات  لخدمة  العالية  التكاليف  تغطية  من  تمكنهم  عدم  بسبب  العامة  الشوارع  في  العادمة 
وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياء. كما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية وذلك ألنها تبنى من 
دون تبطين حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت 

إلى آخر. 

-  الممارسات الالمسؤولة من قبل المواطنين والمتمثلة بما يلي: )1( الربط غير القانوني بشبكة الصرف الصحي مما يتسبب 
بزيادة تدفق المياه العادمة في الشبكة بشكل يفوق قدرتها االستيعابية، حيث يؤدي ذلك إلي فيض المياه العادمة في الشوارع 
والتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض. كما أن سوء تنفيذ شبكة الصرف الصحي والمناهل يساهم في مثل هذه 
المشكلة أيضا. )2( التخلص من النفايات الصلبة في المناهل العامة وشبكة الصرف الصحي مما يتسبب بعدم تصريف المياه 

العادمة بشكل جيد وبالتالي فيضها في الشوارع. 

-  عدم معالجة المياه العادمة التي يتم تجميعها بواسطة شبكة الصرف الصحي في المدينة حيث أن معظمها ينساب في منطقة 
وادي النار دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

-  ال يوجد معالجة للمياه العادمة الناتجة عن المنشآت الصناعية عند المصدر حيث يتم تصريفها مباشرة إلى شبكة الصرف 
الصحي العامة أو تجميعها في الحفر االمتصاصية. 

-  نظام تصريف مياه األمطار ال يغطي كافة أحياء المدينة وهو غير فعال مما يزيد العبء على شبكة الصرف الصحي.  

إدارة النفايات الصلبة

- عدم وجود مكب نفايات صحي ومركزي لخدمة مدينة بيت ساحور والتجمعات األخرى في المحافظة وذلك يعود بشكل 
رئيسي إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعلق بإعطاء 
تراخيص إلقامة مثل هذا المكب حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق “ج” والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية. 
باإلضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من الدول المانحة. وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي 
يشكل خطرا على الصحة ومصدرا لتلويث أحواض المياه الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال عن 
الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية. ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي للتخلص من 
النفايات الصلبة بحيث يخدم محافظتي الخليل وبيت لحم حيث سيتم إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم.   

-  عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة في المدينة والمحافظة بشكل عام، حيث يتم تجميع النفايات المنزلية الخطرة والنفايات 
الصناعية مع النفايات غير الخطرة ويتم نقلها إلى مكب أبو ديس للتخلص منها عن طريق طمرها.

مشاكل أخرى

- عدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمدينة، حيث تنتشر المصانع والمعامل والورش عشوائيا بين وداخل المناطق السكنية.

- عدم وجود مسلخ صحي ومرخص في المدينة. 

-  النمو والتوسع الحضري في المدينة غير موجه بطريقة سليمة ومستدامة، إذ بات من الصعب المحافظة على مناطق محمية           
في ظل قلة األراضي والقيود والمحددات الحالية المفروضة على استخدام األراضي. 

-  غياب حكم القانون وضعف السلطة التنفيذية. 
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5.2 موجز ألهم المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم

يوضح هذا الجزء أهم المؤشرات التي استخدمت في عملية التقييم باإلضافة إلى النتائج الرئيسية )جدول 12.2(. 
 

المؤشرات الديموغرافية - السكان

 جدول 12.2: المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم
 مستوى التفصيل القيمة

الجغرافي المؤشر
2006 1997

 الموضوع: المؤشرات الديموغرافية – السكان
15,388 نسمة 11,250 نسمة عدد السكان الكلي المقدر التجمع

%3.1 %4.1  معدل النمو السكاني التجمع
102 ذكر لكل 100 أنثى  102 ذكر لكل 100 أنثى التجمع نسبة الجنس

%34.9 %34.9 التجمع  نسبة السكان في الفئة العمرية 15 سنة فأقل

%5.6 %5.6 التجمع سنة  65 العمرية  الفئة  في  السكان   نسبة 
فأكثر

4.9 فرد لكل أسرة  4.9 فرد لكل أسرة التجمع  متوسط حجم األسرة
3,235 شخص/ كم2 2,365 شخص/ كم2 التجمع الكثافة السكانية )مساحة حدود البلدية(

13,813 شخص/ كم2 --- التجمع الكثافة السكانية )المساحة المبنية(
4.2 مولود لكل امرأة  5.6 مولود لكل امرأة الضفة الغربية  معدل الخصوبة

33.7 مولود لكل 1,000 
شخص

41.2 مولود لكل 1,000 
شخص الضفة الغربية  معدل المواليد الخام

4.0 أشخاص لكل 1,000 
شخص

5.1 أشخاص لكل 1,000 
شخص الضفة الغربية  معدل الوفيات الخام

المالحظات والنتائج: 

-  يعد معدل النمو السكاني في األراضي الفلسطينية المحتلة مرتفعا مقارنة مع باقي مناطق العالم، إذ يبلغ متوسط معدل النمو 
السكاني في العالم 1.3% وفي الدول العربية Population Reference Bureau, 2007( %2.7( بينما وصل إلى 3.0% في 
الضفة الغربية. وعند مقارنة معدل النمو السكاني مع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والذي بلغ 1,446 دوالر 
في الضفة الغربية )Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007(،  نجد أن النمو الكبير في عدد السكان يؤثر سلبا على 
مستوى التنمية والرفاهية والتقدم في المجتمع إذ يعتبر نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي متدني مقارنة مع دول أخرى 
مما يجعل اإلنسان الفلسطيني في حالة فقر شبه دائم وبالتالي سيترتب على ذلك ضعف في التعليم والخدمات وكل مرافق الحياة 

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينية، 2005(. 

-  يتميز المجتمع الفلسطيني في مدينة بيت ساحور بأنه مجتمع شاب، حيث يالحظ انخفاض نسبة األفراد الذين لهم من العمر 
65 عام فأكثر فهي ال تتجاوز 6% من إجمالي السكان. 

 65 التعليم والصحة )أكبر من  الخدماتي مثل  للقطاع  المنتجة واألكثر احتياجا  المجتمعية غير  -  يالحظ أن نسبة الشريحة 
وأصغر من 15 عام( تشكل حوالي 41% من إجمالي السكان مما يتطلب زيادة المرافق التعليمية والصحية لهم وتسهيل إتاحة 

فرص التعليم وتوفير باقي الخدمات التي توفر حياة مستقبلية آمنة.  

-  تعتبر الكثافة السكانية في مدينة بيت ساحور مرتفعة، حيث بلغت  13,813 شخص لكل كم2 من المساحة المبنية و3,235 
شخص لكل كم2 من مساحة حدود البلدية وذلك عام 2006. وبشكل عام فإن الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
النامية 64 شخص لكل كم2. ومن المتوقع أن  تعتبر مرتفعة وذلك مقارنة مع دول العالم إذ تبلغ الكثافة السكانية في الدول 
تتزايد الكثافة السكانية بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني وتناقص المساحات التي تخضع للسيطرة الفلسطينية بسبب االحتالل 

اإلسرائيلي وممارساته.   
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المؤشرات االقتصادية واالجتماعية - التعليم

 جدول 12.2: المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى القيمة

 التفصيل
الجغرافي

المؤشر
2007/2006 1997 

 الموضوع: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – التعليم

%98 %95 والكتابة   التجمع القراءة  معرفة  معدل 
للسكان )10 سنوات فأكثر(

11 مدرسة: 
و2  للذكور   3( حكومية  مدارس   6

لإلناث ومدرسة واحدة مختلطة(
5 مدارس خاصة جميعها مختلطة

8 مدارس: 
1 مدارس للذكور
1 مدارس لإلناث

6 مدارس مختلطة

التجمع نوع  حسب  المدارس  عدد 
المدرسة والجهة المشرفة

19 طالب وطالبة لكل معلم 
المدارس الخاصة: 17

المدارس الحكومية: 21

22 طالب وطالبة لكل معلم 
29 طالبا وطالبة لكل صف التجمع معلم  لكل  الطالب  عدد  معدل 

المدارس الخاصة: 25
المدارس الحكومية: 34 30 طالبا وطالبة لكل صف  التجمع عدد  )معدل  الصفية  الكثافة 

الطالب لكل صف(

المالحظات والنتائج: 

-  يالحظ أنه طرأ تغير إيجابي على معدل معرفة القراءة والكتابة بين األفراد 10 سنوات فأكثر في الفترة ما بين 1997 
و2006، إذ ارتفع من 95% إلى 98%. وهذا يدل على انخفاض نسبة األمية بين األفراد 10 سنوات فأكثر، األمر الذي يعكس 

مدى وعي المواطنين حول أهمية االلتحاق بالتعليم.

-  يوجد تفاوت بين المدارس الخاصة والحكومية من حيث الكثافة الصفية وعدد الطالب لكل معلم. فبلغ معدل عدد الطالب 
لكل صف في المدارس الخاصة والحكومية 25 و34 طالب وطالبة على التوالي أما فيما يتعلق بمعدل عدد الطالب لكل معلم، 

فبلغ 17 طالب وطالبة في المدارس الخاصة و21 طالب وطالبة في المدارس الحكومية.     
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المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – القوى العاملة والمنشآت االقتصادية

 جدول 12.2: المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى  القيمة

 التفصيل
الجغرافي

المؤشر
2006 1997

 الموضوع: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية - القوى العاملة والمنشآت االقتصادية
46% من إجمالي األفراد 15 

سنة فأكثر 
44% من إجمالي األفراد 15 

سنة فأكثر  التجمع نسبة المشاركة في القوى العاملة 

88% من إجمالي المشاركين 
)داخل  العاملة  القوى  في 

القوى العاملة(
--- التجمع نسبة العاملين من إجمالي المشاركين في 

القوى العاملة 

12% من إجمالي المشاركين 
)داخل  العاملة  القوى  في 

القوى العاملة(
--- التجمع إجمالي  من  العمل  عن  العاطلين  نسبة 

المشاركين في القوى العاملة 

79 شيكل  :1999
74 شيكل المحافظة

معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
داخل  العمل  يشمل  )ال  األجر  معلومي 

إسرائيل والمستوطنات(
561 منشأة 

%0.5

%3.6

%2.9
%4.1

%10.7

%26.9
%1.2

%44.7

%3.0
%1.1
%1.2

598 منشأة

%1.0

%4.5

%2.8
%4.2
%8.0

%38.0
%0.5

%37.0

%2.7
%0.5
%0.8

التجمع

عدد المنشآت االقتصادية وتوزيعها حسب 
النشاط االقتصادي:

الزراعة والصيد والحراجة
وأنشطة  وااليجارية  العقارية  األنشطة 

المشاريع التجارية

التعليم
الصحة والعمل االجتماعي

والشخصية  االجتماعية  الخدمة  أنشطة 
األخرى 

الصناعة التحويلية
اإلنشاءات 

تجاره الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 
الشخصية  والسلع  النارية  والدراجات 

واألسرية

الفنادق والمطاعم
النقل والتخزين واالتصاالت 

الوساطة المالية
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عامل 1,763

%0.3
%2.0

%10.0
%7.0

%10.4

%34.2

%3.2

%27.3

%2.3

%2.2

%1.0

عامل 1,763

%0.5
%3.1

%2.4
%12.1
%5.3

%49.2

%1.1

%21.7

%2.4

%1.9

%0.4

التجمع االقتصادية  المنشآت  في  العاملين  عدد 
وتوزيعهم حسب النشاط االقتصادي:

الزراعة والصيد والحراجة
وأنشطة  وااليجارية  العقارية  األنشطة 

المشاريع التجارية
التعليم

الصحة والعمل االجتماعي
والشخصية  االجتماعية  الخدمة  أنشطة 

األخرى 

الصناعة التحويلية

اإلنشاءات 

وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجاره 
والسلع  النارية  والدراجات  المركبات 

الشخصية واألسرية

الفنادق والمطاعم

النقل والتخزين واالتصاالت 

الوساطة المالية

المالحظات والنتائج: 

-  ارتفعت نسبة القوى العاملة المشاركة في مدينة ساحور من 44% عام 1997 إلى 46% عام 2006 وذلك من إجمالي 
األفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر. أما على صعيد التوزيع النسبي للمشاركين في القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب 
العالقة بقوة العمل، فقد توزعت القوى العاملة المشاركة في مدينة ساحور خالل عام 2006 بواقع 88% عاملين مقابل %12 

عاطلين عن العمل. 

-  انخفض عدد المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع العام والخاص واألهلي في مدينة بيت ساحور من 598 منشأة عام 
1997 إلى 561 منشأة عام 2006.  

المنشآت  عدد  حيث  من  األولى  المرتبة  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجارة  احتلت   -
االقتصادية العاملة في المدينة، حيث شكل عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط ما نسبته 44.7% عام 2006. أما الصناعة 
عام   %26.9 نسبته  ما  النشاط  هذا  في  العاملة  المنشآت  عدد  شكل  حيث  كبير،  وبفارق  الثانية  المرتبة  فاحتلت  التحويلية 

.2006

-  لم يطرأ أي تغير على عدد العاملين في المنشآت االقتصادية العاملة في جميع األنشطة االقتصادية حيث بلغ 1,763 عامل 
وعاملة في العامين 1997 و2006.

النشاط ما نسبته  العاملين في هذا  العاملين، فقد شكل عدد  المرتبة األولى من حيث عدد  التحويلية  -  احتل نشاط الصناعة 
34.2% عام 2006. فيما احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات المرتبة الثانية 

حيث شكل عدد العاملين في هذا النشاط ما نسبته 27.3% عام 2006. 
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المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – المساواة بين الجنسين

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى التفصيل القيمة

المؤشر الجغرافي
2006 1997

 الموضوع: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – المساواة بين الجنسين

79 شيكل 
72 شيكل 

---  الضفة الغربية

معدل األجر اليومي بالشيكل للمستخدمين 
داخل  العمل  يشمل  )ال  األجر  معلومي 

إسرائيل والمستوطنات(:
ذكور
إناث

27% من إجمالي اإلناث 15 
سنة فأكثر 

22% من إجمالي اإلناث 15 
سنة فأكثر   نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة التجمع

67% من إجمالي الذكور 15 
سنة فأكثر 

65% من إجمالي الذكور 15 
سنة فأكثر   نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة التجمع

اإلناث  إجمالي  من   %13
المشاركات في القوى العاملة 

)داخل القوى العاملة( 
نسبة اإلناث العاطالت عن العمل من بين  التجمع

اإلناث المشاركات في القوى العاملة

الذكور  إجمالي  من   %11
المشاركين في القوى العاملة 

)داخل القوى العاملة( 
نسبة الذكور العاطلين عن العمل من بين  التجمع

الذكور المشاركين في القوى العاملة

%99 %97 التجمع معدل معرفة القراءة والكتابة بين الذكور 
)10 سنوات فأكثر(

%97 %94 التجمع معدل معرفة القراءة والكتابة بين اإلناث 
)10 سنوات فأكثر(

98 أنثى لكل 100 ذكر 96 أنثى لكل 100 ذكر نسبة اإلناث )10 سنوات فأكثر( الالتي  التجمع
يعرفن القراءة والكتابة إلى الذكور 

100 أنثى لكل 100 ذكر  95 أنثى لكل 100 ذكر  التجمع
نسبة اإلناث )10 سنوات فأكثر( الالتي 
إلى  والثانوي  األساسي  التعليم  أنهين 

الذكور  

المالحظات والنتائج: 

-  يتفاوت معدل األجر اليومي بين المستخدمين الذكور واإلناث العاملين في الضفة الغربية، إذ بلغ 72 شيكل لإلناث مقابل 79 
شيكل للذكور. هذا على الرغم من أن القانون ينص على أن يدفع أرباب العمل أجرا متساويا مقابل العمل المتكافئ. 

-  تعتبر مساهمة المرأة في قوة العمل متدنية مقارنة مع الرجل، إذ بلغت نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة عام 2006 
حوالي 27% مقابل 67% للرجال. ومن المالحظ أن نسبة المشاركة من كال الجنسيين قد سجلت ارتفاعا بنسبة 2% للذكور 
و5% لإلناث عما كانت عليه عام 1997. ومن الجدير بالذكر أن مشاركة النساء تتركز بشكل كبير في أنشطة اقتصادية محددة 

وهي الصناعة التحويلية والتعليم وتجارة الجملة والتجزئة والسلع الشخصية واألسرية.  

-  تركزت أعلى نسبة للبطالة في المدينة عام 2006 بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة حيث وصلت إلى 13% مقابل 
11% من بين الرجال. 
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-  يوجد تفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بمدى معرفة القراءة والكتابة إذ بلغت نسبة اإلناث الالتي يعرفن القراءة والكتابة 98 
أنثى لكل 100 ذكر، إال أن هذا التفاوت ال يعتبر ملموسا لدرجة كبيرة، أما نسبة اإلناث الالتي أنهين التعليم األساسي والثانوي 

إلى الذكور فقد بلغت 100 أنثى لكل 100 ذكر وذلك عام 2006. 

-  يالحظ أن معدل معرفة القراءة والكتابة قد ارتفع بين الذكور واإلناث في الفترة ما بين 1997 و2006 مما ينعكس إيجابا 
على النواحي الصحية والثقافية واالجتماعية بين اإلناث.  

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – الصحة والرعاية الصحية

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى التفصيل القيمة

الجغرافي المؤشر
2006 1997

 الموضوع: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – الصحة والرعاية الصحية

72 سنة
74 سنة

70 سنة
72 سنة

الضفة الغربية

عند  الحياة  قيد  على  البقاء  توقع 
الوالدة:
للذكور
لإلناث

%90 %15 نسبة السكان المتصلين بشبكة الصرف  التجمع
الصحي 

%100 %99 آمن  التجمع بمصدر  المتصلين  السكان  نسبة 
لمياه الشرب )شبكة المياه(

%100 %100 التجمع بخدمات  المتصلين  السكان  نسبة 
الرعاية الصحية األولية 

مستشفى غير حكومي واحد مستشفى غير حكومي واحد التجمع  عدد المستشفيات

18 سرير
:2002

18 سرير التجمع عدد األسرة

19.0
:2002

10.3 التجمع معدل إشغال األسرة

 1,000 لكل  طبيب   1.2
مواطن

:2002
 1,000 لكل  طبيب   1.1

مواطن
المحافظة  1,000 لكل  البشريين  األطباء  عدد 

مواطن

 1,000 لكل  ممرض   1.7
مواطن 

:2002
 1,000 لكل  ممرض   1.6

مواطن
المحافظة عدد الممرضين لكل 1,000 مواطن

المالحظات والنتائج: 
 

-  بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة، والذي يقصد به عدد السنوات التي يتوقع للمولود أن يعيشها بعد والدته مباشرة، 
72 سنة للذكور و74 سنة لإلناث، حيث يعتبر هذا المؤشر جيدا مقارنة مع المناطق األكثر نموا في العالم والتي يبلغ فيها 
متوسط العمر المتوقع للذكور 72 سنة ولإلناث 79 سنة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2005(. وقد يعود السبب في ذلك 

إلى المستوى التعليمي الجيد والذي جعل المواطن ذو دراية مناسبة بأحواله الصحية. 

-  تم تحقيق تقدم ملموس على خدمة الصرف الصحي من حيث ربط المساكن بالشبكة العامة للصرف الصحي، إذ ارتفعت 
نسبة السكان المتصلين بالشبكة العامة بشكل كبير في مدينة بيت ساحور من 15% عام 1997 إلى 90% عام 2006. فهذا 
العامة  البيئة والصحة  بيئيا سيساهم جزئيا في حماية  العادمة من حيث تجميعها بطريقة سليمة  المياه  التقدم في مجال إدارة 
للمواطنين. فغياب اإلدارة الفاعلة والمتكاملة للمياه العادمة هو أحد المسببات الرئيسية لعدة مشاكل منها تدهور جودة مصادر 

المياه الجوفية وتدهور الطبيعة والتنوع الحيوي مما يهدد بمخاطر عديدة على صحة المواطنين.   
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-  يالحظ أن نسبة األشخاص الذين يمكنهم الحصول على مياه مأمونة وذلك من خالل شبكة المياه العامة لم تكن منخفضة 
عام 1997، إال أنها ارتفعت لتشمل معظم سكان المدينة. فتوفير مياه شرب مأمونة لالستخدام المنزلي يعتبر من أحد الخدمات 
األساسية في صحة البيئة والتي يجب أن تتوفر للمواطنين. كما أن ذلك يجنبهم اإلصابة بحاالت مرضية ناتجة عن حصولهم 

على مياه شرب من مصادر غير آمنة.   

-  لم يتغير عدد المستشفيات في مدينة بيت ساحور خالل الفترة ما بين 2002 و2006، كما أن عدد األسرة في المستشفى 
بقي ثابت لم يتغير.

 
-  فيما يتعلق بالكادر البشري العامل في القطاع الصحي، فإن هذه المعلومات تتوفر على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة 
األطباء البشريين لكل 1,000 مواطن في محافظة بيت لحم في العام 2006، 1.2 طبيب )أي 833 شخص لكل طبيب(، بينما 
بلغت نسبة الممرضين 1.7 ممرض لكل 1,000 مواطن )أي 588 شخص لكل ممرض(. وتعتبر هذه النسب متدنية جدا ألن 

هذا المؤشر يدل على مدى زيادة أو نقص عدد األطباء والممرضين وبالتالي الرعاية التي من المتوقع أن يتلقاها المواطن.  

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – أنماط اإلنتاج واالستهالك والنقل

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى التفصيل القيمة

الجغرافي المؤشر
2006 1997

   الموضوع: المؤشرات االقتصادية واالجتماعية – أنماط اإلنتاج واالستهالك

%100

%0

%0

%100

%0

%0

التجمع

اتصال الوحدات السكنية بالكهرباء:
تستمد  التي  السكنية  الوحدات  نسبة 

الكهرباء من الشبكة العامة: 
نسبة الوحدات السكنية التي تعتمد على 

مولدات خاصة:
يوجد  ال  التي  السكنية  الوحدات  نسبة 

لديها كهرباء:
نيسان 2006:

لألسرة: 209 كيلو واط.ساعة
للفرد: 38.7 كيلو واط.ساعة 

---  جنوب الضفة
 الغربية

من المنزلي  االستهالك   معدل 
الكهرباء

%0 %0 من  المحافظة المستغلة/المستهلكة  الطاقة  نسبة 
المصادر المتجددة 

2.5 سيارة خاصة لكل 100 
مواطن

“تاكسي”  أجرة  سيارة   0.4
لكل 100 مواطن 

لكل  عمومي  باص   0.05
100 مواطن 

:1998
6.3 سيارة خاصة لكل 100 

مواطن
-----

لكل  عمومي  باص   0.02
100 مواطن

المحافظة مواطن  100 لكل  السيارات  عدد 

57 كم  --- التجمع طول شبكة الطرق
3.7 كم لكل 1,000 مواطن --- التجمع  كثافة الطرق نسبة إلى عدد السكان

12.0 كم/كم2  --- التجمع  كثافة الطرق نسبة إلى المساحة الكلية
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المالحظات والنتائج: 

-  معظم الوحدات السكنية في المدينة متصلة بشبكة الكهرباء العامة، ويعتبر هذا مؤشر جيد يدل على اتساع مجال التنمية في 
هذا الجانب.     

-  بلغ معدل استهالك األسرة والفرد من الكهرباء في نيسان 2006 في محافظات جنوب الضفة الغربية 209 كيلو واط.ساعة 
و39 كيلو واط.ساعة على التوالي. ويعد هذا االستهالك منخفضا مقارنة مع الدول المجاورة مثل األردن والتي يصل فيها معدل 

استهالك الفرد من الكهرباء إلى 87 كيلو واط.ساعة في الشهر. 

-  يعتبر مؤشر عدد السيارات لكل 100 مواطن في محافظة بيت لحم عام 2006 منخفضا وخاصة سيارات األجرة والباصات 
العمومية )أي المواصالت العامة( حيث قدر عدد سيارات األجرة والباصات العمومية لكل 100 مواطن بحوالي 0.4 سيارة 
نسبة  بلغت  حيث  للتنقل  الخاصة  سيارتهم  استخدام  على  المحافظة  في  المواطنين  اعتماد  يعكس  مما  باص.  و0.05  أجرة 
السيارات الخاصة 72% من إجمالي عدد المكبات المرخصة. وعلى الرغم من أنه لم يتم حساب هذا المؤشر على مستوى 
المدينة وذلك بسبب عدم توفر البيانات، إال أنه يعكس نفس الواقع فسكان المدينة يعتمدون بشكل أساسي على سياراتهم الخاصة 

للتنقل داخل المدينة.  

-  يوجد في مدينة بيت ساحور ما مجموعه 57 كم من الطرق المعبدة والتي تحتل مساحة 602 دونم، غير أن  جزءا منها 
يحتاج إلى إعادة تأهيل. كما وبلغت كثافة شبكة الطرق في المدينة نسبة إلى مساحة حدود البلدية 12.0 كم/كم2 أما نسبة إلى 

عدد السكان الكلي فبلغت 3.7 كم لكل 1,000 مواطن.

المؤشرات البيئية – استخدام األراضي

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى القيمة

 التفصيل
الجغرافي

المؤشر
2006 1997

 الموضوع: المؤشرات البيئية – استخدام األراضي
مساحة حدود بلدية بيت ساحور: 4,757 دونم 

المناطق العمرانية الفلسطينية: 1,114 دونم )%23(
األراضي الزراعية: 2,609 دونم )%55( 

المناطق المفتوحة: 969 دونم )%20(
جدار العزل: 65 دونم )%1(

--- التجمع استخدامات األرض/الغطاء النباتي 

0.05 دونم لكل فرد  --- مساحة األراضي الصالحة للزراعة  التجمع
لكل فرد 

المالحظات والنتائج: 

-  استنادا إلى تحليل استخدامات األراضي/الغطاء النباتي، تبلغ مساحة حدود بلدية بيت ساحور 4,757 دونم، حيث شكلت 
مساحة المناطق العمرانية فيها ما نسبته 23%، أما المناطق الزراعية فتحتل 55% من المساحة الكلية. وهنا تجدر اإلشارة إلى 
أن المناطق الزراعية تشمل األراضي المزروعة بأشجار والتي تحتل مساحة 1,665 دونم )أي 64% من إجمالي األراضي 
الزراعية(، واألراضي الصالحة للزراعة والتي تحتل مساحة 765 دونم )أي ما نسبته 29% من إجمالي األراضي الزراعية(، 
واألراضي المزروعة بزراعات متنوعة والتي تحتل مساحة 178 دونم )أي 7% من إجمالي األراضي الزراعية(، والبيوت 

البالستيكية التي تحتل ما نسبته %0.04.      
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المؤشرات البيئية – المصادر المائية والمياه العادمة

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى التفصيل القيمة

الجغرافي المؤشر
2006 2003

  الموضوع: المؤشرات البيئية – المصادر المائية والمياه العادمة
الكمية الكلية: 8.225 مليون 

متر مكعب 
مصادر ذاتية: 2.752 مليون 

متر مكعب )%33(
مصادر مشتراة: 5.473 

مليون متر مكعب )%67(

الكلية: 7.761 مليون  الكمية 
متر مكعب 

مصادر ذاتية: 2.599 مليون 
متر مكعب )%33(

 5.162 مشتراة:  مصادر 
مليون متر مكعب )%67(

المحافظة كمية المياه المتوفرة

9.860 مليون متر مكعب 9.305 مليون متر مكعب  كمية المياه المطلوبة المحافظة
1.635 مليون متر مكعب 

%17
1.544 مليون متر مكعب

%20 المحافظة كمية العجز
نسبة العجز

125 لتر  118 لتر معدل التزويد اليومي للفرد من المياه  المحافظة
85 لترلألغراض المنزلية  84 لتر  التجمع

59 لتر 68 لتر من  التجمع اليومي  الفرد  استهالك  معدل 
المياه لألغراض المنزلية 

%31 %29 نسبة الفاقد من المياه التجمع
726 متر مكعب  761 متر مكعب  كمية المياه العادمة الناتجة يوميا التجمع

47 لتر  54 لتر  إنتاج الفرد اليومي من المياه العادمة التجمع
 المنزلية

90% )654 متر مكعب في 
اليوم( 

90% ) 685 متر مكعب في 
اليوم(  نسبة المياه العادمة التي يتم تجميعها التجمع

 بواسطة شبكة الصرف الصحي
%0 %0  نسبة المياه العادمة التي يتم معالجتها التجمع

%0 %0  نسبة المياه العادمة المعالجة التي يتم التجمع
 إعادة استخدامها

%0 %0 التي التجمع الصناعية  العادمة  المياه   نسبة 
 يتم معالجتها في الموقع

المالحظات والنتائج: 

الذاتية ليست كافية لسد احتياجات سكان محافظة بيت لحم  المياه  البيانات الموضحة أعاله، نجد أن مصادر  -  استنادا إلى 
من المياه وذلك بسبب الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، لذلك يتم شراء كميات إضافية من المياه من شركة 
المياه اإلسرائيلية “ميكوروت”، حيث تشكل هذه المياه ما يقارب 67% من مجموع المياه المتوفرة والمزودة لسكان محافظة 
بيت لحم. وعلى الرغم من ذلك فإن المحافظة عانت من العجز في مياه الشرب حيث وصلت نسبة العجز إلى 17% عام 
2006. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن سكان المحافظة يعتمدون على تجميع مياه األمطار من أسطح منازلهم خالل فصل الشتاء 

لتوفير مصدر مائي يساعدهم على معالجة الشح المتزايد في المياه. 

-   لم يتعدى معدل استهالك الفرد اليومي من المياه لألغراض المنزلية في مدينة بيت ساحور 59 لتر عام 2006 وذلك بسبب 
الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 31% وهي تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيسي وخطوط النقل الرئيسية وشبكة 
التوزيع وعند المنزل. ويعتبر هذا المعدل متدني مقارنة مع الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل 

إلى 100 لتر للفرد في اليوم.  

-   على الرغم من أنه يتم تجميع 90% من المياه العادمة الناتجة في مدينة بيت ساحور بواسطة الشبكة العامة للصرف الصحي، 
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إال أنه ال يتم معالجة هذه المياه والتي يتم ضخها إلى وادي النار مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة للمواطنين. أما 
الكمية المتبقية من المياه العادمة فيتم تجميعها بواسطة الحفر االمتصاصية والتي تعتبر مصدر تلويث للمياه الجوفية والمياه 
التي يتم تجميعها في آبار جمع المياه المنزلية وذلك ألنه ال يتم تبطينها. وبالتالي نجد أن إدارة المياه العادمة ال تعتبر سليمة بيئيا 

وذلك ألنها ترتكز فقط على التخلص من المياه العادمة وليس على معالجتها وإعادة استخدامها.    

-  ال يوجد معالجة للمياه العادمة الناتجة عن المنشآت الصناعية عند المصدر حيث يتم تصريفها مباشرة إلى شبكة الصرف 
الصحي العامة أو تجميعها في الحفر االمتصاصية. 

المؤشرات البيئية – النفايات الصلبة والخطرة

 جدول 12.2:  المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم - تابع
 مستوى القيمة

 التفصيل
 الجغرافي

المؤشر
2006 1997

  الموضوع: المؤشرات البيئية – النفايات الصلبة والخطرة
16 طن 12 طن التجمع  كمية النفايات الصلبة البلدية المنتجة يوميا

0.9 – 1.2 كغم 0.9 – 1.2 كغم إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة المنزلية  التجمع
مواد عضوية: %59 
ورق وكرتون: %15 

بالستيك:%12 
زجاج: %4 
معادن: %4 

مواد أخرى: %6

مواد عضوية: %59 
ورق وكرتون: %15 

بالستيك:%12 
زجاج: %4 
معادن: %4

مواد أخرى: %6

التجمع نوعية النفايات الصلبة البلدية المنتجة )%(

%100 ---  التجمع

معدل تجميع النفايات الصلبة
أو

نسبة السكان المنتفعين من خدمة تجميع النفايات 
الصلبة 

التجمع/ ال يوجد ال يوجد
 المحافظة

وجود سياسات وإجراءات تهدف إلى التقليل من 
إنتاج النفايات 

1.05 كغم  1.05 كغم  التجمع كمية النفايات الصلبة المنزلية التي يتم التخلص 
منها يوميا لكل فرد 

الطرق  هذه  تطبيق  يتم  ال 
الناتجة  النفايات  تلقى  وإنما 
في  ساحور  بيت  مدينة  في 
مكب  وهو  ديس  أبو  مكب 
غير صحي حيث يتم التخلص 

منها عن طريق طمرها

الطرق  هذه  تطبيق  يتم  ال 
الناتجة  النفايات  تلقى  وإنما 
في  ساحور  بيت  مدينة  في 
مكب  وهو  ديس  أبو  مكب 
غير صحي حيث يتم التخلص 

منها عن طريق طمرها

 التجمع

التخلص من النفايات الصلبة البلدية: 
في  وتلقى  تجمع  التي  الصلبة  النفايات  كمية 

مكبات نفايات صحية
 كمية النفايات الصلبة التي تجمع ويتم حرقها في

محارق خاصة
النفايات الصلبة التي تجمع ويتم معالجتها  كمية 

إلنتاج الدبال
كمية النفايات الصلبة التي تجمع ويتم تدويرها

 تقوم البلدية بتغطية ما يقارب
الكلية التكاليف  من   %44 

لعملية جمع النفايات
--- التجمع خدمة  على  السنوي  أو  الشهري  اإلنفاق  معدل 

إدارة النفايات )تجميعها ومعالجتها(

ما  بتغطية  الرسوم  تساهم 
التكاليف  من   %56 يقارب 

الكلية لعملية جمع النفايات
---  التجمع

حيث  )من  النفايات  إدارة  خدمة  تكاليف  تغطية 
التي  الرسوم  من  ونقلها(  ومعالجتها  تجميعها 

يدفعها المواطنون 
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المالحظات والنتائج: 

-  ينتفع معظم سكان مدينة بيت ساحور من خدمة إدارة النفايات الصلبة والتي تقتصر على جمع النفايات ونقلها. 

-  يتراوح معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة ما بين 0.9 - 1.2 كغم، وبالتالي تقدر كمية النفايات الصلبة الناتجة 
يوميا عن سكان المدينة بما يقارب 16 طن والتي تعادل 5,897 طن سنويا. ويتكون الجزء األكبر من النفايات الصلبة المنتجة 

من المواد العضوية، يليها الورق والكرتون ومن ثم البالستيك.

-  يتضح أن مدينة بيت ساحور وغيرها من مدن وقرى محافظة بيت لحم تفتقر إلى اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات الصلبة وذلك 
ألنها ترتكز على التخلص من النفايات الناتجة دون السعي إلى إعادة استخدامها وتدويرها ومعالجتها أو معالجة جذور المشكلة 

من خالل العمل على تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة. 

-  تتخلص مدينة بيت ساحور من النفايات الصلبة الناتجة في مكب أبو ديس الذي يقع على بعد 9 كم هوائي من المدينة وهو 
مكب غير صحي حيث يتم التخلص من النفايات عن طريق طمرها. 

-  ال يوجد آلية لفصل النفايات الخطرة، حيث يتم تجميع النفايات المنزلية الخطرة والنفايات الصناعية مع النفايات غير الخطرة 
ويتم إلقائها في نفس المكب. 

-  ال تعد الرسوم التي تفرضها بلدية بيت ساحور على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات كافية لتغطية تكاليف هذه الخدمة 
حيث ال يلتزم المنتفعون بدفع الرسوم المستحقة عليهم، لذلك تقوم البلدية بتغطية 44% من التكاليف. 
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1.3 الهيكل اإلداري للهيئات المحلية
تمثل الهيئة المحلية وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، حيث يتشكل هيكلها اإلداري من جسمين رئيسين: 
األول يتمثل بمجلس الهيئة المحلية الذي يتم انتخاب رئيسه وأعضاؤه من قبل المواطنين ضمن الهيئة المحلية بطريقة حرة 
الجسم  يمثل  الموظفين حيث  التنفيذية وطاقم  بالدوائر  فيتمثل  الثاني  أما  الفلسطيني،  االنتخابات  قانون  ومباشرة وفقا ألحكام 
لبلدية  التنظيمي  الهيكل   3 1997(. ويعرض ملحق  المحلي،  المحلية )وزارة الحكم  الهيئة  التنفيذي ألهداف وسياسات وخطط 

بيت ساحور والتي تم انتخاب مجلسها البلدي خالل عام 2005.

2.3 وظائف وصالحيات وسلطات مجلس الهيئة المحلية
تناط بمجلس الهيئة المحلية عدة وظائف وصالحيات وسلطات وذلك ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية حيث تتم ممارستها 
مباشرة بواسطة الموظفين والمستخدمين أو من خالل متعهدين ومقاولين، كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات 
لشركات أو ألشخاص ولمدة محددة )وزارة الحكم المحلي، 1997(. ويعطي التالي وصفا موجزا لهذه الوظائف والصالحيات وذلك 
استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقم )1( لسنة 1997 وهو القانون الذي يتم على أساسه اإلشراف على الهيئات 

المحلية الفلسطينية من قبل السلطة المركزية )وزارة الحكم المحلي( والصادر في 1997/10/12. 

1.2.3 وظائف تنفيذية

مسؤوليات التخطيط والتنظيم العمراني
تتضح مسؤوليات التخطيط الملقاة على عاتق مجلس الهيئة المحلية من خالل البندين األول والثاني من المادة )15( من قانون 

الهيئات المحلية الفلسطيني كما يلي: )وزارة الحكم المحلي، 1997( 

تخطيط البلدة والشوارع: 
وتنظيفها  وإنشاء أرصفتها وصيانتها  وتعبيدها  واستقامتها  وتعديلها وتعيين عرضها  وإلغاؤها  الشوارع  البلدة وفتح  تخطيط 
الشوارع من  يقع على  ما  التجاوز عليها ومراقبة  بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع  وترقيم  ترقيمها  أو  وإنارتها وتسميتها 

األراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها. 

المباني ورخص البناء: 
مراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء المالجئ وإعطاء رخص إلجراء 
هذه األعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة األرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط 

الصحية فيها.

التنظيم العمراني وذلك ضمن  للتنظيم والبناء فإنها تتولى مسؤولية  كما أن الهيئة المحلية في حال ارتقائها إلى لجنة محلية 
واألبنية  المدن  أحكام  ونظام   1966 لسنة   79 رقم  واألبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  في  عليها  المنصوص  صالحياتها 
الفلسطيني. حيث يكون من صالحياتها تخطيط البلدة والشوارع وتصنيف المناطق باالستناد إلى المخطط التنظيمي المصدق 
للمنطقة )المخطط الهيكلي والمخطط التفصيلي(. فلجنة التنظيم المحلية الممثلة بمجلس الهيئة المحلية يكون لها الدور األكبر 
في مراحل إعداد وتنفيذ المشروع التنظيمي لمنطقتها وذلك لسعة درايتها في شؤون منطقتها واالحتياجات التنظيمية المطلوبة 
رقابتها  إلى  باإلضافة  أخرى  إنشاءات  وأية  البناء  إصدار رخص  مسئولة عن  تكون  اللجنة  هذه  أن  كما  األهالي.  ورغبات 
األنظمة  الواردة في  التنظيمية  األحكام  واتفاقها مع  والقانونية ومالءمتها  الهندسية  األبنية من حيث سالمتها  التنظيمية على 

المعمول بها والمخطط التنظيمي للمنطقة. )وزارة الحكم المحلي، 2005( 

وتعد المخططات الهيكلية وثيقة رسمية عامة متبناة من قبل السلطات المحلية كسياسة توجيهية للقرارات الفيزيائية، االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع حيث تكمن أهدافها فيما يلي: 

1.   وضع خطوط عريضة للمجتمعات لإلجابة على كيف وأين ومتى يجب حدوث عمليات التخطيط. 
2.  التحضير للهيكلية الالزمة التي يتم من خاللها تقسيم الخرائط ووضع القوانين، حيث تعد هذه الخطوة هامة ألن القرارات 
    الصادرة الستخدامات األراضي مبنية على خرائط التقسيم التي تحدد أية قطعة أرض قد تستخدم وألي غرض. لهذا فإن 

     أنظمة التقسيم التي تعتمدها البلديات تمكنها من السيطرة على حجم ونوع التطور وفي أي جهة. 
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3.   توجيه النمو العمراني وحماية المناطق الحساسة. 
4.   التأمين والحفاظ على البنية التحتية والخدمات األساسية. 

5.   تبني قوانين بناء وتخطيط وسياسات مناسبة.
6.   التأكد من وجود نظام قانوني يتبنى مبادئ التنمية المستدامة.  

7.  استخدام األراضي بطريقة أنجع نظرا لقلة األراضي وغالء ثمنها )زيادة نسبة البناء على قطعة األرض( وكذلك العمل على 
      تشجير األراضي غير المستفاد منها عمرانيا. 

الخيارات  مع  يتفق  فيما  االقتصادية  التنمية  تشجع  التي  المشاريع  ودعم  الخاصة  االستثمارات  لتنظيم  إطار  وجود   .8
      اإلستراتيجية على المستوى الوطني. 

9.   تبني سياسات مشاركة في اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات. 
10. التعرف على االحتياجات المجتمعية. 

11. المشاركة في التخطيط للمشاريع وفي اختيار أفضل األماكن للخدمات.  

ولكن بعضا من الهيئات المحلية المستهدفة في المشروع تفتقر إلى وجود مخططات هيكلية مثل مجلس قروي بتير، أما البعض 
الجدول  تم تطويرها قبل سنين طويلة كما هو موضح في  إلى تحديث حيث  أنها بحاجة  فلديها مخططات هيكلية إال  اآلخر 

التالي: 

جدول 1.3: المخططات الهيكلية الخاصة بالهيئات المحلية المستهدفة في المشروع

السنة التي تم فيها تطوير المخطط الهيئة المحلية
تحديث المخطط الهيكلي الهيكلي

19561973بلدية بيت لحم
لم يتم تحديثه 1987بلدية بيت جاال

1974 وحاليا 1954بلدية بيت ساحور
لم يتم تحديثه1998بلدية الخضر
2005 )مسودة(1997بلدية الدوحة 
لم يتم تحديثه2004بلدية زعترة

المصدر: تم الحصول على المعلومات من البلديات المستهدفة.
 

أما فيما يتعلق بدور الهيئات المحلية في خطط التنمية، فمن الجدير بالذكر أن قانون الهيئات المحلية لم يحدد بوضوح هذا الدور، 
هل الخطط التنموية مركزية أم المركزية أم مشتركة، كما ولم يحدد مصادر التمويل لذلك.      

مسؤولية تزويد المواطنين بالخدمات
على  الحفاظ  أجل  من  كل خدمة  وتنظيم  إدارة  الضرورية عن طريق  بالخدمات  المنطقة  بتزويد سكان  المحلية  الهيئة  تقوم 
استدامتها واإلبقاء عليها من أجل راحة المواطن، وتتمثل هذه الخدمات بخدمة تزويد المواطن بالمياه والكهرباء حيث يتضح 

ذلك من خالل البنود التالية من المادة )15( من قانون الهيئات المحلية الفلسطيني: )وزارة الحكم المحلي، 1997( 
المياه: 

لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم  أو ألية استعماالت أخرى وتعيين مواصفات  للشرب  الصالحة  بالمياه  السكان  تزويد 
توزيعها وتحديد أسعارها وبدل االشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع واألحواض واآلبار. 

الكهرباء: 
تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار االستهالك وبدل االشتراك بما ال يتجاوز الحد األعلى المحدد من الوزارة. 

مسؤولية إنشاء البنية التحتية والمرافق العامة وإدارتها
النقل  مركبات  ومواقف  كاألسواق  العامة  المرافق  إنشاء  إلى  باإلضافة  للمجاري  تحتية  بنية  بإنشاء  المسؤولية  هذه  تتمثل 
والحدائق العامة والمالعب والنوادي والمؤسسات الثقافية وغيرها حيث تتضح هذه المسؤولية من خالل البنود التالية من المادة 

)15( من قانون الهيئات المحلية الفلسطيني: )وزارة الحكم المحلي، 1997( 
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المجاري: 
إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها. 

األسواق العامة: 
تنظيم األسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها. 

الحرف والصناعات:
المضرة  أو  للراحة  المقلقة  المحالت واألعمال  منها ومراقبة  لكل صنف  أماكن خاصة  وتعيين  والصناعات  الحرف  تنظيم 

بالصحة العامة. 
النظافة: 

جمع النفايات والفضالت من الشوارع والمنازل والمحالت العامة ونقلها وإتالفها وتنظيم ذلك.

الصحة العامة والرقابة عليها:

المحالت العامة: 
تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب ودور التمثيل والسينما والمالهي العامة األخرى وتحديد مواعيد فتحها 

وإغالقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها. 
المتنزهات:  

ومراقبتها  الساحل  وعلى  والبحيرات  البرك  في  السباحة  ومحالت  والحمامات  والمتنزهات  والحدائق  الساحات  إنشاء 
وتنظيمها. 

المؤسسات الثقافية والرياضة:
بالتنسيق مع  والموسيقية ومراقبتها  والرياضية واالجتماعية  الثقافية  والنوادي  والمدارس  العامة  والمكتبات  المتاحف  إنشاء 

الجهات الحكومية المختصة.  
وسائل النقل البري والبحري: 

إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي 
تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 

الباعة المتجولون والبسطات والمظالت:
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظالت.

هدم األبنية: 
هدم األبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها 

أو المسئول عنها.  
فضالت الطرق: 

بيع فضالت الطرق مما أستملك للمشاريع العامة أو استغاللها. 
المقابر:

إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 
وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.  

اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي األوبئة بين الناس. 
للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة األدوات الصحية في  مراقبة المساكن والمحالت األخرى 
المحال العامة واتخاذ التدابير إلبادة البعوض والحشرات األخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة. 

باألمراض  إصابتها  لمنع  االحتياطات  واتخاذ  للذبح  المعدة  والدواجن  الحيوانات  وفحص  وتنظيمها  المسالخ  إنشاء 
وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. 

مراقبة الخبز واللحوم واألسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش 
فيها وإتالف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغالء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 

إنشاء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات 
الحكومية المختصة. 
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المسؤوليات اإلدارية والرقابية
تتحمل الهيئة المحلية مسؤولية إدارة الجهاز اإلداري الخاص بها والذي يكون مسئوال عن جميع القطاعات والنشاطات التي 
تقوم بها الهيئة. فجميع الشؤون الخاصة بموظفي وعمال الهيئة المحلية تتحد بقرارات صادرة عن مجلس الهيئة المحلية من 
حيث التعيينات والترقيات والعقوبات وغيرها من األمور الوظيفية، باإلضافة إلى الدور الرقابي على الموظفين للحفاظ على 

سالمة سير العمل. 

كما أن اإلدارة ال تقتصر على ما ورد سابقا، حيث تتحمل الهيئة مسؤولية اإلدارة واإلشراف والرقابة على جميع المرافق 
التابعة لها، وتنظيم الحرف والصناعات والصحة العامة والرقابة عليها، وتنظيم وإدارة عمل المحالت العامة والمتنزهات 
والمؤسسات الثقافية، وإدارة وتنظيم مواقف المركبات العمومية وتنظيم عمل الباعة المتجولين والرقابة على األبنية، وإدارة 
المخاطر  حدوث  لمنع  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  حيث  من  الطبيعية  الكوارث  إدارة  إلى  باإلضافة  المحلية،  الهيئة  أمالك 

وتفاديها. ويتضح ذلك من خالل بنود المادة )15( من قانون الهيئات المحلية والتي تم ذكرها أعاله. 
   

ولكن ال بد من اإلشارة إلى بعض السلبيات المتعلقة بالسياسات اإلدارية داخل الهيئات المحلية، حيث تتلخص تلك باألمور 
التالية: )معهد األبحاث التطبيقية، 2007 ب(

1.   قلة التنسيق ما بين األقسام الداخلية في الهيئات المحلية.
2.   المركزية في اتخاذ القرارات وتطبيقها.

3.   عدم وضوح وقلة فاعلية إستراتيجية التقييم الداخلي المتعلقة بالمشاريع المنفذة.
4.    عدم وجود متابعة للمشاريع الممولة من الدول المانحة من حيث كونها تتماشى مع السياسات واإلستراتيجيات الوطنية العامة. 

5.   قلة أعداد المتخصصين على المستوى المحلي المعنيين بتطوير االستراتيجيات وتطبيقها.  
6.   قلة الدورات المتعلقة برفع المستويات العلمية والمهنية للكوادر البشرية في هذه الهيئات وذلك بسبب قصور الميزانيات،  

     ضغط العمل المفروض على الموظفين، وعدم توفر بنود في الميزانيات لدعم هذه الدورات. 
7.  عدم وجود بنود تطويرية في الميزانيات أو انخفاض الجوانب المخصصة للبرامج التطويرية وذلك بسبب االعتماد على  

     الدول المانحة في دعم مشاريع تنموية وبرامج تطويرية. 
8.   عدم فاعلية عملية انتقال المعلومات ما بين المستويين الوطني والمحلي.

2.2.3 وظائف تشريعية
استنادا إلى المادة )15( فقرة “أ” من القانون، فإنه يجوز لمجلس الهيئة المحلية إصدار األنظمة أو اللوائح التنفيذية الالزمة 
المحلي وضع أنظمة  الحكم  للمجلس وبموافقة وزير  المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها. كما ويحق   الهيئة  لتنظيم أعمال 
لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أية صالحية من الصالحيات المذكورة سابقا وأن يضمن تلك األنظمة أية 
ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات وذلك كما هو موضح في المادة )15( فقرة “ب” من القانون.      

3.2.3 وظائف مالية وقضائية
تتمثل المسؤولية المالية للهيئة المحلية في جباية األموال الناتجة عن رسوم تقديم الخدمات ورسوم الرخص والضرائب بمختلف 
أنواعها، باإلضافة إلى تطبيق النظام المالي المعتمد وإعداد الموازنة السنوية العامة وتقديمها للوزارة من أجل المصادقة عليها. 
كما ويحق لمجلس الهيئة المحلية حل قضايا خاصة فيما يتعلق بجباية األموال وذلك حسب ما يتضح في المادة )27( من قانون 

الهيئات المحلية.
  

ومن الجدير بالذكر أن للهيئة المحلية عدة إيرادات تتكون مما يلي: 
1. الضرائب والرسوم واألموال المفروضة أو المتأتية بموجب أحكام القانون 

2. التبرعات والهبات والمساعدات 
3. الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية

وفيما يتعلق باإليرادات التي تجبى بواسطة السلطة التنفيذية، فهي تعتبر كأمانة للهيئات المحلية لدى وزارة المالية حيث توزع 
بنسبة ال تقل عن 50% على هذه الهيئات ويوزع الباقي بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء وذلك بعد تحديد حصة كل هيئة 
بناءا على االعتبارات التالية: )1( عدد السكان؛ )2( نسبة المساهمة في جلب اإليراد؛ )3( التميز بمركز ذو أهمية خاصة؛ )4( 
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وجود مسؤوليات ليس لها طابع محلي؛ و)5( االحتياجات األساسية وفق الخطط التطويرية المصادق عليها من الوزارة. 

وهنا تجدر اإلشارة بأن الهيئات المحلية المستهدفة في المشروع تعاني من نقص في الميزانيات، األمر الذي يؤدي لنقص 
بنود التطوير في ميزانياتها. كذلك فإن الميزانيات المخصصة لهذه الهيئات المحلية ال تغطي المصاريف الملقاة على عاتقها 
توزيع  يوجد  ال  أنه  إلى  أشارت  المحلية  الهيئات  فبعض  الضرائب.  وتحصيل  بجمع  المتعلقة  المشاكل  إلى  باإلضافة 
عادل للمصادر المالية من قبل السلطة التنفيذية نحوها. وأن عملية جمع الضرائب تتم عن طريق وزارة المالية وليس 
مما  التحويل  عملية  في  تأخير  هناك  يكون  الغالب  وفي  المحلي،  للمستوى  التحويل  عملية  تتم  ثم  ومن  طريقها  عن 
التالية:  األمور  إيضاح  من  البد  وهنا  التزاماتها.  وتسديد  موظفيها  رواتب  دفع  في  المحلية  الهيئات  على  عائق  يشكل 

ب(  2007 التطبيقية،  األبحاث  )معهد 

-  تقوم لجنة تحصيل األموال األميرية والتي تتكون من مدير الشرطة، رئيس الهيئة المحلية ومدير المالية بجمع الضرائب 
على  فرض غرامات  من  وتمنعها  المحلية  الهيئات  من صالحيات  يحد  مما  فعال  غير  اللجنة  هذه  دور  المهن.  وتراخيص 

المواطنين مباشرة إال عن طريق هذه اللجنة وهذا يؤدي إلى مركزية في جباية الضرائب. 
-  تم انتزاع ضريبة األمالك والمحروقات من الهيئات المحلية وأصبحت تحت سيطرة وزارة المالية مباشرة، حيث يتم اقتطاع 
نسبة 10% من العائدات مقابل شؤون إدارية على أن يتم إرجاع المتبقي للهيئات المحلية. ولكن عملية إرجاع العائدات تأخذ 

شهور عديدة مما يضيف ضغوط إضافية على عمل الهيئات المحلية. 
-  لم يتم تغيير رسوم تراخيص المهن منذ العام 1989 وهذه تعتبر قليلة وتحتاج إلى زيادة كونها ال تغطي الرسوم التشغيلية 

للبلديات. 
- تم تحويل ضريبة المحروقات إلى ضريبة النقل على الطرق دون الرجوع للهيئات المحلية مما يؤدي إلى المركزية في 

اتخاذ القرارات.   

كما ويتركز توجيه دعم الدول المانحة للهيئات المحلية فيما يعرف بمشاريع الطوارئ فقط، وبالمقابل ال يوجد أي دعم لتفعيل 
السياسات المالية كعملية جمع الرسوم لتصبح أكثر فاعلية، حيث أن بعضا من الهيئات المحلية تقدم التسهيالت في الشهور 

األولى من السنة فقط.   

3.3 عالقة الهيئات المحلية بالسلطة المركزية “وزارة الحكم المحلي”

المقررة  العامة  السياسة  برسم  المحلي  الحكم  وزارة  تقوم  الفلسطيني،  المحلية  الهيئات  قانون  من   )2( المادة  إلى  استنادا 
ألعمال مجالس الهيئات المحلية باإلضافة إلى اإلشراف على وظائفها واختصاصاتها وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال 
الميزانيات والرقابة المالية واإلدارية والقانونية واإلجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس. كما وتتولى الوزارة مسؤولية 
القيام باألعمال الفنية واإلدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطين. وتعمل الوزارة على وضع أنظمة 

ولوائح الزمة من أجل تنفيذ األمور السابقة. )وزارة الحكم المحلي، 1997( 

ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد نص واضح في قانون الهيئات المحلية فيما يخص المشاركة في أعمال التنظيم والتخطيط 
بين السلطة المركزية والهيئات المحلية مما يدل على المركزية في اتخاذ القرارات. 
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الجزء الرابع: إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة لمدينة بيت ساحور

1.4 منهجية التخطيط االستراتيجي 

تواجه مدينة بيت ساحور وغيرها من مدن وقرى محافظة بيت لحم تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كثيرة قد تحول دون 
فإن  المحلية،  األنشطة  في  لها جذور  والمشاكل  التحديات  هذه  الكثير من  المجتمع. ونظرا ألن  استدامة  نحو  تقدم  أي  إنجاز 
مشاركة وتعاون أفراد المجتمع مع السلطة المحلية في عملية صنع القرار المتعلقة بمستقبل المجتمع والتي تتمحور حول إعداد 
إستراتيجية عمل محلية لالستدامة “جدول أعمال محلي للقرن 21” ستكون عامال محددا في إحداث تغييرات جذرية وتعزيز 
التنمية المستدامة على الصعيد المحلي. وهذا يتم من خالل ما يعرف بعملية االستشراف المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المجتمع 
المحلي عن طريق التخطيط نحو مجتمع أكثر استدامة من اليوم. ويقوم هذا التخطيط على تحليل القوى المؤثرة على المجتمع 
باإلضافة إلى صياغة رؤية مشتركة حول استدامة المجتمع وتحديد أهداف وغايات االستدامة وترجمتها إلى مشاريع تنفيذية. 
وبالتالي فإن عملية االستشراف المجتمعية ستزود السلطة المحلية بإستراتيجية عمل تساعدها على الدخول للمستقبل بأولويات 
مرتبة ومحددة زمنيا وأن تطرق باب المانحين والجهات المنفذة خاصة وأن هذه اإلستراتيجية معدة بشراكة مع المجتمع المحلي، 
األمر الذي يمنحها القوة والشرعية ويعزز من الشعور بالملكية والمسؤولية عند المواطن مما يقود إلى الديمومة والنفع العام.   

تشكلت عملية االستشراف المجتمعية من عدة لقاءات عقدت على مدار يومين في 15 و16 تموز 2008 في  قاعة كنيسة الروم 
األرثوذكس  في مدينة بيت ساحور. وضم الحضور رئيس بلدية بيت ساحور وعدد من أعضاء وموظفي البلدية، مؤسسات 
المجتمع المدني، وأعضاء لجنة المواطنين التي تم تشكيلها خالل حملة التوعية المجتمعية التي نظمت في المدينة خالل المرحلة 
الثانية من المشروع. وتجدر اإلشارة هنا أنه تم تنظيم حملة واسعة لإلعالن عن اللقاءات المجتمعية المتعلقة بعملية االستشراف 
وذلك للتشديد على أهمية المشاركة المجتمعية وتحفيز أعضاء المجتمع على المشاركة، حيث تنوعت وسائل اإلعالن واشتملت 

على: 

 -  بث تسجيل وقائع االجتماع النصف سنوي الخامس الخاص بمشروع بيت لحم 21 الذي عقد في 9 حزيران 2008 في مقر 
معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أريج( على تلفزيون بيت لحم وذلك في أواخر شهر حزيران. حيث تخلل االجتماع عرض 
موجز ألهم نتائج دراسة تقييم الوضع الراهن في التجمعات المستهدفة وعرض خطوات العمل المتعلقة بعملية االستشراف 
اللجنة  من  كل  عن  ممثل  مع  مقابالت شخصية  وإجراء  المجتمعية  اللقاءات  مواعيد  عن  اإلعالن  إلى  باإلضافة  المجتمعية 

التوجيهية ولجان المواطنين وفريق عمل المشروع. 

األوضاع  المحلية حول  المؤسسات  ممثلي  آراء  بيت ساحور،  مدينة  في  الراهن  الوضع  تقييم  دراسة  نتائج  يبين  -  ملصق 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية السائدة في مجتمعهم باإلضافة إلى توضيح لعملية االستشراف المجتمعية )صورة 1.4(. 

    

صورة 1.4: ملصق حول نتائج دراسة تقييم الوضع الراهن في مدينة بيت ساحور وعملية االستشراف المجتمعية  
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-  نشرة إعالنية توضح مفهوم عملية االستشراف المجتمعية، أهمية المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار التي تتمحور 
حول إعداد إستراتيجية عمل محلية لالستدامة خاصة بمدينة بيت ساحور، مكان وزمان وجدول أعمال اللقاءات المجتمعية، 
الجهات المدعوة للمشاركة والجهات المنظمة لللقاءات )صورة 2.4(. تم توزيع هذه النشرة من قبل بلدية بيت ساحور إلى كافة 

المؤسسات المحلية وعرضها في األماكن العامة في المدينة.    

صورة 2.4: نشرة إعالنية حول عملية االستشراف المجتمعية، مدينة بيت ساحور

-  دعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بيت ساحور للمشاركة في لقاءات مجتمعية حول التخطيط نحو مجتمع أكثر 
استدامة من اليوم “عملية االستشراف المجتمعية”، حيث تم نشر هذه الدعوة في صحيفة القدس وتلفزيون بيت لحم وراديو 

بيت لحم 2000 على مدار أسبوع باإلضافة إلى نشرها على الموقع االلكتروني الخاص بالمشروع )صورة 3.4(.  
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صورة 3.4: نص الدعوة التي وجهت عبر وسائل اإلعالم إلى مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بيت ساحور للمشاركة 
في اللقاءات المجتمعية

اعتمدت اللقاءات المجتمعية أسلوب العصف الذهني الجماعي من أجل الوصول إلى أفكار متعددة خالل فترة وجيزة وذلك 
إلى مجموعات عمل تضم ما ال يزيد عن عشرة أشخاص حيث  قامت كل مجموعة بدورها  المشاركين  من خالل توزيع 
بتبادل ومناقشة األفكار الفردية للخروج بعدد من المقترحات الجماعية المكتوبة. وتميزت اللقاءات بالمشاركة الفاعلة من قبل 

الحضور)صورة 4.4(، حيث ضمت األربع جلسات اآلتية:   

1.  صياغة رؤية مشتركة حول استدامة المجتمع 

تضمنت الجلسة األولى قيام المشاركين بصياغة رؤية مشتركة حول استدامة مجتمعهم، حيث أن هذه الرؤية ترسم صورة 
مستقبلية لمدينة بيت ساحور كما يراها المواطنون بعد 20 سنة من اليوم، فهي تأكيد لألمور التي يرغبوا في المحافظة عليها 

واستحداثها داخل مدينتهم، كما أنها تعكس تطلعاتهم األساسية لحياة أفضل وتعطي األمل في المستقبل.     
  

2.  تحديد القوى المؤثرة 

قام المشاركون خالل الجلسة الثانية بتحليل القوى الداخلية والخارجية المؤثرة على المجتمع وذلك باستخدام أداة من أدوات 
التخطيط االستراتيجي والتي تعرف بتحليل SWOT. تقوم هذه األداة على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، 
حيث تم تحديد نقاط القوة التي تتمتع بها مدينة بيت ساحور، نقاط الضعف الداخلية التي تحد من تقدم المدينة، الفرص المتاحة 
من خارج التجمع والتي تؤثر بشكل إيجابي عليه باإلضافة إلى األمور التي تشكل مصدر تهديد خارجي على التجمع وتعيق 

من مسيرته وتقدمه. 
  

  

الجزء الرابع: إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة لمدينة بيت ساحور                                                                                                     

55



جدول األعمال المحلي للقرن 21

3. تحديد عناصر إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة

تضمنت الجلسة الثالثة، تحديد مواضيع عمل متخصصة وذلك الستكمال عملية االستشراف المجتمعية بمزيد من التفصيل، 
حيث قام المشاركون في كل مجموعة عمل متخصصة بتحديد إستراتيجيات محددة تتمثل بأهداف تبين كيفية التوجه لتحقيق 
الرؤية المشتركة لالستدامة ضمن مجال عمل معين باإلضافة إلى غايات محددة بأرقام وإطار زمني واضح وقابلة للقياس من 

شأنها تحقيق األهداف المطروحة. ومن ثم قام المشاركون بترجمة األهداف والغايات إلى مشاريع تنفيذية.      
                           

4. تطوير آليات لتنفيذ المشاريع ذات األولوية 

قامت كل مجموعة عمل ضمن هذه الجلسة بإعطاء أولوية للمشاريع المقترحة بناءا على معايير تقييم محددة، ومن ثم قام 
األدوار  المتوقعة،  النتائج  الرئيسية،  النشاطات  شملت  والتي  العالية  األولوية  ذات  المشاريع  لتنفيذ  آلية  بتطوير  المشاركون 
والمسؤوليات لكافة األطراف ذات العالقة )السلطات الوطنية/البلدية/مؤسسات المجتمع المدني/الممولون(، الموارد البشرية 

المطلوبة باإلضافة إلى المعيقات التي قد تشكل عائق أمام تنفيذ المشروع.       

صورة 4.4: اللقاءات المتعلقة بعملية االستشراف المجتمعية الخاصة بمدينة بيت ساحور 

2.4 المجتمع والقوى المؤثرة 

أوضحت نتائج تحليل الوضع الداخلي لمدينة بيت ساحور أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي تمتاز بها المدينة والتي يمكن 
تفعيلها على النحو الذي يسعى إلى تطوير المدينة وتوجيهيها نحو االستدامة، كما وأظهرت النتائج نقاط الضعف التي قد تؤثر 
سلبا على هذا التوجه في حال لم يتم التعامل معها ومعالجتها. يوضح جدول1.4 نتائج التحليل استنادا إلى معطيات المشاركين 

في اللقاءات المجتمعية التي عقدت في المدينة. 

صورة خاصة بأريج
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جدول 1.4: نتائج تحليل الوضع الداخلي لمدينة بيت ساحور 

نقاط القوة 

المكانة الدينية والسياحية للمدينة.1.

التماسك والترابط األسري واالجتماعي “تكافل اجتماعي”.2.

التعايش اإلسالمي المسيحي.   3.

استقرار النسيج االجتماعي.4.

ارتفاع نسبة الشباب واألطفال.5.

ارتفاع نسبة المتعلمين.6.

وفرة المؤسسات المجتمعية الفاعلة. 7.

توفر الكفاءات البشرية في مختلف المجاالت وبشكل خاص في مجال العمل المجتمعي بمختلف تشعباته.8.

المشاركة النسائية الفاعلة في النشاطات االقتصادية المحلية.9.
اهتمام السكان بتوفير مسكن خاص مما يعكس رغبتهم في االستقرار.10.

نقاط الضعف

غياب التخطيط المستدام. 1.

أنماط الحياة المعيشية “اإلنتاج واالستهالك” غير مستدامة. 2.

محدودية األراضي الزراعية.3.

عدم وجود بنية اقتصادية قوية في المدينة فاالقتصاد المحلي هو اقتصاد خدماتي حرفي استهالكي.  4.

عدم وجود فرص استثمارية في المدينة. 5.

عدم حماية المنتج المحلي.  6.

عدم إشراك المواطن في عملية صنع القرار. 7.

ضعف روح االنتماء لدى المواطنين وطغيان المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 8.

ضعف الوعي العام لدى المواطنين. 9.
ضعف العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.10.
تراجع في منظومة القيم االجتماعية.11.
ضعف الجانب الثقافي. 12.
نقص في البرامج التي تعمل على تطوير قدرات الكفاءات البشرية الموجودة في المدينة. 13.
ضعف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني. 14.
الهجرة إلى الخارج خاصة بين أصحاب رؤوس األموال. 15.
غياب المساءلة. 16.

في ظل المتغيرات الراهنة أظهرت نتائج تحليل الوضع الخارجي أن مدينة بيت ساحور أمامها العديد من الفرص المتاحة والتي 
يمكن االستفادة منها في تطوير المدينة وتحقيق غاياتها وأهدافها اإلستراتيجية، كما أن هناك مجموعة من التهديدات المحتملة 
والتي يتحتم التعامل معها وأخذ اإلجراءات المناسبة في سبيل المضي قدما نحو مجتمع أكثر استدامة من اليوم.  يبين جدول 

2.4 نتائج التحليل الخارجي استنادا إلى آراء المشاركين.  
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جدول 2.4: نتائج تحليل الوضع الخارجي المتعلق بمدينة بيت ساحور 
الفرص 

توفر الرغبة لدى مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا سعيا إلى تحقيق تنمية مستدامة. 1.

توفر قاعدة بيانات شاملة عن المدينة. 2.

دعم المغتربين من أهل البلدة ماديا.3.

االستفادة من المنح الخارجية المقدمة من الدول المانحة ولكن ضمن شروط معينة. 4.

وجود األماكن الدينية في المدينة. 5.
التهديدات 

غياب االستقرار السياسي. 1.

سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية مما يحد من استغاللها.  2.

فرض أجندة الدول المانحة بما ال يتالءم مع أولويات واحتياجات المجتمع المحلي.3.

غياب وعدم تطبيق القانون وتفعيله.4.

غزو المنتج الخارجي لألسواق المحلية. 5.

3.4 عناصر إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة 

بمثابة هوية مستقبلية  إلى رؤية مشتركة حول استدامة مدينة بيت ساحور والتي هي  المجتمعية  أفضت عملية االستشراف 
للمدينة بعد 20 سنة، حيث أن هذه الرؤية هي الحلم واألمل الذي يرجوه المواطنون لحياة أفضل من اليوم. وبلور المشاركون 

رؤيتهم كما يلي: 

الزمنية  واألطر  باألرقام  المحددة  والغايات  األهداف  من  مختارة  بسلسلة  تتمثل  محلية  عمل  إستراتيجيات  تحديد  وتم  كما 
الواضحة والتي تأتي ضمن حدود الرؤية، حيث تم تبنيها بالتوافق بين ممثلي السلطة المحلية “بلدية بيت ساحور” والمجتمع 
المحلي. فهذه األهداف والغايات بمثابة ترجمٍة للرؤية بصورة أكثر تفصيال ألنها تحدد المسار المنوي إتباعه ولكن ضمن فترة 
زمنية ال تتجاوز العشر سنوات. ومن أجل تحقيق أهداف وغايات االستدامة على أرض الواقع، قام المشاركون بترجمتها إلى 
الوطنية واألهلية وبلدية بيت ساحور والمجتمع  المؤسسات  بين  الجهود  تنفيذية تتطلب تظافر  مجموعة إجراءات ومشاريع 
المحلي أيضا سعيا إلى تطبيقها. وكانت أهداف وغايات االستدامة والمشاريع المطلوبة التي تم االتفاق عليها واعتمادها على 

النحو اآلتي كما هو موضح في جدول 3.4.     

وبالتالي يتبين أن إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة الخاصة بمدينة بيت ساحور تشتمل على أربعة أهداف تنموية مترابطة 
ومعززة بعضها بعضا حيث أنها تشكل خارطة الطريق تجاه توجيه المجتمع نحو االستدامة. ويرتبط كل هدف من هذه األهداف 
بمجموعة من الغايات والمشاريع التي تتفاوت في أولويتها استنادا إلى آراء المشاركين الذين قاموا بتحديد األولويات بناءا على 
معايير تقييم محددة هي القبول العام، خلق فرص عمل، تحسين نوعية الحياة، اإلنتاجية االقتصادية، ووجود آثار بيئية وصحية 

سلبية. فكانت أولويات المشاريع وفق الترتيب الذي يظهر في جدول 3.4. 

نحن أهالي مدينة بيت ساحور نأمل أن تكون مدينتنا عام 2028 ......

تاريخها  مع  ومتناغمة  وبيئيا  اقتصاديا  ومتطورة  مزدهرة  وثقافيا،  اجتماعيا  متفاعلة  منفتحة،  آمنة،  “مدينة 
وتراثها.”
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االقتصادية  النشاطات  إنتاجية  رفع 
 2009 بين  ما  الفترة  في  المحلية 

و2019

القطاعات  من  الفرد  حصة  زيادة 
المحلي  للناتج  المولدة  االقتصادية 
 2009 بين  ما  الفترة  في  اإلجمالي 

و2019

بالنشاطات  المتعلق  الراهن  الوضع  لتقييم  شاملة  دراسة  إعداد 
االقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف. 

مشاريع  واستدراج  القائمة  السياحية  المشاريع  وتطوير  استغالل 
استثمارية متوسطة.

الصدف،  الزيتون،  )خشب  التقليدية  السياحية  الحرف  تطوير 
والتطريز( لتالئم متطلبات السوق الخارجي من خالل إنشاء معهد 

مهني تدريبي خاص بالحرف التقليدية. 

إضافية  مياه  مصادر  وتطوير  الزراعية  األراضي  استصالح 
مياه  جمع  آبار  وبناء  تأهيل  طريق  عن  الري  ألغراض  تستغل 
المحلي  الناتج  الزراعي في  القطاع  لرفع نسبة مساهمة  األمطار 

اإلجمالي.

تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة باستخدام األراضي وتفعيلها 
وتطبيقها.

    غايات االستدامة                                     اإلجراءات والمشاريع المطلوبة حسب األولوية  

           الهدف األول: تمكين واستدامة النشاطات االقتصادية المحلية

          الهدف الثاني: خلق مجتمع أكثر عدالة لكافة أفراده وتعزيز دور الفرد في التنمية االجتماعية

   أهداف وغايات االستدامة                          اإلجراءات والمشاريع المطلوبة حسب األولوية  
للمجتمع  االنتماء  مفهوم  تعزيز 
 2009 عامي  بين  وللوطن  المحلي 

و2013

في  والمساواة  اإلنصاف  ضمان 
المدنية  الحقوق  وممارسة  الفرص 

والسياسية لكافة أفراد المجتمع   

التراثي  الموروث  على  الحفاظ 
 2009 بين  ما  الفترة  في  والثقافي 

و2019

الترفيهية  النشاطات  تفعيل 
ما  الفترة  في  والثقافية  والرياضية 

بين 2009 و2015

الغاية: تحسين الصحة األسرية 

الشباب  فئة  تستهدف  وتثقيفية  مجتمعية  توعية  حمالت  تنظيم 
القوانين  المدني،  المجتمع  المواطنة، دور  في عدة مجاالت هي: 

السائدة، القضية الفلسطينية ومكانة اللغة العربية. 
تفعيل دور طالب المدارس في الحياة المدرسية والعمل على خلق 

قيادات شابة من خالل إنشاء أندية مدرسية شاملة. 

تفعيل القوانين وتطبيقها وإعادة صياغة بعضا منها.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتطوير قدراتها. 

ترميم المباني األثرية والتاريخية والتعريف بها مع الحفاظ على 
سياحي  جذب  مركز  وجعلها  للمبنى  التراثي  الشكل  خصوصية 

ونشاط ثقافي واجتماعي. 
ترميم وإعادة تأهيل السوق القديم. 

دعم المهن الحرفية والصناعات التراثية )أعمال التطريز والخياطة(. 
إعادة تأهيل ملعب المدينة الرياضي.

إنشاء مراكز ترفيهية ونوادي.
إنشاء مكتبة عامة ومسرح.

تشجيع ودعم المواهب الشابة واإلبداع.
العالقات األسرية بشكل  توعية وإرشاد في مجال  برامج  تطبيق 

متواصل. 

1

2

3

1

2

3

الغاية 3:

الغاية 4:

الغاية 5:

الغاية 6:

 
الغاية 7: 

الغاية 1:

الغاية 2: 

          الهدف الثالث: تحسين نوعية حياة الفرد

جدول 3.4: عناصر إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة الخاصة بمدينة بيت ساحور، 2009 – 2019
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بحلول  الطرق  شبكة  وتطوير  تحسين 
عام 2010

خفض نسبة الفاقد من المياه في الشبكة 
العامة بحلول عام 2010 

تطوير مصادر مياه إضافية بحلول عام 
2010

المتعلقة بخدمة  السكان  احتياجات  تلبية 
 2009 عامي  بين  الصحي  الصرف 

و2010

الصحية  والرقابة  الخدمات  كفاءة  رفع 
والبيئية لعملية ذبح المواشي والدواجن 

وبيعها بحلول عام 2013

خارج  اليدوية  الحرف  مشاغل  نقل 
 2009 عامي  بين  السكنية  المناطق 

و2011

خفض كمية النفايات الصلبة الناتجة عند 
المصدر والتي يتم إلقائها في الحاويات 
بين  النفايات  مكب  إلى  ونقلها  العامة 

عامي 2009 و2013 

عام  بحلول  الخضراء  الرقعة  زيادة 
2010

ورفع مستوى الوعي البيئي بين مختلف 
شرائح المجتمع

ساحور  بيت  مدينتي  يربط  الذي  االلتفافي  الشارع  إقامة 
االزدحام  من  للتخفيف  البعض  ببعضهما  جاال  وبيت 

المروري.   

إعادة تأهيل وتعبيد الطرق القائمة وإنشاء مواقف خاصة 
للسيارات. 

إعادة تأهيل شبكة المياه العامة.
 

حفر آبار منزلية لجمع مياه األمطار وتأهيل تلك القائمة.   

الصحي  للصرف  العامة  الشبكة  تمديد  استكمال مشروع 
من  التخلص  وبالتالي  المخدومين  غير  السكان  لتغطية 

الحفر االمتصاصية.  

إنشاء مسلخ نموذجي، صحي ومرخص لخدمة محافظة 
بيت لحم.  

إنشاء منطقة صناعية خاصة بالحرف اليدوية.

داخل  اليدوية  الحرف  لمشاغل  رخص  إعطاء  من  الحد 
المناطق السكنية. 

فصل النفايات الصلبة العضوية المنزلية ومعالجتها عند 
تركيب  طريق  عن  كدبال  استخدامها  وإعادة  المصدر 

وحدات إنتاج الدبال المنزلية.  

تحديث وتعديل مخطط التنظيم الهيكلي. 

تشجير الشوارع واألماكن العامة واألراضي الجرداء.

تنظيم حمالت توعية مجتمعية متواصلة.

    أهداف وغايات االستدامة                                               اإلجراءات والمشاريع المطلوبة حسب األولوية  

           الهدف الرابع: تطوير البنية التحتية وحماية صحة اإلنسان 
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4.4 وصف موجز للمشاريع ذات األولوية  

قام المشاركون بتطوير آلية لتنفيذ المشاريع ذات األولوية العالية وفق نموذج التخطيط التنفيذي الذي يظهر أدناه )جدول 4.4(. 

جدول 4.4: آليات تنفيذ المشاريع ذات األولوية العالية  
اسم المشروع: إقامة شارع التفافي يربط مدينتي بيت ساحور وبيت جاال، إعادة تأهيل وتعبيد الطرق القائمة وإنشاء 

مواقف خاصة للسيارات

النشاطات الرئيسية: 
-  إعداد دراسة كاملة عن المشروع بما فيها دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. 

-  إعداد المخططات الهندسية وجداول الكميات واستصدار كافة التراخيص.
-  طرح العطاءات وبدء التنفيذ والمتابعة والصيانة.  

النتائج المتوقعة: 
-  تحسين وتطوير شبكة الطرق في المدينة.   

-  تحسين مستوى الخدمات العامة. 
-  تسهيل الحركة من وإلى المدن المجاورة والتخفيف من االزدحام المروري.  

-  تجميل المظهر العام للمدينة.  
-  الحفاظ على سالمة المواطنين وسالمة المركبات على الطرق. 

-  إحياء المناطق السكنية البعيدة. 

األدوار والمسؤوليات: 

البلدية
 
 

مؤسسات المجتمع المحلي 
والمؤسسات غير الحكومية

 
 

الممولين
 

-  إعداد الدراسات واستصدار التراخيص وطرح العطاءات. 
-  المتابعة مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي المطلوب. 

-  اإلشراف والمتابعة وتذليل العقبات التي تواجه عملية التنفيذ. 
-  تنفيذ أعمال الصيانة لضمان استدامة المشروع.

-  التنسيق مع المؤسسات المعنية.
 

-  المساهمة في إعداد دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي. 
-  التنسيق مع الممولين. 

-  التعاون مع البلدية والمساهمة في تسهيل عملية تنفيذ المشروع. 
-  الرقابة.

 
-  توفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ المشروع. 

-  الممولين المحتملين: المفوضية األوروبية، بنك التنمية األلماني )KFW(، مؤسسة 
اإلسكان التعاوني الدولية )CHF International(، وكالة الواليات المتحدة للتنمية 
الدولية )USAID(، بنك التنمية اإلسالمي، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية 

واإلعمار )بكدار( والقطاع الخاص.

الموارد البشرية: 
 

-  االعتماد على الكوادر/الكفاءات البشرية المحلية في تنفيذ المشروع )مهندسون، 
باحثون، فنيون ومقاولون( وبشكل خاص القوى العاملة المحلية. 

-  متعهدون ذو خبرة في هذا المجال. 

التكلفة التقديرية:
-  تقدر تكاليف إعادة تأهيل وتعبيد الطرق القائمة فقط بحوالي 3.7 مليون دوالر 

أمريكي. )بلدية بيت ساحور، 2007(

الفترة المقترحة لتنفيذ المشروع:
-  بحلول عام 2010.

المعيقات: 
 
 

-  عدم توفير التمويل المالي للمشروع.
-  عدم تعاون المواطنين.  

-  صعوبة استمالك األراضي إلقامة الشارع االلتفافي. 
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جدول األعمال المحلي للقرن 21

اسم المشروع: تعزيز روح االنتماء والمواطنة الصالحة 
-  تنظيم حمالت توعية مجتمعية وتثقيفية تستهدف فئة الشباب لرفع مستوى الوعي النشاطات الرئيسية:

االجتماعي في عدة مجاالت هي المواطنة، دور المجتمع المدني في العملية التنموية، 
القوانين السائدة، القضية الفلسطينية ومكانة اللغة العربية.  

تلفزيونية  برامج  وعقد  وملصقات  نشرات  بإعداد  تتمثل  إعالمية  أنشطة  تنظيم    -
متخصصة لمناقشة المواضيع المذكورة أعاله وذلك بمشاركة ممثلين عن المراكز 

الشبابية والمراكز النسوية ومؤسسات مجتمعية باإلضافة إلى أشخاص مختصين.
-  إنشاء أندية مدرسية شاملة وتشجيع النشاطات الالمنهجية.

-  ترسيخ مبادئ العدالة االجتماعية والمواطنة الصالحة وتعزيز االنتماء للمجتمع النتائج المتوقعة: 
المحلي وللوطن.

-  رفع مستوى الوعي العام حول دور الفرد ومؤسسات المجتمع المدني في العملية 
التنموية وتعزيز هذا الدور.  

-  تفعيل دور الطالب في الحياة المدرسية والمساهمة في خلق قيادات شابة. 
-  تفعيل العمل التطوعي كمورد بشري غني للعملية التنموية.

-  الحد من أنماط السلوك السلبي واالعتداء على المصالح العامة.

األدوار والمسؤوليات: 
البلدية

 

 
مؤسسات المجتمع المحلي 
والمؤسسات غير الحكومية

 
 

 الممولين
 

-  التعاون مع المؤسسات المحلية في تسهيل عملية تنفيذ المشروع.
-  المساهمة في تقديم وتوفير المرافق الالزمة لتنفيذ بعض نشاطات المشروع. 

-  انتداب ممثلين للمشاركة في بعض النشاطات. 
-  تنفيذ نشاطات المشروع المقترحة. 

-  المتابعة مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ المشروع.
-  التعاون والتواصل مع البلدية في جميع مراحل المشروع. 

-  تقديم وتوفير المرافق الالزمة لتنفيذ بعض نشاطات المشروع.  
-  توفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ نشاطات المشروع. 

-  الممولين المحتملين: جهات داعمة دولية تعنى بالمجتمع المدني وحقوق اإلنسان 
والتنمية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، وكالة الواليات المتحدة للتنمية 
 ،)CHF International( الدولية التعاوني  الدولية )USAID(، مؤسسة اإلسكان 
القطاع  مساهمة  إلى  باإلضافة  وغيرها   ،)CIDA( الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة 

الخاص. 

-  االعتماد على الكفاءات البشرية المحلية من محاضرين ومدربين ومختصين في الموارد البشرية: 
هذا المجال.  

-  تقدر تكاليف المشروع بحوالي 60 ألف دوالر أمريكي. التكلفة التقديرية:

-  2009 – 2013.الفترة المقترحة لتنفيذ المشروع:
المعيقات: 

 
 

-  عدم توفير تمويل مالي للمشروع. 
-  عدم مشاركة الفئة المستهدفة في نشاطات المشروع.

-  عدم تعاون مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروع. 
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مدينة  في  نظمت  التي  المجتمعية  التوعية  حملة  خالل  تشكيلها  تم  التي  المواطنين  لجنة  أعضاء  المشاركون  وطالب  كما 
بيت ساحور ضمن نشاطات المرحلة الثانية من المشروع بمتابعة تنفيذ المشاريع المطلوبة ومساندة بلدية بيت ساحور وتقديم 

الدعم الفني أينما تمكن )جدول 5.4(. 

جدول 5.4: أعضاء لجنة المواطنين المنتخبة في مدينة بيت ساحور
المؤسسة  عضو اللجنة

مدرسة التسامح األساسية أمين األطرش 1
جمعية تنمية األسرة الخيرية جهاد موسى جبران 2

مدرسة الرعاة الثانوية األرثوذكسية رمزي وديع أبو عيطة 3
الجمعية الخيرية اإلسالمية عطا برهوم 4

جمعية الشبان المسيحية نضال أبو الزلف 5
لجان العمل الصحي هناء اسحق 6

الجزء الرابع: إستراتيجية العمل المحلية لالستدامة لمدينة بيت ساحور                                                                                                     
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جدول األعمال المحلي للقرن 21

الملحق األول: نص كلمة دولة رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر “التنمية المحلية المستدامة في محافظة بيت لحم” 

السيدات والسادة..
األخوات واألخوة جميعًا مع حفظ األلقاب..

إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في افتتاح مؤتمر التنمية المحلية المستدامة في محافظة بيت لحم، الذي يقام ضمن 
فعاليات “مشروع بيت لحم 21” كمبادرة فلسطينية رائدة لالستجابة لجدول أعمال القرن الواحد والعشرين، والمنبثق عن أول 

مؤتمر لألمم المتحدة حول البيئة والتنمية “مؤتمر األرض” الذي عقد في البرازيل عام 1992.  

في األمس القريب احتضنت بيت لحم مؤتمر فلسطين لالستثمار، الذي نجح في طرح فرص االستثمار المتوفرة في األراضي 
الفلسطينية على مؤسسات استثمارية ومستثمرين عرب وأجانب. وبالفعل، فقد أعلن العديد من هؤالء المستثمرين عن اتفاقيات 
مع مستثمرين فلسطينيين لتنفيذ العديد من المشاريع االستثمارية، في مجاالت اإلسكان وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
باإلضافة إلى قطاعي التأمين والصناعات الغذائية. وها هي اليوم محافظة بيت لحم تحتضن مؤتمر التنمية المحلية المستدامة، 
الذي يسعى بدوره إلى عرض جدول أعمال التنمية للسلطات المحلية في المحافظة، محققة بذلك تكاماًل في عملية التنمية، حيث 
أن الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني تشكالن قاعدة التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني، 
وفق الخصوصية الفلسطينية والتي تقوم أساسًا على مفهوٍم للتنمية يرمي الستنهاض طاقات الشعب وقدرته على الصمود، 
وربط مهمات البناء والتنمية مع مهمات العمل إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، كما 

تضمنتها مبادرة السالم الفلسطينية لعام 1988.

وإذا كان من الصحيح بأنه ال يمكن تجريد أي بحث جدي في موضوع التنمية المستدامة من البعد السياسي، من حيث الواقع 
استثنائية ومضمونًا خاصًا الستنهاض طاقات  أهمية  يكتسب  الفلسطيني  الواقع  في  المفهوم  هذا  فإن  بشكل عام،  والطموح، 
واقع  ظل  في  السيّما  أرضه،  وحماية  الصمود  على  قدرته  وتعزيز  الحتياجاته  تستجيب  بطريقة  مقدراته  واستثمار  شعبنا، 

االحتالل وتصعيد االستيطان وآثارهما المدمرة على صعيد التنمية والبيئة معًا. 

السيدات والسادة:
يأتي هذا المشروع ليشكل مفهومًا جديدًا لملكية التنمية في فلسطين. فمن مفهوم التنمية المستحيلة الذي ساد الحقبة األولى من 
االحتالل اإلسرائيلي الذي سعى وبشكل ممنهج إلى تطويع الشعب الفلسطيني، والسيطرة على كل مقدرات التنمية الفلسطينية 
من مؤسسات الصحة والتعليم والبنية التحية والسلطات المحلية، إلى مفهوم التنمية بهدف الصمود الذي صاحب عقد الثمانينات، 
ومرورًا بمبادرات السلطة الوطنية وخططها المتعاقبة من أجل التنمية، يأتي “مشروع بيت لحم 21”، وبانسجام تام مع خطة 
اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام الثالث )2008-2010(، التي أقرتها الحكومة في نهاية العام الماضي، بمفهوم التنمية 

المستدامة التي تحقق حاجات وغايات اليوم دون المساس بمقدرات المستقبل. 

التنمية  لتطوير مسيرة  هامًا  المحلية عنصرًا  والمؤتمرات  العمل  الجهد وغيره من ورش  هذا  في  ترى  الوطنية  السلطة  إن 
وتعميقها، من حيث المضمون والمفهوم، بما يتالءم مع الواقع الفلسطيني من خالل ربط عملية التنمية وبناء المؤسسات القوية 
والفاعلة والقادرة على االستجابة الحتياجات المواطنين، مع عملية التحرر والخالص من االحتالل. ومن هذا المنطلق فإن 
السلطة الوطنية تحرص على  تمكين هيئات الحكم المحلي للقيام بدورها باقتدار وكفاءة في تأمين الخدمات األساسية للمواطن 

وتطوير نوعيتها، وبما يعزز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه.

نعم إن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعني بالنسبة لنا في المرحلة الراهنة تنمية القدرة على الصمود وبناء مؤسسات الدولة 
والمجتمع  بالرغم من االحتالل وممارساته، لتكون رافعة أساسية لضمان الخالص من االحتالل ونيل االستقالل، وبالتالي 
للتمكن من السيطرة الكاملة على مواردنا ومقدراتنا .وفي إطار هذه الرؤية وضعت الحكومة خطة عمل إستراتيجية لألعوام الثالث 
)2008-2010( في كافة المجاالت بما فيها قطاع الحكم المحلي. إن هذه الخطة تشمل مساعدة هيئات الحكم المحلي على ربط 
خططها بالخطة الوطنية، وتشجيع توحيد الهيئات المتقاربة، وإقامة مجالس الخدمات المشتركة، وكذلك المشاريع المشتركة، 

بما يجعل العمل جماعيًا، وفي إطار مؤسسي للمشاركة يضمن توزيع الخدمات بطريقة عادلة على التجمعات السكانية.

والمؤسسات  التخطيط  ووزارة  البلديات  وصندوق  المحلي  الحكم  هيئات  من  عدد  مع  وبالتعاون  المحلي،  الحكم  وزارة  إن 
الحكومية ذات الصلة، بصدد االنتهاء من بلورة مفهوم عام حول التخطيط االستراتيجي التنموي للهيئات المحلية، بحيث تكون 

هنالك مرجعية موحدة للمشاركة وتمكين المجتمع المحلي من اإلسهام في عملية التنمية. 
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إننا بحاجة إلى خطط مبنية على أسس علمية وعملية تقوم على التفاعل والمشاركة بين أطراف العالقة في قطاع هيئات الحكم 
المحلي، تمتاز بالشمولية، وتعمل على رفع الكفاءة لدى القطاع العام، وتعزز مفهوم اإلدارة الرشيدة، وتحسن مستوى الخدمات 

العامة ، في إطار من التوازن بين مختلف المحافظات. 

إن االستفادة من الخطط التي تم انجازها أو تلك التي يجري العمل على إعدادها من قبل الهيئات المحلية، كمشروع التخطيط 
الدعم  بيتونيا “، ستجد من الحكومة كل  البيرة –  لبلديات محافظة جنين ومشروع ميتروبوليتان “ رام اهلل –  االستراتيجي 
والتشجيع، وذلك من منطلق حرص السلطة الوطنية الفلسطينية على توفير الدعم لهيئات الحكم المحلي على مختلف المستويات 

القانونية والمالية واإلدراية، وتوفير االحتياجات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها.

السيـدات والسـادة:
األخـوات واألخـوة:

إن رؤيتنا لذلك كله، وفي إطار التداخل بين عمليتي البناء والتحرر الوطني  تتمثل وكما أسلفت في تعزيز وتنمية القدرة على 
الصمود، ودعم المواطنين في مبادراتهم المختلفة عبر المجالس المحلية وغيرها من المؤسسات من أجل مواجهة مخططات 
االستيطان والجدار وحماية أرضهم من ناحية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ومستوى الئق من الخدمات من ناحية أخرى. 
إن ما تقوم به الحكومة من إقرار وتنفيذ مئات المشاريع التنموية في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر المصادرة 
واالستيطان والجدار، بما فيها منطقة األغوار، يأتي في سياق توفير االحتياجات األساسية في مجالي البنية التحتية والخدمات، 
وبما يمكن من إعطاء مضمون عملي ملموس لمفهوم تعزيز القدرة على الصمود وحماية األرض، ومواجهة مشاريع االستيطان 
التي تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. إنها باختصار تهدف إلى توفير واستنهاض 
القدرة على حماية المشروع الوطني، وتحقيق االستقالل في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 
عام 1967، لتكون عنصرًا ايجابيًا ليس فقط ألمن واستقرار المنطقة، بل وقادرة أيضًا على االزدهار والتنمية وتوفير الحياة 

الكريمة ألبنائها. 

الوطنية  بنفسه، وبسلطته  ثقة شعبنا  الشاملة الستعادة  في سياق رؤيتنا  يأتي  ذلك  مقومات  وتوفير  النجاح  تجارب  تعميم  إن 
وقدرته على تحقيق االنجازات، والنجاحات المتراكمة على طريق تحقيق المشروع الوطني في نيل الحرية واالستقالل، والثقة 
بالقدرة على انجاز ذلك. إنها رؤية لتمكين شعبنا من دحر ما تراكم عبر سنوات االحتالل، من اإلحباط واالستكانة التي حاول 
االحتالل ترسيخها من خالل سياسة القهر واإلذالل ومحاوالت تحطيم الثقة بالنفس. فإستراتيجية دعم وتنمية الصمود تتطلب 
توفير اإلمكانات المادية، وتوزيعها وفق أسس عادلة وفي إطار يضمن احترام المواطنة، واستنهاض الطاقات الجماعية لشعبنا 

وهيئاته ومؤسساته المختلفة.

السيدات والسادة:
إن ما تتعرض له قضيتنا الوطنية من مخاطر جراء سياسة االحتالل واالستيطان من ناحية، وحالة االنفصال الكارثية من ناحية 
أخرى، يستدعي منا جميعًا االرتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية لتوفير عناصر النجاح الفعلية للجهود المبذولة الستعادة وحدة 
الوطن، وخاصة بشأن التعامل مع  ورقة العمل التي تقدمت بها الشقيقة مصر، والمستندة في مرجعياتها كما ورد في الورقة 
إلى كافة الجهود السابقة بما فيها قرار القمة العربية ومبادرة األخ الرئيس أبو مازن، وكخالصة للجهود واالتصاالت المكثفة 
التي بذلها األشقاء في مصر مع كافة األطراف الفلسطينية. وكما تعلمون فقد رحب األخ الرئيس أبو مازن بهذه الورقة، والتي 

اعتبرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أساسًا صالحًا إلنهاء االنفصال واستعادة وحدة الوطن. 

إن الحكومة، إذ ترحب بالورقة المصرية، ترى فيها تعبيرًا واضحًا عن حرص أشقائنا في مصر والعالم العربي برمته على 
استعادة وحدة الوطن، ومكانة قضيتنا وحقوقنا العادلة. وهنا فإنني أدعو إلى بذل كل جهد ممكن للتعامل االيجابي معها وضمان 
نجاحها ، وهذا يتطلب في المقام األول االبتعاد عن كل أشكال المماطلة والتسويف والتردد ووضع االشتراطات. كما يتطلب 
أيضا إيالء أولوية قصوى التخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة في مجالي تشكيل الحكومة واألمن والتي بتنفيذها نضمن 
تحقيق هدف إعادة الوحدة للوطن فورًا، بما يمهد الستكمال البحث والحوار في شتى القضايا السياسية المختلف عليها، وصواًل 
إلى توافق بشأنها أو على األقل االتفاق على آلية للتعايش معها، وبما يّمكن من حماية وحدة وطننا وشعبنا وقضيته العادلة، 
والبيت  لشعبنا،  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بقيادة  والعودة  واالستقالل  الحرية  في  حقوقه  وصون 

الجامع لمختلف فصائله وقواه وأحزابه ومؤسساته. 
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حماية  على  قدرتنا  من  وسيعزز  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  ولمؤسسات  للوطن،  الوحدة  إعادة  سيضمن  الطريق  هذا  إن 
المشروع الوطني، والتعامل مع التحدي األكبر المتمثل في إنهاء االحتالل، ومواجهة مشاريع االستيطان، وانجاز قيام دولة 

فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.                      

السيدات والسادة:
إن تصويب مسار عملية السالم بما يكفل إعادتها إلى مرجعياتها يتطلب التمسك بوحدة شعبنا ومؤسساته، وقرارات اإلجماع 
الوطني، وفي مقدمتها مبادرة السالم الفلسطينية لعام 1988، وبقرارات اإلجماع العربي التي مثلتها مبادرة السالم العربية 
لعام 2002، وكذلك دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية لحماية مستقبل السالم في المنطقة، 
العدالة ومبادئ  الدولية وأسس  الشرعية  بقرارات  العملية، والتمسك  واتخاذ خطوات ملموسة إللزام إسرائيل بمرجعية هذه 

القانون الدولي ومنع االنحراف عنها أو تقويضها. 

هذا هو طريقنا أيها األخوات واإلخوة... انه طريق البناء.... طريق الصمود والثبات.... طريق تصويب مسار عملية السالم 
وصواًل النجاز أهداف شعبنا بالحرية واالستقالل وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

للتنمية  المحلي  األعمال  جدول  دعم  في  للمشاركة  المانحة  الجهات  وأدعو  والتوفيق،  النجاح  لمؤتمركم  أتمنى  الختام،  في 
المستدامة في محافظة بيت لحم. كما أدعو إلى ضرورة أن يتمخض عن هذا المؤتمر لجنة من كافة األطراف المعنية لمتابعة 

تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته. 

وشكرًا لكم
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الملحق الثاني: صورة جوية لمدينة بيت ساحور
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الملحق الثالث: الهيكل التنظيمي لبلدية بيت ساحور
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Goal 4: Develop the Infrastructure and Protect the Urban Environment

Targets High priority projects

Target 8 Improve and develop the road network by 2010

Constructing a ring road that connects 
Beit Sahour and Beit Jala cities in 
order to alleviate traffic jams.

Rehabilitating and paving the 
existing roads and creating parking 
lots for cars. 

Rehabilitating the public water 
network. 

Rehabilitating and constructing 
domestic rainwater harvesting 
cisterns. 

Completing the installation of the 
public sewerage network to serve the 
unconnected households.

Target 9 Reduce water loss in the public water networks 
by 2010

Target 10 Develop additional water resources by 2010

Target 11 Ensure sustainable access to improved sanitation, 
between 2009 and 2010

Target 12

Raise the efficiency of services, as well as the 
environmental and health control measures of 
poultry and livestock slaughtering and selling by 
2013

Target 13 Relocate the handicraft factories outside 
residential areas, between 2009 and 2011

Target 14 Reduce the amount of domestic solid waste at 
source, between 2009 and 2011

Target 15 Increase the size of green areas by 2010

Target 16 Raise the environmental awareness level among 
community members

Bethlehem 21 Project and the other Palestinian sustainability initiatives that apply an integrated 
participatory approach to policy making involving all relevant stakeholders, highly contribute to 
strengthening the development process in the Occupied Palestinian Territory, mainly as such initiatives 
correspond to the national development planning process. The preparation of the Local Agenda 21, 
which is a local strategic development plan, falls within the increased interest of the Ministry of Local 
Government in strategic development planning based on community participation. Such an approach 
allows for enhancing the capacities of local authorities to lead and run the development process in 
partnership with civil society organizations. Furthermore, the Local Agenda 21 is expected to feed into 
the regional and national development plans with respect to determining the development priorities and 
the intervention areas required to meet citizens’ needs at the local and regional levels. The goals, targets 
and projects included in the Local Agenda 21 developed in the framework of Bethlehem 21 Project 
correspond to the reform and development programs of the Palestinian Reform and Development Plan 
(PRDP) 2008-2010, which was adopted by the government last year. The process of linking the local 
development plans with the PRDP will ensure that such plan contribute to the fundraising and 
implementation of the identified projects without wasting resources. 



The sustainability goals and targets were translated into concrete actions and projects which 
were then prioritized based on a set of criteria. The goals, targets and the related high priority projects 
are summarized as follows: 

Goal 1: Empower and Sustain Local Economic Activities 
Targets High priority projects

Target 1 Raise the productivity of local economic 
activities, between 2009 and 2019

Preparing a comprehensive study 
to assess the current state of the 
economic activities and identify points 
of strengths and weaknesses.

Developing the existing tourism 
projects.

Establishing medium-sized tourism 
investment projects.

Target 2
Increase the per capita share of the economic 
sectors that contribute to the Gross Domestic 
Product (GDP), between 2009 and 2019

Goal 2: Create a Socially Just Community and Promote the Individual’s Role in Social De-
velopment  
Goal 3: Improve the Quality of Life

Targets High priority projects

Target 3 Foster the sense of belonging to local community 
and country, between 2009 and 2013 Organizing community awareness and 

education campaigns for the youth 
with respect to: active citizenship, 
the role of civil society; existing laws 
and regulations; the Palestinian issue 
and the importance of the Arabic 
Language.

Activating the role of students in 
school life and developing young 
leaders by establishing school clubs.

Target 4
Ensure fairness and equal access to opportunities 
as well as to civil and political rights for all 
community members

Target 5 Preserve the archeological and cultural heritage, 
between 2009 and 2019

Target 6 Stimulate recreational, cultural and athletic 
activities, between 2009 and 2015

Target 7 Improve family ties, health and relations



This book represents the Local Agenda 21 for Beit Sahour City that was developed and adopted by 
consensus between the Municipality of Beit Sahour and its local community to promote sustainable 
development at the local level. It addresses the prevailing pressures and challenges facing sustainable 
development; provides a comprehensive assessment of the existing situation; and presents the shared 
community vision for a more sustainable community 20 years from now besides the tangible steps 
towards reaching it. The book was prepared based on the data collected and harmonized in the GIS 
based information system of Beit Sahour and the results of the community visioning process. 

The Local Agenda 21 for Beit Sahour City is composed of four major sections, which are: 

Section one: provides an overview of Bethlehem Governorate with respect to location, land use/land 
cover, physical characteristics, water resources, and geopolitical situation. It also provides a brief 
description of the suitability analysis as a tool for sustainable land use and urban environmental 
management. Additionally, it discusses the vital development projects that are required to overcome 
the challenges facing sustainable development at the Bethlehem Governorate Level.

Section two: provides an assessment of the existing environmental and socioeconomic conditions in 
Beit Sahour City. It includes five subsections: (1) location and land use/land cover; (2) socioeconomic 
conditions (demography, education, health, economic activities and labor force, and agriculture); 
(3) infrastructure (electricity and communication, transportation, water, wastewater and solid 
waste); (4) environmental conditions; and (5) summary of major indicators used in the assessment. 

Section three: provides a description of the institutional arrangements and structures with respect to the 
organizational structure of local authorities, the tasks and responsibilities of councils and the relation 
between local authorities and the Ministry of Local Government. 

Section four: addresses the strategic planning process and presents the elements of the Local Sustain-
ability Action Strategy for Beit Sahour City.     

It is worth mentioning that the community visioning process provided Beit Sahour Municipality with a 
local sustainability action strategy that will enable it to interact with donors, funding agencies and im-
plementing institutions with clear needs and priorities especially that such strategy has been developed 
in partnership with the local community. This gives it power and legitimacy and promotes the sense of 
ownership and responsibility among the citizens leading to sustainability and public benefit. The ele-
ments of the strategy are represented by specific goals and targets that provide measurable commitments 
and identifiable steps towards the achievement of the shared community vision that is: 

We, the citizens of Beit Sahour City, envision that in 2028 our city will be….

 “A city that is safe, open, socially and culturally vibrant, economically and environmentally 
developed and prosperous, yet in harmony with its history and heritage.” 



                                                    
Executive Summary       

Sustainable development in the Occupied Palestinian Territory (OPT) means developing the ability to 
fulfill basic human needs and improve living standards for all. It also means developing and sustaining 
effective government institutions and empowering local communities inspite of the Israeli Occupation 
and its practices. In this challenging context, the Bethlehem 21 Project “Environmental Sustainability 
for a Better Life: an Integrated Approach for Localizing Agenda 21 in the Bethlehem District” has 
contributed in cultivating a new concept of development ownership in the OPT: this concept reflects the 
determination of the Palestinian people to remain on their land and continue to pursue their livelihoods, not 
succumbing to the pressures placed upon them by the Occupation. It is also a concept that refers to the 
transition from unviable development under Occupation to development for endurance and survival. 

The Bethlehem 21 Project is a Palestinian initiative in response to Chapter 28 of Agenda 21 whereby 
local authorities are called upon to undertake a consultative process to develop and implement a “Local 
Agenda 21” for and with their communities. It aimed at developing the capacities of the targeted local 
authorities including the Municipalities of Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour, Za’tara, Al Khader and Ed 
Doha and the Village Council of Battir to reinforce them to enter into dialogue with citizens and develop 
local sustainability action strategies “Local Agendas 21”. The adopted participatory approach was in the 
form of a visioning process that focused on bringing together a broad section of the community with 
the local authority to develop a shared vision for the sustainability of their community and plan how to 
achieve it. It is believed that the participation and cooperation of community members with the local 
authority is a determining factor in bringing about radical changes and promoting sustainable development 
at a local level because so  many of the economical, social and environmental challenges have their roots 
in local activities.

The Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ) in cooperation with the Centro Regionale d’Intervento 
per la Cooperazione (CRIC), started the implementation of Bethlehem 21 Project on the 1st of February 
2006 with the support of the European Commission (LIFE Third Countries Programme) and the Swiss 
Agency for Development and Cooperation. The project lasted for 32 months through which the 
following main tasks were accomplished: (1) securing and maintaining the support of local and 
national authorities; (2) establishing an effective participatory process; (3) creating baseline community 
profiles; and (4) developing a local sustainability action strategy for each of the targeted communities. 
The project resulted in: 
 
-  Creating strong advocates for the sustainability initiative among the local and national authorities.

-   Securing broad public participation of community members and raising their awareness level with 
respect to localizing Agenda 21.

-   Fostering trust in local and national authorities among the community members.

-   Strengthening the technical capacities of the targeted local authorities in Geographic Information System 
(GIS), database management and environmental monitoring.

-   Establishing a comprehensive GIS based information system for each local authority. 

-   Producing baseline community profiles that provide an assessment of the communities’ environmental 
and socioeconomic conditions.

-    Understanding peoples’ perceptions of their environmental futures and social well being.

-  Adoption of the recommended actions and strategies by the local and national authorities.

To learn more about Bethlehem 21 Project, please visit the website: http://bethlehem21.arij.org 
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