إنجازات مجلس بلدية بيت لحم
للعام ٢٠١٨

كلمة رئيس البلدية
املحامي أنطون سلامن

نضــع بــن أيديكــم خالصــة انجــازات البلديــة
التــي تحققــت يف عــام  2018يف مختلــف املجــاالت
الخدماتيــة والتنمويــة ،حيــث أننــا يف بلديــة بيــت لحم
بذلنــا جهدنــا منــذ إســتالمنا زمــام العمــل عــى إنجــاز
عــدد مــن املشــاريع تحــايك حاجــة املدينــة ونفذنــا
قس ـاً منهــا ،كــا أننــا يف بلديــة بيــت لحــم نســعى
دامئــاً إىل تقديــم الخدمــة املميــزة ملدينتنــا الحبيبــة
وملواطنيهــا ونعدكــم مبواصلــة الجهــود لتحقيــق مزيــد
مــن العطــاءات للوصــول إىل مســتويات أعــى يف
التنميــة والخدمــات ،وللنهــوض بعاصمــة امليــاد.

إنجازات مجلس بلدية بيت لحم للعام ٢٠١٨
مشاريع الطرق:
•

•بنــاء عبــارة يف واد الجمــل ،بتمويــل ذايت مــن بلديــة بيــت لحــم ،مــن خــال قســم األشــغال يف دائــرة الهندســة وقســم املشــاريع يف دائــرة التخطيــط
والتطويــر يف بلديــة بيــت لحــم ،ويهــدف هــذا املــروع إىل تطويــر الخدمــات املقدمــة للســاكنني يف شــارع واد الجمــل وحــل مشــكلة تجمــع امليــاه
وتدفقهــا عــى منــازل املواطنــن ،وبلغــت تكلفــة املــروع التقديريــة  130.000شــيقل.

•

•مــروع اعــادة تاهيــل شــارع متفــرع مــن املســلخ /شــارع الطرطــوق ،بتمويــل مــن بلديــة بيــت لحــم مــن خــال رشكــة امليــاد للمقــاوالت ،ويبلــغ
طــول الشــارع  130مــر بعــرض  6أمتــار ،وشــملت أعــال املــروع بنــاء سناســل حجريــة بطــول  100مــر ومتديــد خــط مجــاري وميــاه يف املوقــع
وذلــك لرفــع مســتوى الخدمــات يف املناطــق الجنوبيــة للمدينــة ،وبلغــت تكلفــة املــروع التقديريــة  65.000شــيقل.

•

•شــق شــارع واد مســلم وبنــاء سناســل حجريــة بتمويــل ذايت مــن بلديــة بيــت لحــم ومبســاهمة املجتمــع املحــي ورجــال األعــال مــن خــال رشكــة
امليــاد للمقــاوالت ،وشــملت األعــال شــق شــارع بعــرض  14مـرا ً وبنــاء سناســل حجريــة عــى طــول الشــارع باإلتجاهــن مبــا يقــارب  1700مــر
مربــع بتكلفــة تقديريــة  450.000شــيقل ،كــا عملــت البلديــة عــى بنــاء مرابيــع حجريــة يف شــارع واد مســلم بطــول  320مــر عــى متوســط
إرتفــاع  2.5مــر ،وذلــك لتوســعة الشــارع وتهيئتــه ،بتمويــل ذايت مــن البلديــة مــن خــال رشكــة امليــاد للمقــاوالت ،وبلغــت تكلفــة املــروع
التقديريــة  165.000شــيقل.

•

•تأهيــل شــارع قــر الهــوى ،بتمويــل مــن وزارة الحكــم املحــي مــن خــال رشكــة الحلــو للتعهــدات العامــة ،وشــملت األعــال تعبيــد الشــارع
بطــول  1270مــر وبعــرض  8أمتــار مكونــة مــن  6.5أمتــار اســفلت ومــا تبقــى أكتــاف باطــون وشــملت األعــال أيضــا بنــاء جــدارن إســتنادية
بطــول  100مــر وبنــاء سناســل حجريــة بطــول  100مــر وأعــال الدهــان وعيــون القطــط وإشــارات املــرور ،ويهــدف هــذا املــروع إىل ربــط
شــارع الصــف بقريــة ارطــاس ومنطقــة رشطــة ارطــاس بالقــرب مــن الســوق املركــزي بهــدف التخفيــف مــن األزمــة املروريــة يف املدينــة ،وبلغــت
تكلفــة املــروع التقديريــة  798.000شــيقل.

•

•مــروع توســعة وبنــاء سناســل حجريــة يف شــارع امليــاه ،بتمويــل مــن بلديــة بيــت لحــم مــن خــال رشكــة عــي أبــو ديــة للمقــاوالت ،وشــملت
األعــال توســعة الشــارع بعــرض  3أمتــار وبنــاء سنســال حجريــة بإرتفاعــات  1.70مــر 2.5 -مــر عــى طــول املقطــع مــع تهبيــط خــط الــرف
الصحــي يف جــزء مــن الشــارع عــى أن يتــم تعبيــد الشــارع ضمــن موازنــة عــام  ،2019وبلغــت تكلفــة املــروع التقديريــة  285.000شــيقل.

مشاريع األسواق:
•

•مــروع تأهيــل املرحلــة الثالثــة مــن الســوق القديــم ،بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة مــن خــال رشكــة الرمــاح للمقــاوالت،
حيــث أنهــت بلديــة بيــت لحــم مــن خــال مؤسســة أنـرا أعــال تأهيــل املرحلــة الثالثــة مــن الســوق القديــم ،وتضمنــت أعــال املــروع تأهيــل
منطقــة البســطات يف الســوق العلــوي وبنــاء مظلــة جديــدة عــى مســاحة املوقــع بالكامــل وتوســعة مدخــل ســوق الفالحــات وتحســن اإلنــارة
وخدمــة الــرف الصحــي وامليــاه وتوفــر أنظمــة ترصيــف مليــاه األمطــار.

•

•مــروع تاهيــل مداخــل الســوق املركــزي ،بتمويــل ذايت مــن بلديــة بيــت لحــم مــن خــال رشكــة امليــاد للمقــاوالت ،حيــث أنهــت البلديــة أعــال
تأهيــل مداخــل الســوق املركــزي وبنــاء ضاغطــة نفايــات ،كــا وســتكمل البلديــة أعــال التشــطيب للموقــع ضمــن ميزانيــة البلديــة لعــام ،2019
وبلغــت التكلفــة التقديريــة للمــروع  285.000شــيقل.

مشاريع الخدمات العامة:
مــروع بنــاء مواقــف يف موقــع بصيلــة ضمــن مــروع تأهيــل وترميــم
املركــز الدينــي والتاريخــي ملدينــة بيــت لحــم ،بتمويــل مــن الحكومــة
الروســية مــن خــال رشكــة الهــواش للمقــاوالت ،ويتســع هــذا املوقــف
لــِ 17ســيارة ،ويهــدف لخدمــة ســكان شــارع النجمــة أثنــاء عمليــة تأهيــل
الشــارع وبعــد تحويــل مقاطــع مــن الشــارع إىل مواقــع للمشــاة فقــط،
وبلغــت التكلفــة التقديريــة  114.000دوالر.
مشاريع الرتاث:
•مــروع ترميــم مبنــى البلديــة القديــم ضمــن مــروع تأهيــل
وترميــم املركــز الدينــي والتاريخــي ملدينــة بيــت لحــم ،بتمويــل مــن
الحكومــة الروســية مــن خــال رشكــة الهــواش للمقــاوالت ،ويهــدف
املــروع إىل تطويــر مرافــق البلديــة و توفــر مكاتــب مالمئــة ملوظفــي البلديــة إلســتعاملها لدائــرة الهندســة ودائــرة التخطيــط والتطويــر ،وبلغــت
التكلفــة التقديريــة  198.000دوالر أمريــي.
•مــروع ترميــم دار الصبــاغ يف شــارع النجمــة وإعــادة إســتخدامها كمركــز للبحوثــات عــن املغرتبــن ،بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة
وتنفيــذ مركــز حفــظ الـراث الثقــايف مــن خــال رشكــة الهــواش للمقــاوالت ،وبــأيت هــذا املــروع ضمــن خطــة البلديــة إلحيــاء شــارع النجمــة وفقــا
لخطــة اإلدارة ملوقــع الـراث العاملــي التــي تــم رفعهــا لليونســكو للحفــاظ عــل شــارع النجمــة ضمــن موقــع الـراث العاملــي.
•مــروع ترميــم ثــاث محــات يف شــارع النجمــة وإســتخدامها كمركــز لتعليــم الحــرف اليدويــة بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة وتنفيــذ
مركــز حفــظ الـراث الثقــايف مــن خــال رشكــة عبــد ربــه للمقــاوالت ،ويــأيت هــذا املــروع ضمــن خطــة البلديــة إلحيــاء شــارع النجمــة وفقــا لخطــة
اإلدارة ملوقــع الـراث العاملــي التــي تــم رفعهــا لليونســكو للحفــاظ عــل شــارع النجمــة ضمــن موقــع الـراث.
•مــروع تأهيــل درج مرقــص يف حــارة النجاجــرة يف البلــدة القدميــة ،بتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة وتنفيــذ مركــز حفــظ الـراث الثقــايف
مــن خــال رشكــة الشــاهق للتعهــدات العامــة ،حيــث شــملت األعــال تأهيــل البنيــة التحتيــة للــدرج ومــد خطــوط الــرف الصحــي وامليــاه
واإلتصــاالت والكهربــاء واإلنــارة باإلضافــة إىل بنــاء درح جديــد وترميــم واجهــات امليــاين ،بتكلفــة تقديريــة  130.000دوالر أمريــي.

كام تعمل بلدية بيت لحم عىل عدة مشاريع وهي كالتايل:
•املرحلــة الثانيــة مــن مــروع اعــداد خطــة مروريــة ملحافظــة بيــت لحــم ،بتمويــل مــن بلديــة باريــس والوكالــة الفرنســية للتنميــة ( ،)AFDمــن
خــال املجموعــة اإلستشــارية للتنميــة واإلعــار ،حيــث تعمــل البلديــة عــى تصميــم خطــة مروريــة ملحافظــة بيــت لحــم (رؤيتهــا لعــام ،)2030
وتعمــل هــذه الخطــة عــى عــاج األزمــات املروريــة وإيجــاد حلــول بديلــة للوضــع الراهــن ،بتكلفــة تقديريــة  213.000يــورو.
•مــروع ترميــم مبنــى البلديــة الجديــد بتمويــل مــن الحكومــة الروســية مــن خــال رشكــة  KNTللمقــاوالت ،ويهــدف املــروع إىل تطويــر مرافــق
البلديــة وتحســن ظروفهــا ،بتكلفــة تقديريــة  488.000دوالر أمريــي.
•مــروع إعــادة تأهيــل شــارع الورديــة وتفرعاتــه مبــا يشــمل درج الجلجــل ودرج حنضــل ،بتمويــل مــن الحكومــة الروســية مــن خــال رشكــة رشيــم
للمقــاوالت ،فضمــن رؤيــة البلديــة لتطويــر املناطــق املحيطــة بشــارع النجمــة تعمــل بلديــة بيــت لحــم عــى تأهيــل األدراج الرابطــة بشــارع
النجمــة والطــرق املحيطــة بهــا ،بتكلفــة تقديريــة  890.000دوالر أمريــي.
•مــروع إعــادة تأهيــل شــارع نجمــة الــرق وجــزء مــن شــارع النجمــة ودوار العمــل الكاثوليــي ،بتمويــل مــن الحكومــة الروســية مــن خــال رشكــة
عــي أبــو ديــة للمقــاوالت ،بتكلفــة تقديريــة  850.000دوالر أمريــي.
•إعــادة تأهيــل طــرق داخليــة يف بيــت لحــم :شــارع مــار يوســف العطــن ،شــارع بقيــع الثغــرة ،شــارع القناطــر ،شــارع دخلــة الج ـرايش ،شــارع
املحطــة املركزيــة ،مــن خــال رشيــم للمقــاوالت ،بتمويــل مــن صنــدوق تطويــر وإقـراض البلديــات ،حيــث حصلــت بلديــة بيــت لحــم عــى منحــة
مــن صنــدوق تطويــر وإقـراض البلديــات لتنفيــذ طــرق داخليــة ،بتكلفــة تقديريــة  369.120يــورو
عمــل قســم املســاحة يف البلديــة مــن خــال دائــرة تســوية األرايض عــى تنظيــم احــواض التســوية ضمــن حــوض  4طبيعــي ســابقا حيــث تــم تصديــق
احــواض التســوية رقــم  28105 + 28104 + 28103+ 28102 + 28101 + 28100والعمــل يف احــواض التســوية ضمــن حــوض  2طبيعــي ،باإلضافــة
إىل العمــل عــى مخططــات لشــارع دي ال ســال وشــارع نجمــة الــرق وتصديقهــا مــن الحكــم املحــي.
حديقة ماري دويت:
بهــدف التحســن مــن ظــروف الحديقــة عملــت البلديــة عــى ترميــم البــر الداخــي وأعــال صيانــة وحاميــة لزيــادة اآلمــان يف الحديقــة حيــث تــم
إغــاق املنطقــة العلويــة املطلــة مــن الشــارع بدربزيــن ،وخــال العــام  2018إســتقبلت الحديقــة األطفــال ورحــل املخيــات الصيفيــة واملــدارس وريــاض
األطفــال واملؤسســات ،وتــم تنظيــم  19فعاليــة متنوعــة ألطفــال منطقــة بيــت لحــم شــملت عــروض مرسحيــة وعــروض مهرجــن وأعــال يدويــة ،وتــم
تزويــد الحديقــة بألعــاب جديــدة شــملت منتفــخ و لعبــة الرتمبولــن.

النهوض بالجانب التكنولوجي:
بهــدف التحســن مــن بيئــة البلديــة التكنولوجيــة عمــل قســم تكنولوجيــا املعلومــات عــى إعــادة تأهيــل غرفــة الســرفر لتصبــح مركــز معلومــات،
وتحديــث نظــام خدمــات الجمهــور ونظــام الشــؤون اإلداريــة والنظــام املــايل ،باإلضافــة إىل تركيــب كام ـرات يف الســوق القديــم ومحطــة الباصــات
املركزيــة ،وتوريــد وتركيــب نظــام البلديــة اإللكــروين ،وإطــاق نظــام الصيانــة والتشــغيل لدائــرة الهندســة ،وربــط جميــع مرافــق البلديــة إلكرتوني ـاً.
العالقات املحلية والدولية:
•وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم املحامــي أنطــون ســلامن ورئيــس بلديــة بودابســت الهنغاريــة ســتيفان تارلــوس بتاريــخ  2018-9-3اتفاقيــة توأمــة يف
اطــار تعزيــز التعــاون الالمركــزي بــن الطرفــن ،وذلــك يف مركــز الســام يف بيــت لحــم يف حفــل كبــر حــره مجموعــة مــن الشــخصيات الفلســطينية
والهنغارية.

•وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم املحامــي أنطــون ســلامن عــى مذكــرة تفاهــم مــع بلديــة برشــلونة بتاريــخ  2018-12-5وجــاءت هــذه االتفاقيــة
بهــدف إقامــة تعــاون بــن مجلــي بلديتــي بيــت لحــم وبرشــلونة وتعزيــز التطــور املؤسســايت ،وتحديــث إدارة الخدمــات البلديــة ،مــن أجــل
ضــان تحســن الخدمــات العامــة األساســية ،إضافــة إىل تشــجيع التطــور التقنــي ،كــا تشــمل التبــادل الفنــي واملشــاريع املرتبطــة مبجــال الســياحة
والرتويــج ،واســتمرار التبــادل الفنــي املرتبــط بــإدارة امليــاه والــرف الصحــي والطاقــة ،واملشــاريع الثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة والشــبابية
والبيئيــة.
•منحــت بلديــة بيــت لحــم بتاريــخ  2018-10-5ممثــل بولنــدا الســابق الســفري بيوتــر بوختــا شــهادة مواطنــة فخريــة ملدينــة بيــت لحــم تقديـرا ً
لجهــوده الكبــرة خــال توليــه منصــب ممثــل بولنــدا يف فلســطني ،حيــث عمــل بجهــد لصالــح بيــت لحــم خاصــة وفلســطني عامــة ،فض ـاً عــن
دعمــه ألكادمييــة بيــت لحــم للموســيقى مــن خــال مشــاريع وتبــادالت عــدة.
•نُظــم يف مركــز الســام لقــاء لرؤســاء ومــدراء البلديــات األعضــاء يف ميثــاق ميالنــو لسياســات الغــذاء ( )MUFPPوالحارضيــن مــن دول مختلفــة
مــن حــول العــامل .تبــع اللقــاء جولــة يف املدينــة اطلعــوا مــن خاللهــا عــى أهــم املواقــع التاريخيــة والدينيــة ،فض ـاً عــن اطالعهــم عــى آليــات
الزراعــة .كــا متــت زيــارة جــدار الفصــل العنــري للتعــرف عــى تأثــره عــى املنطقــة.
•يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة مــع بلديــة لــورد الفرنســية تــم تدريــب  6طالبــات مــن جامعــة بيــت لحــم يف مجــال إدارة الفنــادق والطهــي يف مدينــة
لــورد.
• يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة مــع بلديــة مونبلييــه الفرنســية تــم توفــر منحــة دراســية لطالــب مــن مدينــة بيــت لحــم لدراســة اللغــة الفرنســية ملــدة
عــام يف فرنســا.
• يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة مــع بلديــة جرونوبــل الفرنســية تــم افتتــاح غرفــة للتســلق يف مبنــى محطــة الباصــات املركزيــة يف بيــت لحــم ضمــن
مــروع تطويــر الرياضــات الجبليــة يف فلســطني .كــا تــم الحصــول عــى منحــة مــن خــال الوكالــة الفرنســية للتنميــة لتنفيــذ مــروع «ت ـرايث
هويتــي» بالتعــاون مــع جامعــة بيــت لحــم ومعهــد الرشاكــة املجتمعيــة واملركــز الفلســطيني للتقــارب بــن الشــعوب.
•يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة مــع بلديــة بريشــا اإليطاليــة ،شــارك فريــق نــادي عاصمــة امليــاد /أكادمييــة أطفــال بــا حــدود يف دوري بريشــا اإليطاليــة
وقــد أحــرز املرتبــة الثانيــة بعــد عــدد مــن املباريــات التــي خاضهــا مــع فــرق أوروبيــة عــدة.
•إنطلــق مــروع  Special Italyبالتعــاون مــع عــدة بلديــات إيطاليــة منهــا :كوماكيــو والفيلــو وكيوجــا ،حيــث يهــدف اىل تطويــر قطــاع الســياحة
وبشــكل خــاص تطويــر مجــال الطهــي املرتبــط يف بيــوت الضيافــة يف بيــت لحــم ،وذلــك مــن خــال مراحــل عــدة وهــي متكــن املجتمــع املحــي
الفلســطيني واملؤسســات ،وتعزيــز التنميــة الســياحية ،وتقديــم أشــكال جديــدة للرتحيــب بالزائريــن والســائحني يف مدينتــي بيــت لحــم وبيــت
ســاحور وبــدء مشــاريع مجتمعيــة جديــدة ،ودعــم ومتكــن مؤسســة اليــف جيــت لتأهيــل ذوي اإلعاقــة يف بيــت جــاال.
•وافقت بلدية بيت لحم عىل طلبات توأمة جديدة مقدمة من مدينة كوري اإليطالية ومدينة أراد الرومانية.
•أطلقــت بلديــة بيــت لحــم املؤمتــر الــدويل األول للمــدن اإليطاليــة املتوأمــة مــع مدينــة بيــت لحــم يف أســيزي اإليطاليــة بالرشاكــة مــع بلديــة
أســيزي و بالتعــاون مــع ســفارة فلســطني يف إيطاليــا وذلــك بتاريــخ  2018-4-21وســط حضــور  150شــخصية مــن  35مدينــة ومؤسســة إيطاليــة،
حيــث تــم توقيــع أربــع إتفاقيــات توأمــة وتعــاون وتأخــي وإعــان نوايــا جديــدة مــع مــدن إيطاليــة وهــي بيرتلشــينا وجروتافرياتــا وفيتشــينزا
ومونســومانو تريمــي .وشَ ــمل املؤمتــر أيضــا نــدا ًء مــن أجــل الســام يف العــامل مــع رؤســاء البلديــات عــى خطــى مبــادرة «مــن روح أســيزي» ،ومعرضـاً
للصــور تحــت عنــوان «بيــت لحــم بــن املــايض والحــارض» .وعــى هامــش املؤمتــر كرمــت جمعيــة اجاليــا اإليطاليــة رئيــس بلديــة بيــت لحــم
املحامــي أنطــون ســلامن ومنحتــه جائــزة يوحنــا بولــس الثــاين الدوليــة لــدوره وعملــه البــارز ،وقــد أعلنــت عــدة مــدن رغبتهــا بدعــم مشــاريع يف
مدينــة بيــت لحــم.

إحتفاالت أعياد امليالد املجيدة 2018
نظمت بلدية بيت لحم إحتفاالت ميالدية ضخمة للموسم امليالدي  2018شملت:
•املؤمتر الصحفي إلطالق اإلحتفاالت امليالدية.
• حفــل إضــاءة الشــجرة والــذي حــره أكــر مــن  15000شــخص مــن فلســطني ودول أجنبيــة عديــدة وشــمل هــذا الحفــل مشــاركات فنيــة محليــة
ودوليــة (مالطــا ورومانيــا).
•ســوق امليــاد الســنوي الثامــن عــر شــمل أكــر مــن  45مشــاركة مــن بينهــا  20دولــة حيــث تــم عــرض املنتجــات امليالديــة املختلفــة باإلضافــة إىل
الفقـرات امليالديــة.
•قريــة ســانتا والتــي اســتمرت ملــدة أســبوع يف ســاحة املهــد وتخللــت فقـرات ميالديــة مختلفــة وأكشــاك عديــدة شــملت املنتجــات امليالديــة وعــى
هامــش القريــة تــم تنظيــم فعاليــة الفطــور مــع ســانتا.
•إستقبال غبطة البطاركة ورؤساء الكنائس الكاثوليك واألرثوذكس وإقامة األمسيات امليالدية.
•كونرست عيد امليالد املجيد مع أوركسرتا الشباب األوروبيني بقيادة املوسيقار باولو أوملي.
•فعالية استقبال املجوس القادمني من مالطا.
•خبز حلوى عيد امليالد املجيد مع تيتا سانتا.
•أمسية دولية تحت عنوان بيت لحم تستضيف الثقافة وتذوق امليالد.
هــذا وزار بلديــة بيــت لحــم وشــارك باإلحتفــاالت  400ضيــف مــن املــدن املتوأمــة مــع بلديــة بيــت لحــم وغريهــا مــن املــدن العامليــة وهــي :توســكانا،
رومــا ،بافيــا ،بولونيــا ،تورينــو ،مونتيفــاريك ،اميليــا رومانيــا ،سارســروغ ،هابســلو ،سوتشــافا ،شيســتوكوفا ،برشــلونة ،كريــل ،بودابســت ،ومــن دولــة لتوانيــا
ومالطــا ،باالضافــة اىل وفــد أمريــي تكــون مــن  ٣٠٠شــخص.

ماراثون فلسطني الدويل السادس:
انطلــق يــوم الجمعــة املوافــق  2018-3-23يف مدينــة بيــت لحــم ماراثــون فلســطني الــدويل الســادس ،الــذي شــهد مشــاركة مــا يزيــد عــن ( )7000عــداء
وعــداءة بحضــور كافــة أطيــاف الشــعب الفلســطيني مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني وأكــر مــن ( )70جنســية مــن
بينهــا بريطانيــا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،الدمنــارك ،الرنويــج ،ايطاليــا ،فرنســا ،وغريهــم .أمــا نســبة املشــاركة النســوية فكانــت األعــى منــذ ســتة
مواســم ووصلــت إىل  ،% 50وكان هنــاك مشــاركة كبــرة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

مهرجان قطف الزيتون الثامن عرش :
نظــم مركــز الســام يف بيــت لحــم مهرجــان قطــف الزيتــون بالتعــاون مــع مركــز التعليــم البيئــي وغرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ومديريــة
الزراعة/محافظــة بيــت لحــم ،وأُقيــم املهرجــان تحــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي الحمدللــه حيــث تــم ترتيــب أســبوع كامــل مــن
الفعاليــات مــن تاريــخ  22لغايــة  27ترشيــن أول  2018شــملت اليــوم الوطنــي لقطــف الزيتــون وورشــات عمــل للمزارعــن والنســاء باإلضافــة إلفتتــاح
معــرض فنــي وأختتمــت الفعاليــات باملهرجــان يف ســاحة املهــد .ويهــدف هــذا املهرجــان بشــكل ســنوي إىل خلــق ســوق مركــزي وهــام لتســويق
املحاصيــل الزراعيــة املتعلقــة بالزيتــون ودعــم املزارعــن والصناعــات والحــرف وذلــك لعــدم وجــود أســواق كافيــة لهــا بســبب الظــروف السياســية
واالقتصاديــة الراهنــة .كــا ويجســد املهرجــان ال ـراث الثقــايف الفلســطيني ويســاهم يف دعــم صمــود امل ـزارع الفلســطيني يف أرضــه ضــد هجــات
املســتوطنني وتشــغيل أكــر عــدد ممكــن مــن األيــدي العاملــة مــن الفئــات املجتمعيــة املختلفــة خاصــة فئــة النســاء.

إنجاز مراحل إعداد الخطة التنموية اإلسرتاتيجية ملدينة بيت لحم لألعوام 2021-2018
تــم إنجــاز مراحــل إعــداد الخطــة التنمويــة اإلسـراتيجية ملدينــة بيــت لحــم لألعــوام  ،2021-2018وعقــد اللقــاء املجتمعــي الثــاين لإلعــان عــن الخطــة
التنفيذيــة لعــام  2018التــي تضمنــت أيضـاً خطــة التطويــر املؤسســاتية لبلديــة بيــت لحــم ،وكانــت بلديــة بيــت لحــم أوىل البلديــات الفلســطينية التــي
بــارشت يف تطبيــق دليــل التخطيــط التنمــوي اإلسـراتيجي لعــام  2017املعتمــد مــن وزارة الحكــم املحــي وتنفيــذ الخطــوات واملراحــل املتضمنــة فيــه،
وقــد تــم تنفيــذ معظــم املشــاريع التنمويــة خــال عــام  2018بتمويــل ذايت مــن ميزانيــة بلديــة بيــت لحــم.

إنجاز خطة مجلس تنمية اإلقتصاد املحيل ملحافظة بيت لحم  LEDلألعوام الثالثة 2020 – 2018
تــم إنجــاز خطــة مجلــس تنميــة اإلقتصــاد املحــي ملحافظــة بيــت لحــم  LEDلألعــوام الثالثــة  ، 2020 – 2018مبشــاركة بلديــة بيــت لحــم التــي حافظــت
عــى عضويتهــا يف الهيئــة اإلداريــة للمجلــس منــذ تأسيســه عــام  ،2008وتنفيــذ العديــد مــن املبــادرات مــن متكــن وبنــاء قــدرات الرياديــات مــن النســاء
لتســويق منتجاتهــم املحليــة ،وعقــد ورشــة عمــل يف محافظــة بيــت لحــم لتشــجيع الرياديــن والرياديــات للتســجيل يف الغرفــة التجاريــة وترخيــص
حرفتهــم يف البلديــة.

تكرميات رئيس البلدية:
•حصل عىل وسام االستحقاق من املعهد الوطني األزرق من روما يف شهر كانون أول .2018
•حصــل مــن بـراغ /التشــيك عــى جائــزة مــدام إنســانية وشــهادة عــن املســاهمة يف املعــرض الــدويل  2018 Madame Humanitéيف بيــت لحــم يف
شــهر ترشيــن أول .2018
•حصــل عــى شــهادة تقديــر مــن بلديــة كالوغــا /روســيا لــدوره يف تركيــب وصيانــة متثــال عــامل الفضــاء الــرويس يــوري غاغاريــن يف مدينــة بيــت
لحــم يف شــهر ترشيــن أول .2018
•حصل عىل جائزة «جيوفاين باولو الثاين» من قبل الجمعية الدولية أغاليا يف إيطاليا يف شهر نيسان .2018
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