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 ملخص تنفيذي

 بدياضمن برنامج تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية 
نتقال من مرحلة العمل الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية واالهذه تهدف وعداد خطة استراتيجية تنموية للبلدة. إعلى 

إعداد خطة تنموية ويتطلب هذا االنتقال  ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج.ستجابة لحاجات االعشوائي ك
لجميع المجاالت التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ  األولوياتاستراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا األساسية ومن ثم 

 الشراكة والحكم الرشيد.

بشكل الذي ركز  2017 المحلي داد الخطة التنموية على دليل التخطيط التنموي المعد من قبل وزراة الحكمعإفي بديا بلدية استندت 
 ساسي على المشاركة المجتمعية من خالل تشكيل اللجان التنموية المختلفة وهي: أ

 لجنة التخطيط التنموي. 
  ساسياالفريق التخطيط. 
 لجان المجاالت التنموية. 
 

وتم دعوة الحضور للمشاركة في اللجان وتم تشكيل اللجان  عطارةق الخطة التنموية لبلدة طالول إلالمجتمعي األحيث تم عقد اللقاء 
ساسي ولجنة التخطيط التنموي، قامت اللجان التنموية بعقد األشراف والمتابعة من فريق التخطيط إلالمذكورة. وبالتنسيق واالتنموية 

 من البلدية والمؤسسات المعنية من أجل تشخيص الواقع الحالي للبلدة في المجاالت التنموية عدة اجتماعات وجمع البيانات الالزمة
 ربعة وهي: األ
 البيئة والبنية التحتية. 
 التنمية االقتصادية. 
 التنمية االجتماعية. 
 اإلدارة والحكم الرشيد. 

هم في وضع أهداف الخطط االستراتيجية التي ويعد تشخيص الواقع أحد أهم األدوات للتخطيط، حيث يوفر بيانات ومعلومات تس
تستند لالحتياجات الحقيقية للمجتمع. يجري هذا التشخيص على مستوى بلدية بديا ويستند لعدد من التقارير اإلحصائية والدراسات 

ت تنموية، ومنها ذات العالقة، ويعتمد على جهد بحثي قام به عدد من أبناء البلدة للوقوف على احتياجات البلدة في عدة مجاال
المجاالت التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية، ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تعزيز دور البلدية في تقديم خدمات نوعية 

 لجميع سكان البلدة، وتحسين جودة هذه الخدمات وصواًل لمستويات مقبولة ومرضية على المستوى الوطني. 
تنموي االستراتيجي الذي يهدف إلى دراسة وتشخيص الوضع القائم لجميع المجاالت التنموية حتى من هنا تأتي أهمية التخطيط ال

يتسنى تحديد القضايا ذات األولوية من خالل تحليل كل مجال على حدة، وتحديد نقاط القوة اإليجابية وكيفية تعزيزها وتحديد نقاط 
 مجال من مجاالت التنمية. الضعف وكيفية التغلب عليها والخروج بتوصيات أولية لكل

 
  



 التنموية المجاالت ولجان األساسي التخطيط فريق .1
 

 فريق التخطيط األساسي

 1 د.محمد حسين داود حسين  رئيس لجنة التخطيط المحلي 
 2 علي صبحي صالح  عضو لجنة التخطيط المحلي 
 3 أحمد واصف أبو صفية  عضو لجنة التخطيط المحلي

المحليعضو لجنة التخطيط   4 عماد ماهر أطرش  
 5 م. سناء حمدان  منسقة لجنة البيئة والبنية التحتية  
 6 م.دعاء نصار  منسقة لجنة األدارة والحكم الرشيد 
 7 يوسف سالمة  عضو فريق التخطيط األساسي 
 8 محمد محمود سالم  عضو فريق التخطيط األساسي
 9 عائدة أحمد طه  منسقة فريق التخطيط األساسي 

 10 سائد شوقي ابراهيم  منسق اللجنة االقتصادية 
 11 سليمان يعقوب طه  عضو فريق التخطيط االساسي 
 12 فدوى محمد العامور  عضو فريق التخطيط األساسي 
 13 جهاد محمود عابد  عضو فريق التخطيط األساسي 
 14 أسامة يوسف أبو زر  عضو فريق التخطيط األساسي 
 15 ايناس خليل ابراهيم  منسقة لجنة التنمية االجتماعية 

 
البيئة والبنية التحتيةمجال لجنة   

  

 1 م.سناء حمدان المنسق
 2 م.دعاء نصار  عضو
 3 م.قتيبة فواز  عضو
 4 م. جميلة درويش  عضو
 5 م.أسامة أبو زر  عضو
 6 م. مصعب سالمة  عضو
 7 م.محمود العامور  عضو
 8 وليد العارضة  عضو
 9 داوود سالمة  عضو
 15 ناصر قطيري عضو



 لجنة مجال التنمية االجتماعية

 

 ةاالقتصاديالتنمية مجال لجنة 

 
  

 1 ايناس خليل ابراهيم  المنسق
 2 جهاد عابد  عضو
 3 مصطفى ابراهيم صالح  عضو
 4 عبد الرازق عيسى عضو
 5 صالح ياسين  عضو
 6 فاروق عساف عضو
 7 سماح سالمة  عضو
 8 فدوى العامور  عضو
 9 مصطفى صالح  عضو
 10 محمد األقرع  عضو
 11 د.شوقي خليل  عضو

 1 د.سائد خليل ابراهيم  المنسق
 2    سليمان طه عضو
 3 عايدة طه عضو
 4 يوسف عامور عضو
 5 اسعد سعد الدين عضو
 6 نهاد درويش عضو
 7 عمر صدقي ابراهيم عضو
 8 بهاء علي طه عضو



 داإلدارة والحكم الرشيمجال لجنة 

 
  

 1 م.دعاء نصار  المنسق
 2 م.سناء حمدان  عضو
 3 حسن أبو تمام  عضو
 4 يوسف سالمة  عضو
 5 محمد سالم  عضو
 6 منى الدلو  عضو
 7 صالح علي صالح  عضو
 8 زياد عارف  عضو
 9 حمدان بكر  عضو



 لجنة أصحاب العالقة 

 

 



 
 



 مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية قرار .2
 



 الوثيقة المجتمعية .3

 
 
 



 
 



 



 



 
 



 مقدمة
 

والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات المحلية خالل فترة  األهدافإن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة األوليات و
زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان، واألخذ باالعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة. وتنبع أهمية استخدام هذا 

تبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر الرشيدة، والتي تع دارةالمفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم واإل
والرقي والنهوض، وذلك باالعتماد على موارده ومقوماته الذاتية. وتتمثل هذه المبادئ بما يلي: المشاركة، والشفافية والمساءلة، 

 والتكاملية، وشمولية التشخيص والبعد االستراتيجي، والكفاءة والفعالية.
 

 األراضيدوق تطوير وإقراض البلديات، وبالشراكة مع بعض الجهات الدولية الداعمة في لقد باشرت وزارة الحكم المحلي، وصن
الفلسطينية في مجال التخطيط التنموي المحلي، بالعمل على تحديد أسس التخطيط التنموي للمستوى المحلي، والمشار إليه بـ 

دام دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية "التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية" وذلك باستخ
2017 . 

 

كفر ضمن برنامج تطوير البلديات والمقدم من صندوق تطوير وإقراض البلديات، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي تعمل بلدية 
عمل البلدية واالنتقال من مرحلة العمل . تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية ببلدةداد خطة تنموية استراتيجية للعلى إععقب 

العشوائي كاستجابة لحاجات ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم والممنهج. حيث يكون ذلك بإعداد خطة تنموية 
لتعزيز مبدأ ة ومن ثم األوليات لجميع المجاالت التنموية بمشاركة المجتمع المحلي األساسيللبلدية تتحد فيها القضايا  استراتيجية

 الشراكة والحكم الرشيد.
 

ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي االستراتيجي الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات الفلسطينية 
والرؤية  ةاألولويمن خالل دراسة وتحليل الوضع القائم لجميع المجاالت التنموية المذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات 

 والبرامج والمشاريع التنموية. األهدافو
 

 أهداف الخطة .1
 :باآلتيالعامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي االستراتيجي  األهدافتتمثل 

 

 .ترسيخ مبدأ التخطيط االستراتيجي كمنهج عمل أساسي تعتمد عليه البلدية في اتخاذ القرارات 
  المحلي في مجال التخطيط التنموي االستراتيجي.بناء قدرات البلدية ومؤسسات المجتمع 
  المشتركة. األهدافتعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين جميع مكونات المجتمع المحلي في سبيل تحقيق 
 .إفساح المجال للكفاءات والمبادرات الريادية في دعم جهود التنمية المحلية 
 ية والنزاهة والمساءلة والعدالة االجتماعية.تعزيز مبادىء الحكم الرشيد المتمثلة في الشفاف 
 

 :باآلتي لبلدةخطة التنموية االستراتيجية لالمتوقعة من عملية إنجاز ال األهدافكما يمكن تلخيص أهم 
 

 .تشخيص وتحليل المجاالت التنموية المختلفة من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المرتبطة بهذه المجاالت 



  والرؤية. األولويةتحديد القضايا التنموية ذات 
  األهداف، وتحديد مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه األولويةالتنموية المتربطة بالقضايا ذات  األهدافتحديد. 
  األهدافالمرتبطة بهذه  والمشاريع البرامجتحديد وتوصيف. 
  الخطة خالل المدة المحددة.وضع خطة التنفيذ وخطة المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ مخرجات 

 

 إعداد الخطة منهجية .2

 التنظيم والتحليل – ول المرحلة األ
تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة واإلعداد على المستوى الداخلي للبلدية والمجتمع من خالل عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء 

. وتم كذلك تحليل وتحديد أصحاب األساسيالمجتمعي األول،، وتم أيضًا تشكيل اللجان المرتبطة بعملية التخطيط وفريق التخطيط 
ممثلي أصحاب العالقة، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خالل اللجان المختصة للوقوف العالقة وتشكيل لجنة 

 .بلدةختلف المجاالت التنموية في العلى نقاط القوة والضعف في م
 

  اإلطار التنموي االستراتيجي –المرحلة الثانية 
 التشخيص بناء على نتائج األولويةمن خالل تحديد القضايا التنموية ذات  بلدةديد التوجهات االستراتيجية للتم في هذه المرحلة تح

، ومؤشرات القياس المرتبطة بلدةالرؤية واألهداف التنموية لل ، وتم كذلك تحديدولىوالتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة األ
 بها.

 

 ستراتيجيةالخطة اال –المرحلة الثالثة 
التنموية، وتحضير مصفوفة  األهدافوتوصيف المشروعات والبرامج التنموية المرتبطة بكل هدف من تم في هذه المرحلة تحديد 

ةاعتمادها والمصادقة عليها من قبل جميع  ستراتيجيةالتنفيذ ومصفوفة المتابعة والتقييم، وأخيرا تم تحضير وثيقة الخطة التنموية اال
 .الفعاليات والمؤسسات والمجتمع

 

 

 

 

 

 تطوير الخطة التنموية ومراحلها المختلفةمنهجية عملية 
 



 
 

 

 لمحة عامة عن بلدة بديا
  

 الموقع الجغرافي والمساحة والتاريخ .1
 

يقال إن بديا تحريف لكلمة )بدة( اآلرامية )والبدة(  بديا مدينه جبلية تابعة لمحافظة سلفيت، تقع في الجنوب الغربي من نابلس.
الجذع الثقيل الذي يستخدم في عصر الزيتون، ولعل كثرة أشجار الزيتون في البلدة دليل واضح معصرة الزيت ومنها )البد( وهو 

 .على ذلك، كما أن بديا تعتبر من أكثر البلدات إنتاجًا للزيت في قضاء نابلس
تسمية أنها منسوبة إلى وتعد بديا من أكثر البلدات إنتاجًا لزيت الزيتون في المنطقة خاصة وفي فلسطين عامة، وقد ذكرنا في سبب ال

البدة وهي مكان عصر الزيتون، وفي هذا مؤشر بين على كثرة أشجار الزيتون فيها، والتي تعد العمود الفقري إلقتصاد البلدة قديمًا. 
اما حديثًا فإن توفر فرص العمل في إسرائيل جعلت كثيرًا من سكانها يعزفون عن العمل في األرض والزراعة، والبحث عن فرص 

 مل أخرى في البناء والتجارة والوظائف الحكومية. ويزرع السكان إلى جانب الزيتون والتين بعض الخضراوات والحبوب.ع
يعتمد سكان بديا في سد إحتياجاتهم من المياه على مياه الشركة القطرية اإلسرائيلية التي بدات بتزويد البلدة بالمياه في العام 

% من المساحة المبنية 100ن على حفر آبار لجمع مياه األمطار فيها. وتغطي شبكة المياه م. إلى جانب ذلك يحرص السكا1984
ساعة اال في بعض فترات الصيف حيث يزداد الطلب على المياه ويتم  24في البلدة وبذلك، تصل المياه لجميع السكان على مدار 

 توزيع المياه بشكل مناطقي. 
وترتبط  .ليًا مركزًا تجاريًا للقرى المجاورة نظرًا لموقعها وسهولة الوصول اليها وتطورهاومما هو جدير بالذكر أن بديا تمثل حا

بديا بالطريق العام المتصل بكفر قاسم والذي يصلها بمدينة يافا على ساحل البحر المتوسط غربًا في حين يصلها هذا الطريق بمدينة 
حصار اإلسرائيلي خاصة بعد بناء الجدار العازل، لذا فقد أستعيض عن هذا نابلس شرقًا، إال أن هذا الطريق مغلق حاليًا في ظل ال

الطريق بطريق يسمى الدرجة والذي يصل البلدة بقرى سنيريا وكفر ثلث وعزون الشمالية ومنها إلى نابلس وقلقيلية. أما الطرق 
 .ي البلدةداخل البلدة فقسم كبير منها معبد وتقوم البلدية حاليًا بتعبيد الطرق الفرعية ف



ويتوفر في بديا ايضا شبكة كهرباء عامة، وتشكل الشركة القطرية اإلسرائيلية المصدر الرئيسي للكهرباء في البلدة، إال أنه ال يتوفر 
فيها شبكة للصرف الصحي، وإنما يتم التخلص من المياه العادمة في المدينة بواسطة الحفر االمتصاصية، ومنها في أودية تبعد عن 

 1.5مسافة مقدارها ثالثة كيلومترات. ويوجد في البلدة موقع مستأجر من قبل البلدية للتخلص من النفايات، وهو يبعد حوالي  القرية
كم عن أقرب منطقة سكينة ، ويتم جمع وترحيل النفايات باستخدام سيارة نفايات ضاغطة حديثة من خالل مجلس خدمات مشترك 

بلدات محافظة سلفيت ، حيث يتم جمع النفايات يوميا، ومن ثم يتم التخلص منها عن طريق للنفيات الصلبة وهو مجلس يضم كافة 
 .حرقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة لمحافظة سلفيت بدياموقع بلدة 



 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

 الموقع الجغرافي والمساحة 1.1

يافا المعبدة، وتبعد  -الغربي من نابلس على الشارع العام المؤدي إلى كفر قاسم على طريق نابلسبديا بلدة جبلية تقع في الجنوب 
( كم تقريبًا إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت على إحداثيات الموقع الجغرافي 13كم. وتقع البلدة على بعد ) 32عن نابلس مسافة 

جميلة تحيط بها أحراج الزيتون، وبعض كروم العنب والتين، حيث تعتبر شرقا، ومناظرها  35.08°شماال و 32.11°)بالدرجات( 
 .سادسة قرى قضاء نابلس في غرس الزيتون

يجاور بديا من الغرب والجنوب الغربي بلدات مسحة والزاوية ورافات، ومن الجهة الشرقية كل من قرى سرطة وقراوة بني 
 .ثلث ، أما من الجنوب فيجاورها كفر الديكحسان، ومن الشمال ومن الشمال الغربي سنيريا وكفر 

كم، وهي ترتفع عن  2تقع هذه البلدة فوق بقعة منبسطة على الرغم من كونها في منطقة جبلية، يمتد فيها شارع رئيسي معبد بطول 
 ( دونم.2015مترا وتقدر مساحة بديا وفق المخطط الهيكلي للبلدة بـ ) 320سطح البحر 
 

  



 المناخ 1.1

 درجة معدل أما مئوية، درجة 29 الحرارة لدرجة معدل أعلى ويبلغ شتاءًا، وبارد وماطر صيفًا، وجاف حار بمناخ البلدة متازت
 مئوية. درجات 3 فيبلغ الدنيا الحرارة

 

 األمطار  1.1

 ملم سنويًا، علمًا أنها وصلت في بعض السنوات إلى 660، ويصل معدل كمية المطر إلى الشتاءيتركز هطول المطر في فصل 
 معدالت أعلى من ذلك.

 الرطوبة 1.4

 .% خالل أشهر الشتاء الماطرة60%، وقد يرتفع ليصل إلى 57بلغ معدل الرطوبة في المنطقة 

 السكان  .2

نسمة، ووفق إحصائية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لتعداد السكان والمساكن  1360م 1945بلغ عدد سكان بديا في نيسان 
د منهم من اإلناث ويبلغ عد 3879منهم من الذكور و 4081( نسمة، 7960فقد بلغ عدد السكان حوالي ) 2007والمنشآت عام 

 ( نسمة. 10000حوالي ) 2017سكانها حسب احصاءات 
 الزراعة في بديا 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1


 تشخيص المجاالت التنموية
 

 مجال البيئة والبنية التحتية .1

 يشمل مجال البيئة والبنية التحتية المجاالت الفرعية التالية:
 الكهرباء القطرية االسرائيلية. ويوجد في بلدية بديا يتم تزويد بلدة بديا بالكهرباء من خالل نقطة ربط من شركة : الكهرباء

(، باالضافة الى وجود مهندس 1( وعامل )عدد 1( ومساعد فني )عدد 2كهرباء )عدد  يشعبة كهرباء تضم رئيس الشعبة وفني
لخدمات الخاصة كهرباء يعمل في قسم التخطيط والمشاريع. وتعمل البلدية على ادارة قطاع الكهرباء بشكل كامل وتقديم كافة ا

توسعة شبكة و،  }منزلي /صناعي /تجاري /....{تشمل تزويد وربط اشتراكات الكهرباء الجديدة هي بهذا القطاع للمواطنين و
واعمال توسعة الشبكة التي تقوم بها البلدية ، صيانة كافة مكونات شبكة الكهرباء(والكهرباء لخدمة التوسع واالمتداد العمراني، 

س ما يقدم من طلبات الشتراكات الكهرباء الجديدة وليس بناء على سياسة معينة مرتبطة بتوجهات التوسع مبنية على اسا
ويعتبر ذلك من االشكاالت التي تعيق القدرة على التخطيط السليم او تقدير التكاليف المتوقعة  .العمراني المدروس والمنظم

معرفة امكانية النظر في طلب كهرباء معين او بمكان عل من الصعوبة لقطاع الكهرباء لفترة زمنية مستقبلية معينة، كما يج
 رفضه.

 9000محوال، وطول شبكة كوابل الجهد المتوسط الهوائية واالرضية ما يقارب  18 ويبلغ عدد محطات التحويل الكهربائية
الخشبية والمعدنية ما يقارب ، وعدد اعمدة الكهرباء امتر 40000، وطول شبكة كوابل الجهد المنخفض الى ما يقارب امتر

، وعدد وحدات انارة الشوارع الى ما يقارب برج 100، وعدد ابراج وساللم الضغط المتوسط الى ما يقارب عمودا 1200
 .وحدة اضاءة 1000

ابية لكل خط تفتقر البلدية الى المعلومات والبيانات والخرائط الكافية لدراسة توزيع االحمال الكهربائية ومعرفة القدرة االستيع
 مغذ وامكانية تزويد اشتراكات الكهرباء الجديدة وكذلك مقدار الحاجة المستقبلية.

ان القدرة الكهربائية الممنوحة لبلدة بديا من جانب الشركة القطرية االسرائيلية غير محددة بجهاز تحكم )مزالج(، بينما كما 
للقدرة منذ   بين البلدية والشركة القطرية. وقد تم تجاوز الحد المسموحهناك سقف محدد للقدرة في االتفاقيات الرسمية الموقعة 

سنوات، مما يشكل خطورة مستقبال في قيام الجانب االسرائيلي في اي وقت بتحديد سقف القدرة الكهربائية باقل من القدرة 
الحالية التي تصل البلدة من نقطة الربط  احتمالية عدم كفاية السعة الكهربائية للكوابلايضا وهناك  الحالية المستخدمة فعليا.

زيادة االحمال الكهربائية التي تحتاجها البلدة مستقبال، مما يعني لاالسرائيلية لكمية التيار الكهربائي المار بها وذلك نتيجة 
بل الموجودة بكوابل ضرورة ايجاد طريقة لتوزيع الكهرباء الداخلة الى البلدة من نقطة الربط على اكثر من خط، او تغيير الكوا

 ذات سعة اكبر.
 تعاني بلدة بديا من عدد من المشاكل البيئية المتراكمة عبر الزمن والتي تتزايد وتتفاقم بمرور الوقت  :البيئة والصحة العامة

الى وتزايد عدد السكان وكذلك تزايد عدد متلقي الخدمات في بديا والذين يرتادون البلدة من التجمعات المجاورة، اضافة 
المستثمرين الذين يمتلكون سواء محالت تجارية او ورش صناعية او صناعات ملوثة كصناعة الحجر والرخام ومشاطب 
المركبات. كما تعاني البلدة من مخلفات عمليات الذبح والسلخ التي تتم داخل المحالت التجارية الواقعة ضمن الشارع الرئيسي 

وم والفوارغ، وكذلك المخلفات السائلة المختلطة بالدم والتي تسيل على الشارع من مخلفات صلبة كالعظام والجلود والشح
تنتشر  الرئيسي متسببة بابشع المناظر والروائح خاصة في الصيف مع تجمع القوارض والحشرات والكالب الضالة والخنازير.



لتي تتسبب بانواع مختلفة من الملوثات منها الورش الصناعية والحرفية في معظم انحاء البلدة بما في ذلك المناطق السكنية وا
الغبار والضجيج كتلك الناتجة من مناشير الحجر والرخام، والروائح التي تنبعث من ورشات دهان الموبيليا، والمخلفات الصلبة 

ب المركبات الناتجة من مصانع الرخام، واماكن التنجيدوالمحادد والمناجر وغيرها الكثير........ والتلويث البصري كمشاط
 التي تتسبب بالفوضى والعشوائية.

ايضا تعاني البلدة من الفوضى والتلوث والمخلفات الناتجة من محالت الخضار والتي تقع بمعظمها في مواقع هامة في مدخل 
 البلدة، مما يعطي انطباعا سيئا للداخل الى البلدة سواء كان من سكان المنطقة او ضيفا عليها.

الوضع البيئي السيئ الناتج عن النفايات الصلبة التي تتراكم حول حاويات القمامة بشكل متكرر حيث اعتاد يضاف الى ذلك، 
 المواطن على مشاهدة تلك المناظر البشعة.

وفيما يتعلق باالمور الصحية المتعلقة بشكل اساسي بالمواد الغذائية المتداولة في المطاعم والمحالت التموينية، تقوم البلدية 
والت تفتيشية بمرافقة طواقم من مديرية الصحة واحيانا بمرافقة لجنة السالمة العامة في المحافظة، وذلك للتأكد من صحة بج

الممارسات الخاصة باالفراد العاملين بالمطاعم وكذلك صحة المواد التموينية التي يتم تسويقها للمواطن، ولكنها بشكل عام 
 جوالت غير منتظمة وغير متواصلة.

فيما يتعلق بالرقابة على اللحوم والمذبوحات قامت بلدية بديا مؤخرا بتعيين طبيب بيطري يقوم بمراقبة وفحص وختم و
 المذبوحات الصالحة لالستهالك، ولكن ذلك يتم بشكل غير مبرمج وغير مضبوط بسبب عدم وجود مسلخ.

حفر االمتصاصية وتفريغها بشكل مخالف ضمن االودية هناك مشاكل بيئية ناتجة عن عمليات التخلص من المياه العادمة من ال
او في االراضي المشجرة بالزيتون، وذلك بسبب عدم وجود منظومة هندسية سليمة للصرف الصحي )شبكات، محطات 

 معالجة، مضخات...(
راء تعود بالنفع واتجهت البلدية في السنوات االخيرة الى التركيز على زراعة االشجار في الشوارع وذلك لتوفير بيئة خض

العام على البيئة وتضفي مظهرا جماليا لشكل المدينة، ولكنها بحاجة الى التركيز واالهتمام اكثر بهذا الموضوع وبشكل مبرمج، 
علما بوجود نقص في المساحات الخضراء في المناطق المبنية مع استمرار الزحف العمراني نحو المناطق الزراعية المشجرة 

 ساسي.بالزيتون بشكل ا
يتوفر لدى البلدية قسم لصحة البيئة لكنه يعاني من نقص في الكوادر المؤهلة والعدد الكافي من المفتشين والعمال للقيام بمهامه 

 القسم بالشكل المنشود.
يتوفر لدى البلدية دراسة بيئية خاصة بانشاء مسلخ مواشي وكذلك مخططات انشائية كاملة وارض مالئمة وترخيص لهذا 

 خ.المسل
 على المجتمع وعلى تعتبر قضية التخلص من النفايات الصلبة من اهم القضايا ذات التأثير المباشر والواضح  :النفايات الصلبة

فهي قضية ذات بعد بيئي صحي اجتماعي تنظيمي جمالي على المجتمع وعلى الوطن  الصحة العامة والمنظر الجمالي للمدينة،
 ككل.

بديا من قبل مجلس الخدمات المشترك لجمع النفايات الصلبة لمحافظة سلفيت، الذي يضطلع بادارة  يتم جمع النفايات الصلبة في
هذا القطاع، فيتولى توفير سيارات جمع النفايات ويقوم بتوظيف الطاقم الالزم مقابل دفع فاتورة جمع النفايات من قبل البلدية 

نتها والتنظيف بالباجر حول الحاويات، وتملك البلدية أيضا مكبا شهريا. وتقوم البلدية بتوفير الحاويات والعمل على صيا
عشوائيا للنفايات وهو مستأجر من مواطن من قرية سنيريا، حيث تتولى البلدية مسؤولية حرق النفايات ودفنها باستخدام باجر 

 البلدية من وقت الخر.



ر مناسبة حيث ان عملية الجمع ال تشمل المدينة يوميا بل تعتبر الخدمة التي يقدمها مجلس الخدمات لبلدة بديا غير كافية وغي
نصف المدينة، والعمال ال يقومون بإزالة االوساخ من قرب الحاوية مما يؤدي الى تراكم االوساخ قرب الحاويات وتشكيل 

 مكرهة صحية وبيئية.
من المدينة وجزء من هذه الحاويات  %90وهذا يغطي نسبة  3م1حاوية سعة كل منها  340ان عدد الحاويات في المدينه يبلغ 

 حاوية تقريبا. 50% أي ما يعادل 15بحاجة الى صيانة بنسبة 
يوجد لدى البلدية قسم صحة مكون من موظفين اداريين وعمال يعملون على كنس الشوارع  يدويا بكفاءة يمكن وصفها 

 بالضعيفة.
لما له من اثر كبير في تخفيض نسبة الفوضى البيئية  واالهم من كل ذلك مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين

وتراكم النفايات، حيث يالحظ وجود نقص في الوعي لدى مستخدمي الحاويات في بعض االحيان اضافة الى الالمباالة وعدم 
 عاب.االنتماء في احيان اخرى، ويظهر ذلك من ظاهرة القاء النفايات حول الحاويات رغم توفرها وقدرتها على االستي

نظرا لوجود نشاط تجاري واضح في بلدة بديا ومحيطها اضافة الى وجود الكثير من المكاتب الخدماتية الحكومية والخاصة 
والمؤسسات التعليمية،  فان هناك كميات كبيرة من النفايات المنتجة يوميا من الورق والكرتون والتي تتسبب في ملء الحاويات 

ي الحاويات وتختلط بالنفايات المنزلية واالنواع االخرى من النفايات، ورغم ذلك ال يوجد اي بشكل سريع وتشغل حيزا كبيرا ف
   مبادرات خاصة او حكومية النشاء مشاريع اعادة تدوير رغم اثر هذه المشاريع البيئي واالقتصادي االيجابي.

ما للذكور واألخرى لإلناث. كلتا المدرستين طالب وطالبة، ويوجد مدرستين ثانويتين إحداه 521يوجد في بلدة عطارة حوالي 
م. تعاني مدارس 1956م ومدرسة اإلناث أنشأت في عام 1977بنيتا على مبان قديمة حيث أن مدرسة الذكور أنشأت في عام 

بلدة عطارة من سوء البنية التحتية وضعف الخدمات مما يتسبب في ضعف البيئة التعليمية، كما أن هذه المدارس تعاني من 
 عدم توفر الساحات والمالعب باإلضافة إلى المرافق الترفيهية والتعليمية. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مدارس البلدة أخذت بالتمدد العمودي بسبب عدم توفر مساحات. ويوجد أيضًا في بلدة عطارة روضة 
 لى صيانة.واحدة في مبنى البلدية. كما يوجد مسجدان باإلضافة إلى مسجد آخر غير مأهول يحتاج إ

 انش وبطول  8كبداية تجريبية بخط قطره  2006: انشأت شبكة الصرف الصحي في مدينة بديا في عام الصرف الصحي
في اليوم.  3م11( وذلك بطاقة waste water treatment plantكم، وانشأت ايضآ لنفس الغرض محطة تجريبية ) 1حولي 

في اليوم ليبلغ عدد مشتركي  3م 22لتتضاعف سعة المحطة لتصل ال تم توسعة المحطة بحوضين اضافيين  2014وفي عام 
مشتركا. تم البدء بانشاء خط صرف صحي تجميعي في الشارع الرئيسي للبلدة في العام  120الصرف الصحي في البلدة 

كم وتصب جميع االشتراكات  3انش، اضافة الى خطوط فرعية ليصل طول شبكة الصرف الصحي الى  12بقطر  2016
 الحالية في المحطة التجريبية لمعالجتها.

اما باقي المناطق فتعتمد كليآ على الحفر االمتصاصية غالبا واحيانا على الحفر الصماء التي يتم نضحها باستخدام تنكات نضح 
شجرة خاصة للتخلص من المياه العادمة، حيث يتم تفريغ هذه التنكات في االودية بشكل عشوائي واحيانا في االراضي الم

 بالزيتون، وهذا من شأنه االسهام في تلويث البيئة وبشكل كبير.
تتميز بديا بتضاريسها الجبلية حيث تتنوع ما بين هضاب واودية مما يجعل من الصعب تجميع مياه الصرف الصحي الى جهة 

دى البلدية دراسة خاصة واحدة باالنسياب الطبيعي، وهذا يتطلب انشاء اكثر من محطة معالجة في اكثر من جهة. تتوفر ل
بالصرف الصحي قامت باعدادها سلطة المياه من خالل مكتب استشاري وبتمويل فرنسي، وهي تضمنت في نتائجها حاجة بديا 

 الى محطتي معالجة على االقل مشتركة مع التجمعات المجاورة )سرطة ومسحة وقراوة بني حسان(.



 :لبة غالبية المناطق المأهولة بالسكان في بلدة عطارة. حيث يبلغ عدد الحاويات تغطي خدمة جمع النفايات الص النفايات الصلبة
موزعة في أحياء البلدة، لكن هناك مشكلة في التغطية الجغرافية حيث أن التوزيع الجغرافي  3م 1حاوية بسعة  40حوالي 

م جمعها من خالل سيارات جمع النفايات أيام أسبوعيًا، يت 3للحاويات بحاجة إلى تحسين. يتم جمع النفايات الصلبة بمعدل 
)ضاغطة( والتي تتبع ملكيتها لبلدية عطارة، حيث يقع على عاتق البلدية تشغيل وصيانة المركبة والتي هي بحالة سيئة، 

دونم يقع في بلدة  20باإلضافة إلى تعيين موظفين للمركبة. يتم ترحيل النفايات الصلبة إلى مكب نفايات عشوائي بمساحة 
 رزيت المجاورة كما وتتبع إدارة المكب إلى بلدية بيرزيت.بي

 كم، تخدم معظم المنطقة المبنية في البلدة،  28: ان شبكة الطرق القائمة في بديا والمعبدة هي بطول الطرق والمواصالت
ك طرق ( متر، وبدون ارصفة او اكتاف في غالب االحيان. هنا6 – 3.5ومعظمها معبد باالسفلت بعرض يتراوح من )

مفتوحة وغير معبدة كما انها غير ممهدة بالبيسكورس رغم امتداد العمران السكني اليها، اضافة الى بعض المصانع حيث يقدر 
كم. ان شبكة الطرق في بديا معظمها اما مهترئة او عرضها غير كاف، اضافة الى عدم وجود  8طول هذه الطرق بحوالي 

% من الشوارع المعبدة تنقصها شبكات الصرف 95كبات على السواء. يذكر ان اكتاف مما يعيق الحركة للمشاة والمر
الصحي، ما يجعل هناك تردد في اجراء اعمال اعادة تأهيل لها قبل تزويدها بخدمة الصرف الصحي. ان التوسع العمراني في 

مصنفة )ج(. وفي سعيها لتشجيع  البلدة غير محدد بحدود المخطط الهيكلي فقط بسبب ان االمتداد العمراني يقع ضمن مناطق
البناء في تلك المناطق بهدف تعزيز صمود المواطن على االرض فان ذلك يجعل من الصعوبة بمكان على بلدية بديا مواكبة 
تجهيز البنية التحتية قبل البناء الن ذلك يفوق قدرات البلدية المالية، ومن هنا نجد ان الحركة العمرانية نشطة  في كافة 

 اهات وبمسافات كبيرة قبل تهيئة البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، مما ينعكس سلبا على طريقة تقديم الخدمات.االتج
ولم يتم  1998لوحظ ان هناك عدد ال بأس به من الطرق الموجودة  ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، وهي مخططة منذ عام 

 والكهرباء رغم انها تحيي مساحات كبيرة من االراضي القريبة ..شقها وتأهيلها بشبكات البنية التحتية كالمياه 
كما ان هناك عدد من الطرق الرابطة بعضها معبد باالسفلت ولكن بحاجة الى توسعة او اعادة تأهيل، وبعضها االخر بحاجة 

 العرايس. الى توسعة ومن ثم تأهيل حيث انها غير معبدة مثل الطريق الرابط بين بديا ومسحة في منطقة قطان
تعاني مداخل المدينة من الشرق والغرب والشمال وبدرجات متفاوتة من مشاكل في االسفلت وكذلك مشاكل لها عالقة باالمان 
المروري، حيث انها بحاجة الى توسعة مع اضافة عناصر جديدة من جزر لفصل مسالك الحركة باالضافة لتزويدها بارصفة 

 حواجز حماية وتخطيط وعواكس ... وانارة خاصة على المفترقات وكذلك
تعاني المدينة ايضا وخاصة الشارع الرئيسي من ازمة سببها بشكل اساسي الوقوف بشكل دائم للمركبات على جانبي الشارع 
بسبب عدم توفر مواقف خاصة بالمباني التجارية. وتزداد هذه المشكلة مع مرور الوقت وتمتد الى شوارع فرعية اخرى مثل 

 )المدارس( وذلك بزيادة عدد السكان وعدد المركبات الخاصة واالعتماد عليها اكثر من النقل العمومي. شارع تونس
وتبرز ايضا مشكلة بعد االبنية السكنية عن مراكز الخدمات العامة وكذلك السوق التجاري في بديا في ظل عدم توفر خدمات 

 نقل عامة داخلية )سرفيس( بتكلفة مقبولة.
  : تزويد بديا بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية عبر شركة ميكوروت االسرائيلية، وهي المزود االساسي يتم المياه

( انش، حيث يتم تزويد البلدة بالمياه على مدار الساعة اال في حالة العطل والعمل في 8والوحيد للبلدة وبخط ناقل قطره )
 الشبكة.

("، اما االقطار 3" و4"و6كم وان اقطار الخطوط الناقلة هي ) 42بلغ طولها في المدينة تم انشاء الشبكة في الثمانينات حيث ي
 كوب يوجد عليه مضخة. 500، كما يوجد في البلدة خزان مياه مرتفع بسعة ¾"(" و1"و2الموزعة فهي باقطار )



التشغيل والصيانة للشبكة من  يتكون قسم المياه من اربعة موظفين ) رئيس للقسم وفنييان وعامل واحد(، يقومون باعمال
النواحي الفنية وكذلك توسعة الشبكة في كثير من االحيان، اضافة الى اضطالعهم باعمال الصرف الصحي خاصة الصيانة 

 وشبك االشتراكات الجديدة، لكن القسم يعاني من نقص المعدات واآلليات الالزمة للعمل خاصة الباجر.
لترللفرد/ يوميا، مما يعني عدم كفاية الخزان الحالي لعدد السكان الحالي والبالغ  100 -96يتراوح استهالك المواطنين بين 

ساعة. كما  24( وذلك لتزويد سكان البلدة بالمياه لمدة 3م 500نسمة، حيث يتطلب وجود خزانين من نفس السعة ) 10,000
مناطق ذات مستوى اعلى من مستوى الخزان القائم  يعاني سكان البلدة من مشكلة في توزيع المياه بسبب امتداد العمران الى

حاليا، ووجود تفاوت كبير في قيمة الضغط ما بين المناطق المنخفضة والمناطق المرتفعة، وتظهر هذه المشكلة بشكل جلّي في 
 أشهر الصيف بسبب زياة الطلب على المياه.

(، ويرجح ان يرجع الفاقد الى اسباب ادارية اكثر 2016 % )عام40كذلك تعاني شبكة المياه من نسبة فاقد مرتفعة  تصل الى 
من كونها اسباب فنية حيث ان الشبكة تعتبر حديثة  نوعا ما. كما تسجل من فترة الى اخرى فواتير مرتفعة على المواطنين 

 اتير. يعتقد بان سببها هو امتالء الشبكة بالهواء في حالة انقطاع المياه مما يخلق مشكلة في تحصيل هذه الفو
بواسطة سلطة المياه وبتمويل فرنسي. كما  2015ويتوفر لدى بلدية بديا دراسة للمياه على مستوى المحافظة تم اعدادها عام 

قامت بلدية بديا باعداد دراسة اكثر تفصيال على مستوى البلدة تضمنت دراسة تشخيصية اضافة الى تحديد االحتياجات وذلك 
 تكاليف والموارد الالزمة.مع دراسة لل  2035لغاية عام 

 
 مجال التنمية االجتماعية .2

المجاالت الفرعية التالية: االجتماعيةيشمل مجال التنمية   
 مدارس حكومية منها اربع مدارس أساسية وثالث مدارس ثانوية )بالفروع االكاديمية الثالثة( ويلتحق ( 6)يوجد في بديا :التعليم

طالب/ة لكل شعبة. وتعاني المدارس الحالية من نقص الغرف  31وبمعدل ، شعبة 83طالب وطالبة موزعين على  2587بها 
ألن معظم المدارس تتكون من ثالثة طوابق. . وتعتبر المدارس  ،الصفية وعدم وجود امكانية للتوسعة االفقية أو العمودية

% بين 23الحالية غير قادرة على استيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلبة خاصة في الصف االول والتي بلغت حوالي 
في المدارس  عليا لتخفيف اإلكتظاظال ساسيةجديدة للمرحلة األبناء مدرسة تستدعي الحاجة  لذا . 2017-2012االعوام 

 417ف تتسع المدرسة الجديدة لحوالي وشعبة في المدارس الثانوية. وس طالب/ 28شعبة مقابل  طالب/ 33والبالغ  يةاالساس
 تهاتكلفيتوقع ان تكون و دونم 3بمساحة الالزمة لذلك طالبا من طلبة الصف الخامس وحتى التاسع االساسي، وتتوفر االرض 

ن من الصفوف االول الى السادس يدرس فيهما ان خاصتار امريكي. كم يوجد في المدينة مدرستمليون دوال 1.125تقديرية ال
%، يلتحق 1نما تقل نسب التسرب عن يوب  /0.42طالب من أرجاء المحافظة بكثافة طالبية في الغرف الصفية تقدر ب  241

المركز  ،فيوجد في البلدةللتعليم الجامعي في بديامعظم خريجو الثانوية العامة بالجامعات او بسوق العمل مباشرة. بالنسبة 
منهم  ،المنطقة من سكانطالبا وطالبة  800والذي يبلغ عدد الطلبة فيه حوالي  2006التعليمي لجامعة القدس المفتوحة منذ عام 

 .% تقريبا من االناث70
  :بالرغم من عدم وجود مؤسسات متخصصة في المجال، يلحظ االهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي التراث والثقافة والترفيه

والمعماري في بديا. فقد تم ترميم بعض البيوت في البلدة القديمة بجهود ذاتية أحيانا ومؤسساتية احيانا أخرى، وتستخدم هذه 
معية نساء من الحياة والتي كانت الجهة المبادرة الى مشروع البيوت حاليا الغراض السكن او مقرا للمؤسسات المحلية مثل ج

الترميم. ويمكن تكرار هذه االنشطة مع المباني القليلة المتبقية ونقل مكتبة الطفل اليها أو توجيه المؤسسات والقطاع الخاص 



لها الى منطقة فنية حرفية أو الى تحويلها بعد الترميم الى مكان تسويقي لمنتجات المشروعات الشبابية والنسوية، أو تحوي
استخدامها الغراض ترفيهية في المنطقة. وتتوفر لهذه المشاريع فرص النجاح التجاري نظرا للموقع المتوسط للمدينة وتوفر 
نظم المواصالت وإمكانية الترويج لهذا النشاط اإلقتصادي. أما بالنسبة النشطة الثقافة والفنون والرياضة فيالحظ اقتصار 

ة هذه االنشطة الى حد ما على االطفال داخل المدارس وضعف هذه االنشطة عموما بين الشرائح االكبر عمرا السباب ممارس
تتعلق جزئيا بعدم كفاية المرافق والموارد المالية وجزيئا للنظرة المجتمعية المحافظة اتجاه هذا النوع من االنشطة 

وال توجد جمعيات تعمل مع الطفل اال بعة المواهب واالنشطة التثقيفية. وتفضياللشباب االنشغال بالدراسة والعمل على متا
جمعية الطفولة المبكرة التي اغلقت حديث، ولكن توجد مكتبة الطفل التابعة للبلدية ويمكن تطويرها باضافة نشاطات ابداعية 

 للرسم والقصص.
عليم الفنون وعزوف المدارس والقطاع الخاص عن بالنسبة للفنون يالحظ غياب االنشطة والمهرجانات والنقص في مراكز ت

توفير التدريب أو إقامة المشاريع الفنية والثقافية، مما يعني ان الفرصة الوحيدة المتبقية للشاب هي في متابعة المواهب الفنية 
بالمركز الجماهيري في )شبيه حاليا تخطط البلدية إلنشاء مركز ثقافي جماهيري الطابع  واالدبية اثناء الدراسة الجامعية.

سلفيت( واقتراح استخدامه للمكتبة أو كمكان لعقد اللقاءات العامة واألنشطة النسوية وغيرها، وتتوفر األرض المناسبة للمشروع 
ويمكن ان يعمل المركز على تجميع كافة المراكز والخدمات االجتماعية المقترحة للنساء وذوي االعاقة في مكان واحد في حال 

 الحصول على أراض كافية أو مالئمة للمشاريع.تعذر 
 تقريبا من مجموع السكان أي ما يعادل ألفي شاب وشابة، 13عاما بحوالي  25-15تقدر نسبة الشباب بين  :مكين الشبابت %

بديا بخبرة يتجه معظمهم إما الى التعليم الجامعي أو الى سوق العمل المحلي او الى داخل اسرائيل والمستوطنات. وتتمتع بلدية 
طويلة في العمل على تمكين الشباب من المشاركة االقتصادية والسياسية  من خالل عدد من البرامج المميزة للشباب من 
الجنسين: وهي برنامج المجلس الشبابي المحلي والذي كان فاعال لعدة اعوام وعمل بدعم من مؤسسة تجمعات عالمية على 

لتنموي مع البلدية، ومن ثم تبعه برنامج الريادة الشبابي الممول من الوكالة االلمانية اشراك الشباب في العمل السياسي وا
للتعاون الفني والذي ركز على التمكين اإلقتصادي للشباب. وفي الوقت الحالي يقارب مشروع المصادر الشبابية الممول من 

بموجبه تدريب العديد من الشباب على التكنولوجيا  مؤسسة ايركس على االنتهاء وتم هذا البرنامج بالشراكة مع النادي وتم
والتصوير واالعالم ومهارات التوظيف. ومن المهم الحفاظ على هذا المركز وبحث أفاق استدامته وتشغيله بطرق مختلفة. 

اضية عن وبشكل عام يحتاج قطاع الشباب الى استمرار االستثمار والدعم في مجاالت التعليم والعمل وتطوير هواياتهم الري
 طريق االندية الرياضية والتدريبية والمشاركة في النشاطات التي يقدمها نادي بديا الرياضي والمؤسسات المختلفة.

 في منطقة غرب سلفيت  لعدة تجمعاتاألساسي  خدماتيالتجاري والمركز البديا  بلدةتعتبر  :وخدمات ذوي اإلعاقة الصحة
ورافات ودير بلوط بني حسان  ةوقراو ةوسرط ةومسح ةنسمة يقطنون في الزاوين الف ييسكنها ما يزيد عن ثالث والتي

ويعاني هذا التجمع من عدم  وتعتمد المدينة في الخدمات الصحية على عيادة حكومية واحدة وعلى العيادات الخاصة. وسنيريا.
سفيات المتواجدة في المحافظات المجاورة. ة ويضطر السكان للتوجه الى المستوالثالث ةالثانيمن الدرجة  ةتوفر الخدمات الصحي

نتيجة للتزايد الطبيعي في عدد السكان وحجم النشاط الصناعي والدة االمنة مطلبا طبيعيا الغرفة خدمات الطواريء و وتعتبر
اقة/ فقا الحصاءات دائرة األحصاء المركزية يبلغ عدد مجموع من لديه اعووللعاملين.  ةالمهني ةوالتجاري لتحقيق السالم

شخص في مختلف االعاقات السمعية والبصرية والحركية والفهم واالدراك والتواصل  514صعوبة واحدة على االقل في بديا 
وغيرها من االعاقات بين الجنسين ومن مختلف األعمار، اال ان المدينة تفتقر الى وجود الحد االدنى من مقومات الرعاية 



معية تهتم بذوي االعاقة وتعمل على تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم وتوفير البرامج واالهتمام،  فال يوجد مركز خاص او ج
 التثقيفية والتوعوية والتدريبة لهم ولذويهم.

 تعاني المراة في بديا من عدم كفاية الخدمات الصحية ومن ارتفاع نسب الطالق. وال يوجد في المدينة إال :  تمكين المرأة
لوصول الى االقراض الصغير ومتابعة قضايا المراة افي مجاالت التدريب المهني والحرفي وتسيهل  جمعية نسوية واحدة تعمل

القانونية ونشر الوعي السياسية والديمقراطي عند النساء. ومن أهم التوجهات التنموية الملحوظة في اآلونة االخيرة توجه 
 .لنساء في الزراعة وفي ورشات الخياطةا تراجع عمل  بلمقاالنساء للعمل والتوظيف في المؤسسات الحكومية والتجارية 

واصبحت المجاالت المفتوحة حاليا لعمل المرأة هي الوظائف الحكومية ثم الوظائف في القطاع التجاري خاصة محالت البيع 
لكن معظمها ال تقدم مصدرا للدخل  ،بالتجزئة او في المحالت المملوكة للعائلة. وتنتشر المشاريع االنتاجية الصغيرة لدى النساء

بسبب صعوبة التسويق وعدم وجود تسهيالت اقراضية. أما المشاريع التي تستمر فهي المشاريع ذات هيمكن االعتماد علي
  الدروس الخصوصية المنزلية لطالب المدارس.وت  وانتاج وتسويق المعجنا الطابع الخدماتي والتجاري مثل البقاالت

 قتصاديةمجال التنمية اال .3
( 2015نسمة ومساحة مخططها الهيكلي ) 10000تقع بلدة بديا في المنطقة الغربية لمحافظة سلفيت ويبلغ عدد سكانها حوالي من 

دونما. وتمتاز مدينة بديا بموقع استراتيجي متميز يتوسط مجموعه من البلدات وهي مسحة والزاوية وسرطة وقراوة بني حسان 
ن الطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة. ونظرا لهذا الموقع وتوفر معظم الخدمات الحكومية واالهلية وسنيريا، وتربطها شبكة م

والتجارية واالقتصادية والمالية، فقد اصبحت مدينة بديا مصدرا للرزق ومكانا للتسوق وللوافدين وهذا بدوره خلق حركة تجارية 
ود استثمارات متعددة لمستثمرين من خارج المدينة، ووجود مؤسسات صناعية واقتصادية ممتازة في البلد، ومما يدل على ذلك وج

معروفة وزيادة عدد البنوك، حيث يعمل في المنشات الصناعية اكثر من اربعمائة عامل اضافة الى الذي يعملون في مجال التجارة 
دي العاملة ويتم االعتماد بشكل أساسي على العمل والخدمات والوظائف المتعددة. بذلك،   اصبحت البلدة توفر الوظائف لغالبية األي

 في المنشآت والشركات المختلفة الموجودة داخل مدينة بديا.
يعمل سكان بلدة بديا في عدة قطاعات، اهمها التجارة حيث تتوفر مساحة كبيره في بديا لالستخدام التجاري بأصنافها المختلفة، 

يث يوجد العديد من المصانع في المدينة، كما يعمل قطاع واسع من االيدي العاملة وكذلك يوجد اهتمام خاص بالصناعة والحرف ح
داخل الخط االخضر في اسرائيل، وجزء آخر يعملون داخل التجمع السكاني باالضافة الى الموظفين في القطاع الحكومي والخاص. 

م اراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون، وال اما بخصوص القطاع الزراعي فيتركز اهتمام السكان على الزيتون حيث ان معظ
تدل بيانات االحصاء الزراعي على زراعة انواع اخرى من المزروعات المروية والحقلية باستثناء مساحات قليلة لسد بعض 

اقة وموارد الحاجات الذاتية.ومجاالت التنمية االقتصادية تشمل التجارة والصناعة والتجارة والتسويق والزراعة وضعف مصادر الط
  البلدية.

 
 
 مجال اإلدارة والحكم الرشيد  .4

 يشمل مجال اإلدارة والحكم الرشيد المجاالت الفرعية التالية:
 إن أهمية الحوكمة ال تقتصر فقط على أنها آداة لتحقيق التنمية المسدتدامة، و انما النها تشكل ايضا مدخال مهما  الحكم الرشيد :

عرف  مستوى الدولة أو على مستوى الهيئات المحلية والمؤسسات التابعة للحكومة مثل الوزارات.لتقييم االداء سواء على 



الحكم الرشيد على كونه العملية التي تدار من خاللها المؤسسات واالعمال العامة والخاصة بصورة عالية من النزاهة 
ون، ليضمن إيجاد موقع مناسب لالستفادة من أصحاب والشفافية، ويتحقق ذلك بطريقة خالية من الفساد، وفي ظل سيادة القان

تم انشاء مركز خدمات جمهور في  الكفاءات. وينادي الحكم الرشيد بمشاركة الناس في صنع القرارعلى كافة المستويات.
قلل من  لتسريع خدمة المواطنين وترتيب العملية االدارية في البلدية، لكن النقص في كادر المركز 2015البلدية في العام 

تحرص  كفاءة عمله، هذا اضافة الى ضرورة تأهيل الموظفين المعنيين للتعامل مع  طلبات المواطنين بالوقت الزمني المحدد.
البلدية بادارتها وطاقمها على اشراك المجتمع المحلي ومؤسساته في قراراتها بما يتعلق بالمشاريع واالحتياجات وكافة امور 

قناعتها بان المواطن هو الشريك االساسي للبلدية في عملها وخدماتها، وهي تقوم بذلك من خالل البلدية ،وذلك من منطلق 
 ورش العمل واالجتماعات الجماهيرية وغيرها.

 يمثل قطاع التخطيط  والتنظيم اهم قطاعات التنمية االجتماعية واالقتصادية، فهو يهتم باالراضي  :التخطيط والتنظيم
استغاللها خاصة في ظل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تحكم المناطق الفلسطينية بشكل واستعماالتها وكيفية 

ان قلة االراضي وارتفاع اسعارها يجعل من مهمة التخطيط والتنظيم مهمة ضروروية وملحة لضمان ما امكن من  عام.
وتكمن المشكلة االكبر في بديا، كما هو الحال في  ادلة.االستدامة والتنمية وعدم استنزاف االراضي بطريقة مجحفة وغير ع

كافة المدن الفلسطينية من ناحية التنظيم والتخطيط، بان هناك قدر ال بأس به من العشوائية في التطور العمراني، وهذا ما يتم 
انية داخل االماكن السكنية او مالحظته سواء من انتشار للحرف والصناعات في المناطق السكنية او انتشار لتربية الثروة الحيو

بناء المساكن بخالف انظمة البناء، وما يؤدي اليه ذلك من تشويه  للطراز المعماري وزيادة في الكثافة واالرتفاع واعتداء على 
 الممتلكات العامة.

للكثير من االعتداء  ، ولكن لم يتم تنفيذه بشكل كامل لكونه قد تعرض1998يوجد مخطط هيكلي لبلدة بديا تم اعداده في عام 
على الشوارع والبناء وعدم االلتزام باالحكام التنظيمية، هذا اضافة الى كونه ال يلبي االحتياجات والوضع القائم الحالي. لذلك 
قامت البلدية بالبدء باعداد مخطط هيكلي جديد يلبي االحتياجات ويعكس الواقع الموجود مع تنظيمه بالطريقة المالئمة وعكس 

دونما منها  13363تبلغ مساحة بديا حسب االحواض الطبيعية  تياجات المختلفة للبلدة وللمواطنين وهو في مراحله النهائية.االح
دونما داخل المخطط الهيكلي مصنفة حسب اتفاقيات اوسلو، اما باقي المساحات فتقع خارج المخطط الهيكلي وهي  2015

االراضي في داخل البلدة وضمن حدودها وذلك لحصر الملكيات وضمان عدم  شرعت البلدية بتنفيذ اعمال تسوية مصنفة ج.
تفتيتها في ظل االوضاع الراهنة، اضافة الى كون التسوية تسهل من عملية التخطيط والتنظيم واالدارة ومواجهة الكوارث، 

لترتيب مجمل االوضاع التنظيمية تساهم في  تنفيذ االحكام التنظيمية، باالضافة الى توفير االرضية المناسبة  تحكم  وهي
 واالدارية في الهيئة المحلية.

 تؤكد األحداث المتالحقة والمتغيرات المفاجئة التي تحدث يوميا أننا نعيش في عالم تسوده العديد من األمن وادارة الكوارث :
. لذلك فان رفع جاهزية المجتمع الكوارث سواًء كانت طبيعية أو غير طبيعية مثل األوبئة والحروب والقتل والحرائق... الخ

المحلي ومؤسساته لمواجهة هذه االحداث واتخاذ االجراءات الوقائية هي الخطوة االساسية لتمكين المواطنين من اتباع الطرق 
 السليمة اثناء وقوع الحوادث بغرض حماية المواطنين النفسهم ولممتلكاتهم والحد من االثار الناجمة عن هذه الكوارث.

ان إدارة الكوارث تسمى في كثير من األحيان وخاصة في القطاع الخاص بإدارة "التخطيط الستمرارية األعمال" فان وبما 
الخطط السليمة هي التي توفر دليل االجراءات الوقائية اليومية وتلك الالزم اتباعها في حالة حصول هذه الكوارث، وللوصول 

مع العلم بان توفر مركز  الذي يحدد مدى جاهزية البلدة لمواجهة الكوارث.الى هذه الخطط فان تشخيص الوضع الحالي هو 
للشرطة ومركز للدفاع المدني هو داعم كبير لمواجهة االزمات والكوارث، لكن ما ينقص البلدة هو المسعفين ومركز الطوارئ 



ات الوقائية وتوعية المواطنين الذي تم انشاء المبنى الخاص به وهو بحاجة الى تشغيل، اضافة الى وضع دليل لالجراء
 بضرورة تطبيقها عند حدوث هذه الكوارث.
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 البرامج ومكوناتها
 

  :المياه    اسم البرنامج                                                         ( رقم البرنامجWP ) 

 يتم تزويد بديا بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية عبر شركة ميكوروت االسرائيلية، وهي  :مقدمة ووصف البرنامج
( انش، حيث يتم تزويد البلدة بالمياه على مدار الساعة اال في حالة العطل 8للبلدة وبخط ناقل قطره )المزود االساسي والوحيد 

يعاني قطاع المياه في بلدة بديا من ضعف في عدة جوانب يجب معالجتها وذلك لتحسين مستوى الخدمة والعمل في الشبكة.
البلدية في هذا القطاع علما بأن مشاكل القطاع تزيد بشكل يزيد المقدمة للمواطنين ومعالجة التكاليف الباهظة التي تتكلفها 

 الشكوى ضد البلدية بشكل كبير في فصل االصيف.
 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوس: 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 3م500توفير أرض لبناء خزان جديد بسعة 

 غير كافية  كفاية الخزان الحالي لالحتياجات المدينة   
 %100كم / 47 %90كم /42 تغطية الشبكة الحالية  
 بحاجة الى صيانة  حالة الشبكة الحالية  

 %25 %40 نسبة الفاقد في الشبكة  
 
 (سنوات 4) مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
  ( مشترك اضافة الي 2505مشتركين شبكة المياه وهم ))المباشرين وغير المباشرين(:الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين

البلدية كمؤسسة مقدمة للخدمة من خالل تقليل المصاريف المدفوعة على الصيانة والفاقد وزيادة واردات قسم المياه من خالل 
 زيادة عدد المشتركين ورفع مستوى الخدمة.

  



 :مكونات البرنامج 

 تكلفة التقديرية/ال المكونات
دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك دوالر

 وفني(
    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

  - 70000 شراء األرض النشاء الخزان 
تصميم وبناء الخزان والخط الناقل مع تركيب 

 مالي / فني مؤسسات مانحة 550000 المضخات الالزمة  

 مالي/فني /اداري بلدية 100000 توسعة الشبكة 
 مالي وفني واداري سلطة المياه 150000 صيانة الشبكة الحالية 

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

 اداري , مالي البلدية 2000 تدريب الطاقم الحالي 
توظيف مهنيين للطاقم الحالي قادرين على الدراسة 

 اداري ومالي وفني البلدية  - والتحليل 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:1
عمل دراسات لقيمة الفاقد الحالية أسبابه وطرق 

 اداري وفني البلدية 20000 عالجها 

   892000 التكلفة االجمالية
 
  أرض الخزان ) تبرعات محلية , شراء األرض( مساهمات المواطنين في الشبكة , سلطة  :البرنامجالمدخالت الرئيسية لتنفيذ

 (, ميزانية البلدية المرصودة سنويا لتطوير القطاع JICA ,MDLP,KFWالمياه وجهات مانحة اخرى )
 

  



  :الصرف الصحي  اسم البرنامج                                                      ٍ( رقم البرنامجSP ) 
 انش وبطول حوالي  8كبداية تجريبية بخط قطره  2006انشئت شبكة الصرف الصحي في مدينة بديا في عام  :مقدمة ووصف البرنامج

 2014في اليوم. وفي عام  3م11( وذلك بطاقة waste water treatment plantكم، وأنشئت ايضآ لنفس الغرض محطة تجريبية ) 1
في اليوم ليبلغ عدد مشتركي الصرف الصحي في البلدة  3م 22عة المحطة بحوضين اضافيين لتتضاعف سعة المحطة لتصل ال تم توس
انش، اضافة الى خطوط  12بقطر  2016مشتركا. تم البدء بانشاء خط صرف صحي تجميعي في الشارع الرئيسي للبلدة في العام  120

اما باقي المناطق  كم وتصب جميع االشتراكات الحالية في المحطة التجريبية لمعالجتها. 3فرعية ليصل طول شبكة الصرف الصحي الى 
فتعتمد كليآ على الحفر االمتصاصية غالبا واحيانا على الحفر الصماء التي يتم نضحها باستخدام تنكات نضح خاصة للتخلص من المياه 

ئي واحيانا في االراضي المشجرة بالزيتون، وهذا من شأنه االسهام في تلويث العادمة، حيث يتم تفريغ هذه التنكات في االودية بشكل عشوا
 البيئة وبشكل كبير.

 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوس: 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 توفير أرض النشاء محطة التنقية الجديدة 
 كم 8 كم 3 أطوال شبكة الصرف الصحي  

 3م44 3م22 سعة محطة التنقية  
 1 0 اعادة استخدام المياه في الزراعة 

 1 0 وجود قسم خاص للصرف الصحي 
 %70 %4 نسبة تغطية الشبكة الحالية 

 ضعيفة  كفاية وكفاءة المحطة 
 ضرورية جدا  الحاجة الى محطة جديدة  

 سنوات 4:للبرنامج مدة التنفيذ المتوقعة 
 :)كافة السكان المشمولين بمخطط الصرف الصحي القائم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين

 والمقترح في البلدة 
  



 :مكونات البرنامج 

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

    وإنشاءات، وتشمل:. بنية تحتية 1
 اداري ومالي البلدية 100000 شراء األرض النشاء المحطة المقترحة 

 مالي / فني مؤسسات مانحة 120000 توسعة محطة التنقية الحالية 
 مالي / فني / اداري مؤسسات مانحة 1500000 كم(5(انشاء المرحلة الثالثة للصرف الصحي 

مشروع تركيب مضخات جديدة لمحطة التنقية 
 مالي مجتمع محلي 100000 وخطوط ناقلة لألراضي الزراعية  

 مالي واداري وفني سلطة المياه 1500000 عمل مخططات لمحطة التنقية وانشاؤها 
تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1

ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 
 ( وتشمل:موارد بشرية وتدريب وغيرها، تنمية

   

 اداري / فني بلدية 2000 تدريب فني لصيانة وتشغيل المحطة  
انشاء قسم خاص بالصرف الصحي وذلك بعد اتمام 

 اداري / فني بلدية 10000 المرحلة الثالثة للمشروع 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:1
 اداري وفني سلطة المياه/البلدية 50001 اعداد دراسة ومخططات للشبكة المقترحة  

   3347000 التكلفة االجمالية
 :)طواقم البلدية ومستشارين المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات

 خارجيين وسلطة المياه وقطاع الخاص 
 :واد أبو حليم / واد الجرف  البعد المكاني 

 

  



  :الطرق والمواصالت  اسم البرنامج                                                      ( رقم البرنامجR&T ) 
 كم، تخدم معظم المنطقة المبنية في البلدة،  28ان شبكة الطرق القائمة في بديا والمعبدة هي بطول  :مقدمة ووصف البرنامج

( متر، وبدون ارصفة او اكتاف في غالب االحيان. هناك طرق 6 – 3.5ومعظمها معبد باالسفلت بعرض يتراوح من )
السكني اليها، اضافة الى بعض المصانع حيث يقدر  مفتوحة وغير معبدة كما انها غير ممهدة بالبيسكورس رغم امتداد العمران

كم. ان شبكة الطرق في بديا معظمها اما مهترئة او عرضها غير كاف، اضافة الى عدم وجود  8طول هذه الطرق بحوالي 
% من الشوارع المعبدة تنقصها شبكات الصرف 95اكتاف مما يعيق الحركة للمشاة والمركبات على السواء. يذكر ان 

، ما يجعل هناك تردد في اجراء اعمال اعادة تأهيل لها قبل تزويدها بخدمة الصرف الصحي. ان التوسع العمراني في الصحي
البلدة غير محدد بحدود المخطط الهيكلي فقط بسبب ان االمتداد العمراني يقع ضمن مناطق مصنفة )ج(. وفي سعيها لتشجيع 

طن على االرض فان ذلك يجعل من الصعوبة بمكان على بلدية بديا مواكبة البناء في تلك المناطق بهدف تعزيز صمود الموا
تجهيز البنية التحتية قبل البناء الن ذلك يفوق قدرات البلدية المالية، ومن هنا نجد ان الحركة العمرانية نشطة  في كافة 

 نعكس سلبا على طريقة تقديم الخدمات.االتجاهات وبمسافات كبيرة قبل تهيئة البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، مما ي
ولم يتم  1998لوحظ ان هناك عدد ال بأس به من الطرق الموجودة  ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، وهي مخططة منذ عام 

كما ان هناك عدد احات كبيرة من االراضي القريبة. شقها وتأهيلها بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء رغم انها تحيي مس
من الطرق الرابطة بعضها معبد باالسفلت ولكن بحاجة الى توسعة او اعادة تأهيل، وبعضها االخر بحاجة الى توسعة ومن ثم 

تعاني مداخل المدينة من الشرق  تأهيل حيث انها غير معبدة مثل الطريق الرابط بين بديا ومسحة في منطقة قطان العرايس.
اكل في االسفلت وكذلك مشاكل لها عالقة باالمان المروري، حيث انها بحاجة الى والغرب والشمال وبدرجات متفاوتة من مش

توسعة مع اضافة عناصر جديدة من جزر لفصل مسالك الحركة باالضافة لتزويدها بارصفة وانارة خاصة على المفترقات 
  .ذلك حواجز حماية وتخطيط وعواكسوك

ازمة سببها بشكل اساسي الوقوف بشكل دائم للمركبات على جانبي الشارع تعاني المدينة ايضا وخاصة الشارع الرئيسي من 
بسبب عدم توفر مواقف خاصة بالمباني التجارية. وتزداد هذه المشكلة مع مرور الوقت وتمتد الى شوارع فرعية اخرى مثل 

تبرز  ر من النقل العمومي.شارع تونس )المدارس( وذلك بزيادة عدد السكان وعدد المركبات الخاصة واالعتماد عليها اكث
ايضا مشكلة بعد االبنية السكنية عن مراكز الخدمات العامة وكذلك السوق التجاري في بديا في ظل عدم توفر خدمات نقل 

 عامة داخلية )سرفيس( بتكلفة مقبولة.
 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوس: 

 القيمة المنشودة ة الحاليةالقيم المؤشر
 %100 %70 استكمال الشارع الرئيسي 

نسبة الطرق الواقعة ضمن المخطط 
 %0 %35 الهيكلي وغير مفتوحة 

 %10 %21 نسبة الطرق الداخلية الترابية 
الطرق التي بحاجة الى صرف صحي 

 %70 %95 واعادة تأهيل  

وجود مواقف سيارات لألجرة وخط 
 1 0 سرفيس داخلي 



 
   سنوات 4سنوات(: 8أو  4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج )وقد تصل ال 
 :)كافة سكان البلدة والقرى المجاورة الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

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

    بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:. 1
تأهيل المرحلة األخيرة من الشارع الرئيسي  مع 
بنية تحتية كاملة من خط مجاري ومياه وكهرباء 

 واتصاالت 
وزارة الحكم المحلي  1200000

 مالي / فني البلدية

 مالي / فني البلدية / الزراعة 200000 شق طرق جديدة داخل المخطط الهيكلي 
 مالي / فني صندوق البلديات 200000 تأهيل طرق ترابية 

تاهيل طرق معبدة بعد تزويدها بخدمات الصرف 
مؤسسات مانحة  300000 الصحي 

 مالي / فني /البلدية

انشاء مواقف للسيارات باالجرة على طول 
وزارة النقل / القطاع  30000 الشارع الرئيسي 

 مالي / فني الخاص

 200000 توفير خط سرفيس داخلي 
وزارة النقل 

والمواصالت / 
 القطاع الخاص

 اداري ومالي وفني

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

ص عن طريق ورش العمل اتشجيع القطاع الخ
 اداري ومالي البلدية 1000 على توفير المواقف العامة باألجرة 

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:1
 اداري وفني البلدية 1500 عمل مخططات للمرحلة األخيرة للشارع الرئيسي 

 اداري ومالي وفني البلدية 2000 عمل مخططات للمشاريع المقترحة للتأهيل 
   2134500 التكلفة االجمالية

  مؤسسات مانحة / صندوق البلديات / وزارة المالية / البلدية / القطاع الخاص  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج 
 :الشارع الرئيسي البعد المكاني 
 

 
  



  :النفايات الصلبة اسم البرنامج                                                     ٌ( رقم البرنامجHE ) 
 على تعتبر قضية التخلص من النفايات الصلبة من اهم القضايا ذات التأثير المباشر والواضح  :مقدمة ووصف البرنامج

فهي قضية ذات بعد بيئي صحي اجتماعي تنظيمي جمالي على  المجتمع وعلى الصحة العامة والمنظر الجمالي للمدينة،
يتم جمع النفايات الصلبة في بديا من قبل مجلس الخدمات المشترك لجمع النفايات الصلبة لمحافظة  .المجتمع وعلى الوطن ككل

سلفيت، الذي يضطلع بادارة هذا القطاع، فيتولى توفير سيارات جمع النفايات ويقوم بتوظيف الطاقم الالزم مقابل دفع فاتورة 
وفير الحاويات والعمل على صيانتها والتنظيف بالباجر حول الحاويات، جمع النفايات من قبل البلدية شهريا. وتقوم البلدية بت

وتملك البلدية أيضا مكبا عشوائيا للنفايات وهو مستأجر من مواطن من قرية سنيريا، حيث تتولى البلدية مسؤولية حرق 
 النفايات ودفنها باستخدام باجر البلدية من وقت الخر.

الخدمات لبلدة بديا غير كافية وغير مناسبة حيث ان عملية الجمع ال تشمل المدينة يوميا بل تعتبر الخدمة التي يقدمها مجلس 
نصف المدينة، والعمال ال يقومون بإزالة االوساخ من قرب الحاوية مما يؤدي الى تراكم االوساخ قرب الحاويات وتشكيل 

 مكرهة صحية وبيئية.
% من المدينة وجزء من هذه الحاويات 90وهذا يغطي نسبة  3م1ة كل منها حاوية سع 340ان عدد الحاويات في المدينه يبلغ 

 حاوية تقريبا. 50% أي ما يعادل 15بحاجة الى صيانة بنسبة 
يوجد لدى البلدية قسم صحة مكون من موظفين اداريين وعمال يعملون على كنس الشوارع  يدويا بكفاءة يمكن وصفها 

 بالضعيفة.
الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين لما له من اثر كبير في تخفيض نسبة الفوضى البيئية واالهم من كل ذلك مستوى 

وتراكم النفايات، حيث يالحظ وجود نقص في الوعي لدى مستخدمي الحاويات في بعض االحيان اضافة الى الالمباالة وعدم 
يات رغم توفرها وقدرتها على االستيعاب.نظرا االنتماء في احيان اخرى، ويظهر ذلك من ظاهرة القاء النفايات حول الحاو

لوجود نشاط تجاري واضح في بلدة بديا ومحيطها اضافة الى وجود الكثير من المكاتب الخدماتية الحكومية والخاصة 
يات والمؤسسات التعليمية،  فان هناك كميات كبيرة من النفايات المنتجة يوميا من الورق والكرتون والتي تتسبب في ملء الحاو

بشكل سريع وتشغل حيزا كبيرا في الحاويات وتختلط بالنفايات المنزلية واالنواع االخرى من النفايات، ورغم ذلك ال يوجد اي 
  مبادرات خاصة او حكومية النشاء مشاريع اعادة تدوير رغم اثر هذه المشاريع البيئي واالقتصادي االيجابي.

 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازمتوسالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب وال: 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 ضعيفة  كفاءة ألية كنس وتنظيف الشوارع   
 380 340 عدد الحاويات في البلدة  
 10 40 عدد الحاويات القديمة  

 ضعيفة  مالئمة المكب للمواصفات  
 ضعيفة  كفاءة الية جمع النفايات  

  سنوات  3: التنفيذ المتوقعة للبرنامجمدة 
 :)كافة سكان البلدة والمستثمرين داخل البلدة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 

  



 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/ يورو المكونات
 وفني(

    وتشمل:. بنية تحتية وإنشاءات، 1
 مالي / فني البلدية 20000 شراء مكنسة ميكانيكية 

البلدية /مجلس  8000 شراء حاويات جديدة 
 مالي / فني الخدمات

 مالي / فني صندوق البلديات 100000 شراء باجر اضافي 

البلدية / مجلس  30000 اعادة تأهيل المكب الحالي 
 مالي / فني الخدمات

تجهيزات مؤسسي ). بناء قدرات وتطوير 1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

توعية القطاع الخاص وتشجيع االستثمار في 
 اداري ومالي وفني البلدية 2000 مشاريع اعادة تدوير النفايات الصلبة  

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:1
عمل دراسة جدوى والية تنفيذ مشاريع اعادة 

 اداري وفني البلدية 3000 تدوير النفايات الصلبة 

عمل دراسة وخطة عمل ألعادة تأهيل المكب 
 اداري ومالي وفني البلدية 2000 الحالي  

   165000 التكلفة االجمالية
  مؤسسات مانحة / صندوق البلديات / البلدية / القطاع الخاص  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج 
 :المكب الرئيسي شمال البلدة / كافة شوارع البلدة والشوارع المقترحة /البلدية  البعد المكاني 

  



  :المعلومات   اسم البرنامج                                                     ( رقم البرنامج GIS ) 
 لتصميم واعداد أي مشروع او تحديد مكانه فنحن بحاجة الى قاعدة معلومات كاملة حول أي قطاع  :صف البرنامجمقدمة وو

المشروع وبلدية بديا تفتقر الى هذه القاعدة فال يوجد معلومات موثقة الكترونيًا حول أي من قطاعات البنية التحتية والبيئة لذا 
رفع الكفاءة االدارية ني مما يسهل الوصول الي المعلومة ويرفع من دقتها كثيرًا و فهي بحاجة الى نظام كامل األرشفة الكترو

 وتوحيد مصدر المعلومات

 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوس: 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 موجودة  ال يوجد  توفر قاعدة بيانات جغرافية للشبكات 
 الكتروني عالي الدقة  يدوي وغير دقيق  الوصول الى المعلومة 

 :سنوات 4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)كافة سكان البلدة والقرى المجاورة الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

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

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
جمع البيانات الوصفية والمكانية باستخدام انظمة 

 المعلومات الجغرافية. 
 

  البلدية 25000

انشاء وحدة قاعدة بيانات جغرافية الستدامة 
  البلدية - البيانات وتحديثها وادارتها.

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

تدريب طاقم البلدية توثيق وأرشفة المعلومات 
   1000 الكترونيًا  

   26000 التكلفة االجمالية
  مؤسسات مانحة / صندوق البلديات / وزارة المالية / البلدية / القطاع الخاص  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج 
 :الشارع الرئيسي البعد المكاني 

  



  :الصناعة والتجارة   اسم البرنامج                                                       ( رقم البرنامجIN ) 
 ةوالزاوي ةوهي مسحالبلدات تمتاز مدينة بديا بموقع استراتيجي متميز يتوسط مجموعه من و :مقدمة ووصف البرنامج 

وتربطها شبكة من الطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة. ونظرا لهذا الموقع وتوفر  ،وسنيريا ة بني حسانوقراو ةوسرط
اصبحت مدينة بديا مصدرا للرزق ومكانا للتسوق معظم الخدمات الحكومية واالهلية والتجارية واالقتصادية والمالية، فقد 

ومما يدل على ذلك وجود استثمارات متعددة لمستثمرين ، حركة تجارية واقتصادية ممتازة في البلد وللوافدين وهذا بدوره خلق
اربعمائة ، ووجود مؤسسات صناعية معروفة وزيادة عدد البنوك، حيث يعمل في المنشات الصناعية اكثر من من خارج المدينة

بذلك،   اصبحت البلدة توفر الوظائف لغالبية  .عامل اضافة الى الذي يعملون في مجال التجارة والخدمات والوظائف المتعددة
يعمل سكان  األيدي العاملة ويتم االعتماد بشكل أساسي على العمل في المنشآت والشركات المختلفة الموجودة داخل مدينة بديا.

وكذلك يوجد  ،كبيره في بديا لالستخدام التجاري بأصنافها المختلفة ةاهمها التجارة حيث تتوفر مساح ،اعاتديا في عدة قطبلدة ب
كما يعمل قطاع واسع من االيدي العاملة داخل  ،اهتمام خاص بالصناعة والحرف حيث يوجد العديد من المصانع في المدينة

 .ع السكاني باالضافة الى الموظفين في القطاع الحكومي والخاصوجزء آخر يعملون داخل التجم ،الخط االخضر في اسرائيل
 ،اما بخصوص القطاع الزراعي فيتركز اهتمام السكان على الزيتون حيث ان معظم اراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون

 ساحات قليلة لسدوال تدل بيانات االحصاء الزراعي على زراعة انواع اخرى من المزروعات المروية والحقلية باستثناء م
 الذاتية. اتالحاج بعض

 ط والبعيد المدى ومؤشرات االنجازالنتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوس: 
 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

 1 0 وجود منطقة صناعة  
 داخل مناطق السكن  0 150 عدد الورش الصناعية  في البلدة 

 سنوات 3 :التنفيذ المتوقعة للبرنامج  مدة 
 :)كافة أصحاب الورش والصناعات في البلدة وكافة مالك الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين

 األراضي في المنطقة المحددة كمنطقة صناعية 
  



 :مكونات البرنامج 

)اداري، مالي، دوره  اسم الشريك التكلفة التقديرية/ يورو المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
تخطيط وتجهيز مخططات تفصيلية للمنطقة 

الصناعية والمصادقة عليها من كافة الجهات المعنية 
 والبدء في ترسيمها 

5000 
مؤسسات مانحة 
/وزارة المالية / 

 البلدية
 مالي / فني

تأهيل وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية /طرق 
 1000000 , مياه , كهرباء 

البلدية / وزارة 
الصناعة والتجارة / 
الجهات المانحة / 

 مجتمع محلي

 مالي / فني

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:ريبوغيرها، تنمية موارد بشرية وتد
   

االعالن عن موقع المنطقة الصناعية ونشر 
مخططها للعامة وذلك لتشجيع اصحاب الحرف 
والصناعات االستمالك او االستئجار فيها عن 
طريق ورش العمل وجميع وسائل التواصل 

االجتماعي واختيار موقع المنطقة بالمشاركة مع 
 المجتمع المحلي 

 ومالياداري وفني  البلدية 3000

منع أي نشاط صناعي خارج هذه المنطقة ومخالفة 
كل من لم يلتزم بها  عن طريق طاقم رقابة مؤهل 

 ومدرب 
 اداري ومالي وفني البلدية 2000

    . دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:1
 اداري وفني البلدية 1500 عمل مخططات تفصيلية للمنطقة الصناعية  

عمل دراسة لتوجهات السوق المحلية وامكانية نقل 
 اداري ومالي وفني البلدية 2000 الورش الى المنطقة المخططة  

   1013500 التكلفة االجمالية
  مؤسسات مانحة / البلدية / القطاع الخاص  :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج 
 :المنطقة الصناعية المحددة في المخطط الهيكلي  البعد المكاني 
 

  



  :الزراعة                                           اسم البرنامج  ِ( رقم البرنامجAG ) 
 القطاع الزراعي فيتركز اهتمام السكان على الزيتون حيث  تعتبر البلدة من ضمن البلدان الزراعية و :مقدمة ووصف البرنامج

وال تدل بيانات االحصاء الزراعي على زراعة انواع اخرى من  ،ان معظم اراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون
 الذاتية. اتالحاج بعض المزروعات المروية والحقلية باستثناء مساحات قليلة لسد

 لقريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز:النتائج المتوقعة عل  المستوى ا 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 40 25 أطوال الطرق زراعية 

 دونم 7000 دونم 3000 مساحة األراضي الزراعية 
 أبار الجمع + مياه معالجة  البلدية + أبار الجمع  مصدر مياه الري 

  10 عدد مزارع الحيوانات  
 سنوات 3 :التنفيذ المتوقعة للبرنامج  مدة 
 :)كافة المزارعين في البلدة الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/ يورو المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 مالي / فني وزارة الزراعة 200000 شق طرق زراعية 

 50000 استصالح اراضي زراعية 
وزارة الزراعة 

واالغاثة الزراعية 
 واألشغال العامة

 مالي / فني

توفير مصادر لري المزروعات )آبار الجمع ( 
البلدية / اصحاب  20000 ,استخدام المياه العادمة 

 مالي وفني األراضي

تجهيزات وتطوير مؤسسي ). بناء قدرات 1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

عمل ورش عمل لتشجيع االستثمار الزراعي 
 اداري وفني ومالي وزارة الزراعة 1000 خصوصا في مزارع الحيوانات 

عمل دورات لتدريب المزارعين في المجاالت 
المختلفة كتربية الحيوانات والمناحل والعناية 

 باألشجار المثمرة  
 اداري ومالي وفني وزارة الزراعة 3000

   274000 التكلفة االجمالية
  وزارة الزراعة / البلدية / القطاع الخاص   :المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج 
  الطرق المحددة في المخطط الهيكلي  المكاني:البعد 
 



 

   :التسويق                                                         اسم البرنامج ( رقم البرنامجMA.) 
 ةوالزاوي ةوهي مسحالبلدات تمتاز مدينة بديا بموقع استراتيجي متميز يتوسط مجموعه من و : مقدمة ووصف البرنامج 

وتربطها شبكة من الطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة. ونظرا لهذا الموقع وتوفر  ،وسنيريا ة بني حسانوقراو ةوسرط
معظم الخدمات الحكومية واالهلية والتجارية واالقتصادية والمالية، فقد اصبحت مدينة بديا مصدرا للرزق ومكانا للتسوق 

ومما يدل على ذلك وجود استثمارات متعددة لمستثمرين ، دية ممتازة في البلدحركة تجارية واقتصا وللوافدين وهذا بدوره خلق
، ووجود مؤسسات صناعية معروفة وزيادة عدد البنوك، حيث يعمل في المنشات الصناعية اكثر من اربعمائة من خارج المدينة

اصبحت البلدة توفر الوظائف لغالبية   بذلك،  .عامل اضافة الى الذي يعملون في مجال التجارة والخدمات والوظائف المتعددة
ولهذا فهي  األيدي العاملة ويتم االعتماد بشكل أساسي على العمل في المنشآت والشركات المختلفة الموجودة داخل مدينة بديا.

 بحاجة الى تطوير خدماتها التسويقية في البلدة وتنظيمها لتحقيق الغاية المرجوة والفائدة العامة والخاصة 
 ئج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز:النتا 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 وجود سوق خضار مركزي 

 1 0 توفر ساحة عامة لعرض البضائع  
 400 350 عدد المنشآت التجارية  

 1 0 توفر مسلخ بلدي 
 :سنتين  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)جميع سكان البلدة والقرى المجاورة  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 

  



 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

البلدية / القطاع  60000 تأهيل وتجهيز سوق مركزي للخضار  
 اداري فني ومالي الخاص

استئجار وتنظيم ساحة عامة لعرض البضايع 
البلدية / القطاع  30000 وتزويدها بالخدمات 

 اداري وفني ومالي الخاص

  البلدية 200000 انشاء مسلخ بلدي 
تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1

ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

   

عمل بازار سنوي او نصف سنوي لعرض 
المنتجات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص 

 والمجتمع المحلي والجمعيات العاملة في البلدة  
 اداري ومالي وفني البلدية 3000

    وتطوير، وتشمل:. دراسات وبحث 1
عمل دراسة للسوق وتحديد الموقع المناسب 

ولعمل سوق الخضار والبازار والمعرض والسلع 
التي يجب العمل على تسويقها بالشكل األفضل 

 والتي تعود بالفائدة الكبيرة على البلدة 

 مالي واداري وفني البلدية 1000

عمل مخططات لسوق الخضار والبازار شاملة 
 اداري وفني البلدية 1000 لكافة تجهيزاتها 

   295000 التكلفة االجمالية
 :)البلدية / القطاع المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات

 الخاص واصحاب الحرف والصناعات والمحالت التجارية في المنطقة والقرى المجاورة 
 :حسب ما يتم تحديده على المخطط الهيكليالبعد المكاني 

  



   :ضعف مصادر المياه والطاقة اسم البرنامج                                     ( رقم البرنامجE&W.) 

  يتم تزويد بديا بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية عبر شركة ميكوروت االسرائيلية، وهي  : البرنامجمقدمة ووصف
( انش، حيث يتم تزويد البلدة بالمياه على مدار الساعة اال في حالة العطل 8المزود االساسي والوحيد للبلدة وبخط ناقل قطره )

ة من مشكلة في توزيع المياه بسبب امتداد العمران الى مناطق ذات مستوى اعلى من كما يعاني سكان البلد والعمل في الشبكة.
مستوى الخزان القائم حاليا، ووجود تفاوت كبير في قيمة الضغط ما بين المناطق المنخفضة والمناطق المرتفعة، وتظهر هذه 

بلدة بديا بالكهرباء من خالل نقطة ربط من يتم تزويد  المشكلة بشكل جلّي في أشهر الصيف بسبب زياة الطلب على المياه.
ان القدرة الكهربائية الممنوحة لبلدة بديا من جانب الشركة القطرية االسرائيلية غير كما . شركة الكهرباء القطرية االسرائيلية

لشركة القطرية. وقد محددة بجهاز تحكم )مزالج(، بينما هناك سقف محدد للقدرة في االتفاقيات الرسمية الموقعة بين البلدية وا
للقدرة منذ سنوات، مما يشكل خطورة مستقبال في قيام الجانب االسرائيلي في اي وقت بتحديد سقف   تم تجاوز الحد المسموح

 القدرة الكهربائية باقل من القدرة الحالية المستخدمة فعليا.
 النجاز:النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات ا 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 ممتازة / مكروت + بئر ارتوازي  جيد / مكروت  تزويد المياه بشكل دوري ومصدرها 

 ممتاز  جيد جدا  توزيع األحمال على الخطوط 
نسبة المناطق التي تعاني من ضعف 

 %0 %10 الفولتية  

 %40محطات توليد /  %100القطرية االسرائيلية /  مصدر الكهرباء 
 :اربع سنوات مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)جميع سكان البلدة الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 

  



 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    وتشمل: . بنية تحتية وإنشاءات،1
 اداري فني ومالي سلطة المياه / البلدية 2000000 حفر بئر ارتوازي 

 اداري وفني ومالي سلطة الطاقة / البلدية 1250000 انشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية 
اضافة محوالت لتقوية الكهرباء في مناطق الضعف ومد 

 اليابان/البلدية /صندوق 250000 الخطوط الالزمة لذلك 
  البلديات

تجهيزات ومستلزمات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية وغيرها، تنمية موارد 

 ( وتشمل:بشرية وتدريب
   

تدريب الكادر الخاص بالبلدية على صيانة ومتابعة 
البلدية / استشاري  3000 محطة التوليد الشمسية 

 اداري ومالي وفني متخصص

    دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:. 1
عمل مخططات لمحطة توليد الكهرباء والمناطق 

 مالي واداري وفني البلدية 3000 المخدومة 

عمل دراسة جغرافية لمنطقة البئر واخذ التراخيص 
 اداري وفني سلطة المياه 10000 الالزمة 

   3516000 التكلفة االجمالية
 

  سلطة المياه / سلطة الطاقة / البلدية / القطاع  كوادر البلدية / مستشارين خارجيين /البرنامج:المدخالت الرئيسية لتنفيذ
 الخاص 

 

 

  



   :ضعف ايرادات البلدية                                       اسم البرنامج( رقم البرنامجREV.) 
 :تعاني البلدية من تراجع كبير في ايراداتها وذلك نتيجة الفاقد الكبير في المياه والكهرباء وعدم كفاءة  مقدمة ووصف البرنامج

التحصيل للرسوم المختلفة مثل رسوم الترخيص للمباني والحرف وزيادة التزامات البلدية من مصاريف تشغيلية وصيانة لكافة 
ي البلدة وذلك لضمان انجاز المشاريع ضمن خطط التنفيذ المتبعة في البلدة أصولها ومساهماتها العالية في المشاريع المنفذة ف

 ولهذا فهي بحاجة الى تطوير خدماتها التسويقية في البلدة وتنظيمها لتحقيق الغاية المرجوة والفائدة العامة والخاصة 
 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 مشاريع استثمارية  كهرباء , تراخيص بناء  تعزيز مصادر االيرادات للبلدية 
 %25 %40 خفض نسبة الفاقد للمياه والكهرباء 

 :اربع سنوات مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)جميع سكان البلدة الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

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

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
انشاء محطة محروقات بالشراكة مع القطاع 

 مالي واداري القطاع الخاص 200000 الخاص 

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع مسلخ 
 اداري ومالي البلدية 10000 دواجن ومواشي 

اعداد دراسة للفاقد في المياه والكهرباء وطرق 
 اداري وفني البلدية 10000 معالجتها  

تشكيل لجنة من المجتمع المحلي من ذويي 
االختصاص والمهتمين للبحث عن مصادر أخرى 

 لاليرادات 
 اداري وفني البلدية -

   220000 التكلفة االجمالية
 :)وزارة الشباب المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات

 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 
 

  



   :الثقافة والرياضة والفنون                                      اسم البرنامج( رقم البرنامجS&C .) 
 تقريبا من مجموع السكان أي ما يعادل ألفي 13عاما بحوالي  25-15تقدر نسبة الشباب بين  : مقدمة ووصف البرنامج %

اب وشابة، يتجه معظمهم إما الى التعليم الجامعي أو الى سوق العمل المحلي او الى داخل اسرائيل والمستوطنات. وتتمتع ش
بلدية بديا بخبرة طويلة في العمل على تمكين الشباب من المشاركة االقتصادية والسياسية  من خالل عدد من البرامج المميزة 

مجلس الشبابي المحلي والذي كان فاعال لعدة اعوام وعمل بدعم من مؤسسة تجمعات للشباب من الجنسين: وهي برنامج ال
عالمية على اشراك الشباب في العمل السياسي والتنموي مع البلدية، ومن ثم تبعه برنامج الريادة الشبابي الممول من الوكالة 

الوقت الحالي يقارب مشروع المصادر الشبابية االلمانية للتعاون الفني والذي ركز على التمكين اإلقتصادي للشباب. وفي 
الممول من مؤسسة ايركس على االنتهاء وتم هذا البرنامج بالشراكة مع النادي وتم بموجبه تدريب العديد من الشباب على 

بطرق  التكنولوجيا والتصوير واالعالم ومهارات التوظيف. ومن المهم الحفاظ على هذا المركز وبحث أفاق استدامته وتشغيله
مختلفة. وبشكل عام يحتاج قطاع الشباب الى استمرار االستثمار والدعم في مجاالت التعليم والعمل وتطوير هواياتهم الرياضية 

ولهذا  عن طريق االندية الرياضية والتدريبية والمشاركة في النشاطات التي يقدمها نادي بديا الرياضي والمؤسسات المختلفة.
 فهي بحاجة الى تطوير خدماتها التسويقية في البلدة وتنظيمها لتحقيق الغاية المرجوة والفائدة العامة والخاصة 

 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
عدد المالعب الرياضية خارج 

 1 0 المدارس 

 1 2000   25-15عدد الشباب بين 
 1 0 عدد المركز الثقافية  

 300 150 اعداد المنتسبين للنوادي الرياضية 
 3 1 عدد الفرق الرياضية 

 :اربع سنوات مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 جميع سكان البلدة المباشرين(: الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير 
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

وزارة الشباب  2000000 انشاء وتجهيز وتأهيل ملعب رياضي المبي  
 اداري فني ومالي والرياضة / البلدية

 اداري وفني ومالي وزارة الثقافة  / البلدية 500000 انشاء مركز جماهيري  وقاعة متعددة األغراض  
    دراسات وبحث وتطوير، وتشمل: .1

 مالي واداري وفني البلدية 3000 عمل مخططات للمركز الجماهيري والقاعة  
   2503000 التكلفة االجمالية

  وزارة الشباب البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات(:المدخالت الرئيسية لتنفيذ
 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 



 

  :الخدمات الصحية     اسم البرنامج                                             ( رقم البرنامجHP:01 ) 
 في منطقة غرب سلفيت والتي لعدة تجمعاتاألساسي  خدماتيالتجاري والمركز البديا  بلدةتعتبر  :مقدمة ووصف البرنامج 

 وسنيريا.ورافات ودير بلوط بني حسان  ةوقراو ةوسرط ةومسح ةن الف نسمة يقطنون في الزاويييسكنها ما يزيد عن ثالث
ويعاني هذا التجمع من عدم توفر  وتعتمد المدينة في الخدمات الصحية على عيادة حكومية واحدة وعلى العيادات الخاصة.

ة ويضطر السكان للتوجه الى المستسفيات المتواجدة في المحافظات المجاورة. والثالث ةالثانيمن الدرجة  ةالخدمات الصحي
نتيجة للتزايد الطبيعي في عدد السكان وحجم النشاط الصناعي المنة مطلبا طبيعيا والدة االغرفة خدمات الطواريء و وتعتبر

فقا الحصاءات دائرة األحصاء المركزية يبلغ عدد مجموع من لديه اعاقة/ ووللعاملين.  ةالمهني ةوالتجاري لتحقيق السالم
ة والحركية والفهم واالدراك والتواصل شخص في مختلف االعاقات السمعية والبصري 514صعوبة واحدة على االقل في بديا 

وغيرها من االعاقات بين الجنسين ومن مختلف األعمار، اال ان المدينة تفتقر الى وجود الحد االدنى من مقومات الرعاية 
امج واالهتمام،  فال يوجد مركز خاص او جمعية تهتم بذوي االعاقة وتعمل على تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم وتوفير البر

 التثقيفية والتوعوية والتدريبة لهم ولذويهم.
 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 ساعة  24عدد مركز الطوارئ لمدة 

توفر الخدمات الصحية على المستوى 
 1 0 الثالث والرابع  

  سنوات(: 8أو  4التنفيذ المتوقعة للبرنامج )وقد تصل ال  مدة 
 :)الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/ يورو المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 اداري ومالي وفني وزارة الصحة 310000 تشغيل مركز الطوارئ 

تشغيل المركز الصحي الحالي للخدمات الصحية 
 مالي / فني / اداري وزارة الصحة - الثالثة والرابعة  

   310000 التكلفة االجمالية
 

  



   :المرأة والشباب                                                   اسم البرنامج ( رقم البرنامجY&W.) 
 تقريبا من مجموع السكان أي ما يعادل ألفي 13عاما بحوالي  25-15تقدر نسبة الشباب بين  : مقدمة ووصف البرنامج %

شاب وشابة، يتجه معظمهم إما الى التعليم الجامعي أو الى سوق العمل المحلي او الى داخل اسرائيل والمستوطنات. وتتمتع 
يلة في العمل على تمكين الشباب من المشاركة االقتصادية والسياسية  من خالل عدد من البرامج المميزة بلدية بديا بخبرة طو

للشباب من الجنسين: وهي برنامج المجلس الشبابي المحلي والذي كان فاعال لعدة اعوام وعمل بدعم من مؤسسة تجمعات 
لدية، ومن ثم تبعه برنامج الريادة الشبابي الممول من الوكالة عالمية على اشراك الشباب في العمل السياسي والتنموي مع الب

االلمانية للتعاون الفني والذي ركز على التمكين اإلقتصادي للشباب. وفي الوقت الحالي يقارب مشروع المصادر الشبابية 
العديد من الشباب على  الممول من مؤسسة ايركس على االنتهاء وتم هذا البرنامج بالشراكة مع النادي وتم بموجبه تدريب

التكنولوجيا والتصوير واالعالم ومهارات التوظيف. ومن المهم الحفاظ على هذا المركز وبحث أفاق استدامته وتشغيله بطرق 
مختلفة. وبشكل عام يحتاج قطاع الشباب الى استمرار االستثمار والدعم في مجاالت التعليم والعمل وتطوير هواياتهم الرياضية 

تعاني  االندية الرياضية والتدريبية والمشاركة في النشاطات التي يقدمها نادي بديا الرياضي والمؤسسات المختلفة.عن طريق 
المراة في بديا من عدم كفاية الخدمات الصحية ومن ارتفاع نسب الطالق. وال يوجد في المدينة إال جمعية نسوية واحدة تعمل 

هل الوصول الى االقراض الصغير ومتابعة قضايا المراة القانونية ونشر الوعي في مجاالت التدريب المهني والحرفي وتسي
السياسية والديمقراطي عند النساء. ومن أهم التوجهات التنموية الملحوظة في اآلونة االخيرة توجه النساء للعمل والتوظيف في 

شات الخياطة. واصبحت المجاالت المفتوحة المؤسسات الحكومية والتجارية مقابل تراجع عمل  النساء في الزراعة وفي ور
حاليا لعمل المرأة هي الوظائف الحكومية ثم الوظائف في القطاع التجاري خاصة محالت البيع بالتجزئة او في المحالت 

يهبسبب المملوكة للعائلة. وتنتشر المشاريع االنتاجية الصغيرة لدى النساء، لكن معظمها ال تقدم مصدرا للدخل يمكن االعتماد عل
صعوبة التسويق وعدم وجود تسهيالت اقراضية. أما المشاريع التي تستمر فهي المشاريع ذات الطابع الخدماتي والتجاري مثل 

 البقاالت وانتاج وتسويق المعجنا ت والدروس الخصوصية المنزلية لطالب المدارس.  
 شرات االنجاز:النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤ 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
تدريب المرأة والشباب على االقتصاد 

 جيد ضعيف  االلكتروني 

عدد النساء الالتي تدير مشروعا 
  50  20 صغيرا  

 1 0 وجود الفرع المهني في المدارس  
توفير برامج تدريبية في مجال ادارة 

 1 0 المشاريع 

  ثالث سنوات  :المتوقعة للبرنامجمدة التنفيذ 
 :)المرأة والشباب الباحثين عن وظائف او مصدر للرزق  الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 

  



 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك /يورو التكلفة التقديرية المكونات
 وفني(

تجهيزات وتطوير مؤسسي ) بناء قدرات .1
أنظمة عمل إدارية ومالية  ،ومستلزمات مادية

 وتشمل: (وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

تنظيم دورات تدريبية للنساء والشباب على التسويق 
النادي الرياضي /  2000 االلكتروني 

 اداري وفني ومالي الجمعية النسوية

تنظيم دورات للنساء والشباب على ادراة المشاريع 
الصغيرة والتدريب المهني واضافة الفرع المهني 

 للمدارس 
النادي الرياضي /  5000

 اداري وفني ومالي الجمعية النسوية

تنظيم ورش عمل وبالتعاون مع البنوك حول الية 
تمويل مشاريع صغيرة لألمهات المعيالت والشباب 

تسهيالت للتسديد بما يتناسب مع حجم بفائدة قليلة و
 المشروع الممول والفترة الالزمة لالسترداد 

3000 

النادي الرياضي / 
الجمعية النسوية/ 

البلدية/ غرفة التجارة 
 والصناعة

 اداري وفني ومالي

   10000 التكلفة االجمالية
  وزارة الشباب كالمال واالرض واالدوات والمعدات(:المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية

 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 
 

  



   :التعليم                                                    اسم البرنامج( رقم البرنامجED .) 
 مدارس حكومية منها اربع مدارس أساسية وثالث مدارس ثانوية )بالفروع ( 6)يوجد في بديا : مقدمة ووصف البرنامج

طالب/ة لكل شعبة. وتعاني  31وبمعدل ، شعبة 83طالب وطالبة موزعين على  2587االكاديمية الثالثة( ويلتحق بها 
ألن معظم المدارس تتكون من  ،المدارس الحالية من نقص الغرف الصفية وعدم وجود امكانية للتوسعة االفقية أو العمودية

ثالثة طوابق. . وتعتبر المدارس الحالية غير قادرة على استيعاب الزيادة الطبيعية في عدد الطلبة خاصة في الصف االول 
عليا لتخفيف ال ساسيةجديدة للمرحلة األبناء مدرسة تستدعي الحاجة  لذا . 2017-2012% بين االعوام 23والتي بلغت حوالي 

ف تتسع المدرسة وشعبة في المدارس الثانوية. وس طالب/ 28شعبة مقابل  طالب/ 33والبالغ  يةفي المدارس االساس اإلكتظاظ
 دونم 3بمساحة الالزمة لذلك طالبا من طلبة الصف الخامس وحتى التاسع االساسي، وتتوفر االرض  417الجديدة لحوالي 

ن من الصفوف االول ان خاصتار امريكي. كم يوجد في المدينة مدرستمليون دوال 1.125تقديرية ال تهاتكلفيتوقع ان تكون و
نما تقل نسب يوب  /0.42طالب من أرجاء المحافظة بكثافة طالبية في الغرف الصفية تقدر ب  241الى السادس يدرس فيهما 

للتعليم الجامعي في %، يلتحق معظم خريجو الثانوية العامة بالجامعات او بسوق العمل مباشرة. بالنسبة 1التسرب عن 
طالبا  800والذي يبلغ عدد الطلبة فيه حوالي  2006المركز التعليمي لجامعة القدس المفتوحة منذ عام  ،فيوجد في البلدةبديا

 .% تقريبا من االناث70منهم  ،المنطقة من سكانوطالبة 
 از:النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنج 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 7 6 عدد المدرس  

وجود أرض لمدرسة جديدة خالل 
 1 0 سنة 16

 1 0 وجود مركز تدريب مهني 
 8 6 عدد مراكز الطفولة المبكرة 

 :سنوات   4مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
  بلدة والبلدان طالب وطالبات البلدة وطالب المهني للالمباشرين(:الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير

 المجاورة واألطفال
 :مكونات البرنامح 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
 اداري ومالي وفني التربيةوزارة  1000000 انشاء وتشطيب مدرسة جديدة في البلدة 

 اداري ومالي وفني وزارة التربية / البلدية 500000 انشاء وتشطيب وتشغيل مركز تدريب مهني 
 مالي البلدية 350000 شراء قطعة أرض للمدرسة المستقبلية 

انشاء مركز نموذجي للطفولة المبكرة وتطبيق 
اساليب التعليم الذكي في المدارس والمرافق 

 يةالتعليم
القطاع الخاص /  200000

 مالي واداري وفني وزارة التربية

   تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1



ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 
 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب

تنظيم دورات للمعلمين والطالب على أساليب 
 اداري وفني ومالي وزارة التربية 2000 التعليم الذكي  

تجهيز الغرف الصفية بكافة التجهيزات الالزمة 
مجتمع محلي / وزارة  6000 لتشغيل نظام التعليم الذكي 

 اداري ومالي وفني التربية

   2058000 التكلفة االجمالية
  ة البلدية / وزاروالمعدات(:المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات

 التربية والتعليم / مجتمع محلي
 

  



   :خدمات ذوي االعاقة                                             اسم البرنامج( رقم البرنامجHC.) 
 في منطقة غرب سلفيت والتي لعدة تجمعاتاألساسي  خدماتيالتجاري والمركز البديا  بلدةتعتبر  : مقدمة ووصف البرنامج 

 وسنيريا.ورافات ودير بلوط بني حسان  ةوقراو ةوسرط ةومسح ةن الف نسمة يقطنون في الزاويييسكنها ما يزيد عن ثالث
ويعاني هذا التجمع من عدم توفر  وتعتمد المدينة في الخدمات الصحية على عيادة حكومية واحدة وعلى العيادات الخاصة.

ة ويضطر السكان للتوجه الى المستسفيات المتواجدة في المحافظات المجاورة. والثالث ةالثانين الدرجة م ةالخدمات الصحي
نتيجة للتزايد الطبيعي في عدد السكان وحجم النشاط الصناعي والدة االمنة مطلبا طبيعيا الغرفة خدمات الطواريء و وتعتبر

حصاءات دائرة األحصاء المركزية يبلغ عدد مجموع من لديه اعاقة/ فقا الووللعاملين.  ةالمهني ةوالتجاري لتحقيق السالم
شخص في مختلف االعاقات السمعية والبصرية والحركية والفهم واالدراك والتواصل  514صعوبة واحدة على االقل في بديا 

نى من مقومات الرعاية وغيرها من االعاقات بين الجنسين ومن مختلف األعمار، اال ان المدينة تفتقر الى وجود الحد االد
واالهتمام،  فال يوجد مركز خاص او جمعية تهتم بذوي االعاقة وتعمل على تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم وتوفير البرامج 

 التثقيفية والتوعوية والتدريبة لهم ولذويهم.
 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 - 514 عدد المعاقين  

االحتياجات  عدد مراكز ذوي
 1 0 الخاصة 

 :سنة  2مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)جميع السكان ذويي االحتياجات الخاصة من البلدة والبلدان الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين

 المجاورة   
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1

توفير الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات 
 300000 الخاصة  

التربية / وزارة وزارة 
الشؤون االجتماعية 

 والبلدية
 مالي واداري وفني

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

تنظيم دورات لألسر التي تحوي أحد من ذويي 
االحتياجات الخاصة للتعامل معهم وتعليمهم 

 وتدريبهم لحين انشاء المدرسة  
2000 

وزارة الشؤون 
االجتماعية / استشاري 

 مختص
 اداري وفني ومالي

   302000 التكلفة االجمالية



  وزارة الشباب البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات(:المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير
 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 

 
   :التخطيط والتنظيم                                                اسم البرنامج( رقم البرنامجMP.) 
 :االجتماعية واالقتصادية، فهو يهتم باالراضي  يمثل قطاع التخطيط  والتنظيم اهم قطاعات التنمية مقدمة ووصف البرنامج

واستعماالتها وكيفية استغاللها خاصة في ظل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تحكم المناطق الفلسطينية بشكل 
من  ان قلة االراضي وارتفاع اسعارها يجعل من مهمة التخطيط والتنظيم مهمة ضروروية وملحة لضمان ما امكن عام.

تكمن المشكلة االكبر في بديا، كما هو الحال في و االستدامة والتنمية وعدم استنزاف االراضي بطريقة مجحفة وغير عادلة.
وهذا ما يتم  ،كافة المدن الفلسطينية من ناحية التنظيم والتخطيط، بان هناك قدر ال بأس به من العشوائية في التطور العمراني

لحرف والصناعات في المناطق السكنية او انتشار لتربية الثروة الحيوانية داخل االماكن السكنية او مالحظته سواء من انتشار ل
وما يؤدي اليه ذلك من تشويه  للطراز المعماري وزيادة في الكثافة واالرتفاع واعتداء على  بناء المساكن بخالف انظمة البناء،

، ولكن لم يتم تنفيذه بشكل كامل لكونه قد تعرض 1998اعداده في عام  يوجد مخطط هيكلي لبلدة بديا تم الممتلكات العامة.
للكثير من االعتداء على الشوارع والبناء وعدم االلتزام باالحكام التنظيمية، هذا اضافة الى كونه ال يلبي االحتياجات والوضع 

اجات ويعكس الواقع الموجود مع تنظيمه بالطريقة القائم الحالي. لذلك قامت البلدية بالبدء باعداد مخطط هيكلي جديد يلبي االحتي
تبلغ مساحة بديا حسب االحواض الطبيعية  المالئمة وعكس االحتياجات المختلفة للبلدة وللمواطنين وهو في مراحله النهائية.

ارج اما باقي المساحات فتقع خ ،دونما داخل المخطط الهيكلي مصنفة حسب اتفاقيات اوسلو 2015دونما منها  13363
شرعت البلدية بتنفيذ اعمال تسوية االراضي في داخل البلدة وضمن حدودها وذلك لحصر  المخطط الهيكلي وهي مصنفة ج.

عملية التخطيط والتنظيم واالدارة من الملكيات وضمان عدم تفتيتها في ظل االوضاع الراهنة، اضافة الى كون التسوية تسهل 
تنفيذ االحكام التنظيمية، باالضافة الى توفير االرضية المناسبة لترتيب مجمل  تساهم في  تحكم  ومواجهة الكوارث، وهي

 االوضاع التنظيمية واالدارية في الهيئة المحلية.
 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر

مصادق عليه ومتالئم مع مخرجات  غير مصادق  كلي المخطط الهي
 التسوية 

تحقيق التخطيط التكاملي مع البلدات 
 جيد جدا  ضعيف   المجاورة 

 محددة ومنظمة  غير محددة  تحديد موقع المنطقة الصناعية 
وضع حدود للبناء ومخططات 

 1 0 تفصيلية لكافة المناطق 

 جيد   ضعيف  تطبيق قوانين البناء والتنظيم  
 %100 %20 نسبة األبنية المرخصة 

المخالفات من الطرقات خاصة 
 معدومة  كثيرة الجدران والتعديات  مثل ااالدراج  



 والبسطات والرمبات..الخ.
 يوجد تسميات وارقام  ال يوجد تسميات  تسمية الشوارع وترقيم االبنية.

 :اربع سنوات   مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
 :)كافة سكان البلدة   الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين )المباشرين وغير المباشرين 
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
استكمال اعداد المخطط الهيكلي والمصادقة عليه 

بما يتالئم مع مخرجات التسوية وعمل كافة 
المشاريع التفصيلية وتحديد استعماالت األراضي 
وموقع المنطقة الصناعية والتكامل مع التجمعات 

 المجاورة 

  البلدية 0

مشروع ترقيم وتسمية الشوارع والمباني 
  البلدية 50000 والميادين 

ازالة كافة التعديات والمباني واألسوار المخالفة 
  البلدية 100000 واعادة بناء ما يلزم منها 

تجهيزات . بناء قدرات وتطوير مؤسسي )1
ومستلزمات مادية، أنظمة عمل إدارية ومالية 

 ( وتشمل:وغيرها، تنمية موارد بشرية وتدريب
   

عمل ورش عمل مع المجتمع المحلي والمجلس 
والمكاتب لتوضيح أهمية تفعيل الكثير من ,البلدية 

القوانين مثل االشراف االلزامي وبروتوكول 
 السالمة العامة واذنات الصب واالشغال والهدم 

 اداري ومالي وفني البلدية 2000

تعيين قاضي للبلدية وتفعيل دور محكمة البلدية 
لضمان سرعة ازالة المخالفات والبت في القضايا 

 التنظيمية 
  البلدية -

تدريب ورفع قدرات الطاقم الهندسي في البلدية 
وزارة الحكم المحلي  1000 لضمان تطبيق كافة القوانين 

  ومجلس التنظيم االعلى

   153000 التكلفة االجمالية
 :)وزارة الشباب المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات

 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 
 

  



   :رقم البرنامج )              (.الحكم الرشيد                                                 اسم البرنامج 
 :إن أهمية الحوكمة ال تقتصر فقط على أنها آداة لتحقيق التنمية المسدتدامة، و انما النها تشكل ايضا   مقدمة ووصف البرنامج

مدخال مهما  لتقييم االداء سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الهيئات المحلية والمؤسسات التابعة للحكومة مثل 
نه العملية التي تدار من خاللها المؤسسات واالعمال العامة والخاصة بصورة عالية من عرف الحكم الرشيد على كو الوزارات.

النزاهة والشفافية، ويتحقق ذلك بطريقة خالية من الفساد، وفي ظل سيادة القانون، ليضمن إيجاد موقع مناسب لالستفادة من 
تم انشاء مركز خدمات جمهور  ى كافة المستويات.أصحاب الكفاءات. وينادي الحكم الرشيد بمشاركة الناس في صنع القرارعل

لتسريع خدمة المواطنين وترتيب العملية االدارية في البلدية، لكن النقص في كادر المركز قلل من  2015في البلدية في العام 
تحرص  المحدد. كفاءة عمله، هذا اضافة الى ضرورة تأهيل الموظفين المعنيين للتعامل مع  طلبات المواطنين بالوقت الزمني

البلدية بادارتها وطاقمها على اشراك المجتمع المحلي ومؤسساته في قراراتها بما يتعلق بالمشاريع واالحتياجات وكافة امور 
البلدية ،وذلك من منطلق قناعتها بان المواطن هو الشريك االساسي للبلدية في عملها وخدماتها، وهي تقوم بذلك من خالل 

 عات الجماهيرية وغيرها.ورش العمل واالجتما
 :النتائج المتوقعة عل  المستوى القريب والمتوسط والبعيد المدى ومؤشرات االنجاز 

 القيمة المنشودة القيمة الحالية المؤشر
 1 0 .للبلدية متكامل نظام الكتروني

 :ثالث سنوات  مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج 
  المرأة والشباب الباحثين عن وظائف او مصدر للرزق  )المباشرين وغير المباشرين(:الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين 
 :مكونات البرنامج 

دوره )اداري، مالي،  اسم الشريك التكلفة التقديرية/يورو  المكونات
 وفني(

    . بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:1
تجهيز وتشغيل وتركيب نظام الكتروني متكامل 
للبلدية لضمان أرشفة كافة المعلومات وسهولة 

 الوصول اليها 
صندوق البلديات /  -

  رفع القدرات

   - التكلفة االجمالية
 :)وزارة الشباب المدخالت الرئيسية لتنفيذ البرنامج )الموارد البشرية وغير البشرية كالمال واالرض واالدوات والمعدات

 والرياضة , وزارة الثقافة , البلدية 
 

  



 خطة التنفيذ والمتابعة والتقييم
 

 الرباعية خطة التنفيذ .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وي
تنم
ل ال

مجا
ال

 

اسم 
البرنامج 
رقم البرنامج 

 
 اسم مكون البرنامج او المشروع

رقم مكون 
البرنامج / 
 المشروع

التكلفة 
 xالتقديرية 
1000$ 

 (2021-2018خطة  )
تصنيف مكون البرنامج حسب 

 توفر التمويل

 الجهة المرشحة لتمويل المشروع الجهة المرشحة للتنفيذ

 الصرف السنوي
الهيئة 
 المحلية

غير الهيئة المحلية 
 /الشريك

 الهيئة المحلية
غير الهيئة 
 المحلية

االول 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
 

 متمن  محتمل مضمون
حدد 
القسم 
 المعني

اسم 
 دورها الجهة

بند 
 الموازنة

قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
المسا
 همة

البيئة والبنية التحتية
 

 WP المياه

 500 شراء ارض لبناء خزان اضافي بسعة
    WP/01 70 70     مترا مكعبا.

الهندسة 
   والمالية

شراء 
   70 اراضي

انشاء خزان مع تركيب خطوط ناقلة 
ومضخات وفصل المناطق ال  مناطق 

 توزيع.

 
WP/02 550  550       الهندسة 

سلطة 
 المياه

اشراف 
علوي، 
 تمويل

  
سلطة 
 750 المياه

  اعداد دراسة للفاقد العالي ومعالجته.
MP/03 20 20        

الهندسة 
   والمالية

الدراسات 
   20 والتخطيط

  توسعة شبكة المياه.
WP/04 100 25 25 25 25     

الهندسة/ا
   100 المياه   لمالية

صيانة الشبكة ويشمل ذلك معالجة المحابس 
وتغيير الخطوط ذات االقطار الصغيرة 

 واضافة محابس تهوية.

 
WP/05 

150   150      سلطة      الهندسة
 المياه

150 

           25 175 575 115 890  المجموع الجزئي 

الصرف 
 الصحي

SP 

الهندسة     SP/01 150  150    شراء ارض النشاء محطة معالجة.
 والمالية

شراء   
 اراضي

150   

اعداد التصاميم الالزمة لمحطة المعالجة 
   SP/02 1500    1500    وانشائها.

سلطة 
 المياه

فني، 
   مالي

سلطة 
  المياه

 اعداد دراسة ومخططات لشبكة الصرف
 الصحي.

SP/03 15  15       الهندسة 
 المالية

الدراسات   
 والتخطيط

15   

صيانة وتوسعة المحطة القائمة وتدريب فني 
 صيانة وتشغيل لها.

SP/05 120  120       سلطة الهندسة 
 المياه

مالي 
 وفني

سلطة   
 المياه

120 

تركيب مضخات جديدة لمحطة التنقية وخطوط 
 ناقلة لألراضي الزراعية وخزانات تجميع 

SP/06 100   60 40   
  

 
 

 الهندسة
 مجتمع
 محلي

 مالي
التشغيلية / 
صرف 
 صحي

60 
قطاع 
 خاص

40 

          SP/07 1500 500 500 500    كم(5انشاء المرحلة الثالثة للصرف الصحي )



           1540 560 785 500 3385  المجموع الجزئي 

الطرق 
والمواص

 الت
R&T 

استكمال تأهيل المرحلة األخيرة للشارع 
    R&T/01 1200 280 220 500 200  الرئيسي 

الهندسة 
 ,المالية

وزارة 
 المالية

مالي 
,اشراف 

 علوي
 200 تطويرية

وزارة 
 1000 المالية

    R&T/02 200  70 70 60  شق طرق جديدة داخل المخطط الهيكلي 
الهندسة 
 ,المالية

قطاع 
 خاص

 100 تطويرية مالي
قطاع 
 خاص

100 

 الهندسة    R&T/03 300 70 80 150   تأهيل طرق ترابية 

صندو
ق 
البلديا
 ت

مالي 
واشراف 

 علوي
  

صندو
ق 
البلديا
 ت

300 

تأهيل طرق معبدة بعد تزويدها بخدمات 
 الصرف الصحي 

R&T/04 300 70 80 150      الهندسة/ا
 لمالية

الصند
 وق

 العربي
 100  مالي

الصندو
ق 

 العربي
200 

انشاء مواقف للسيارات باألجرة عل  طول 
 الشارع الرئيسي  

R&T/05 30   30      الهندسة 

وزارة 
النقل 
قطاع 
 خاص

مالي/ 
 فني

  
قطاع 
 خاص

30 

   R&T/06 200    200    توفير خط سرفيس داخلي 

وزارة 
النقل 
قطاع 
 خاص

مالي/ 
 فني

  
قطاع 
 خاص

200 

عمل مخططات للشارع الرئيسي والشوارع 
 الترابية 

R&T/07 3.5 3.5        
 المالية/
 الهندسة

  
دراسات 
 وتخطيط

3.5   

           460 900 450 423.5 2233.5  المجموع الجزئي 

النفايات 
 HE الصلبة

   HE/01 20   20    شراء مكنسة ميكانيكية 
المالية / 
   20    الصحة

المالية/     HE/02 8  8    شراء حاويات جديدة 
 الصحة

   8   

اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع اعادة 
تدوير النفايات وتشجيع القطاع الخاص عل  
مثل هذا النوع من المشاريع بالتزامن مع 

 التهيئة لعملية فصل النفايات 

HE/03 2   2      الهندسة   
الدراسات 
   2 والتخطيط

 100صندو   صندو الهندسة  HE/04 100    100    شراء باجر اضافي 



ق 
البلديا
 ت

ق 
البلديا
 ت

اعادة تأهيل المكب الحالي وتحويله ال  
  HE/05 30    30    محطة ترحيل 

الهندسة,ا
   30    لماالمالية

           130 22 8  160  المجموع الجزئي 

ات
وم
معل
ال

 GIS 

جمع البيانات الوصفية والمكانية باستخدام 
 أنظمة المعلومات الجغرافية 

GIS/01 25 15 10       تخطيط    الهندسة
 ودراسات

10   

انشاء وحدة قاعدة بيانات جغرافية الستدامة  
 البيانات وتحديثها وادارتها 

GIS/02 30         30    الهندسة   

             10 15 55   المجموع الجزئي 

 

رة 
تجا
وال
عة 

صنا
ال

 

IN 

تخطيط وتجهيز المنطقة الصناعية والمصادقة 
   الهندسة    IN/01 5 2 3    عليها من جميع الجهات المعنية 

تخطيط 
   5 ودراسات

جهات  الهندسة  IN/02 1000   500 500    تأهيل وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية
 مانحة

 300 - 200  مالي

نقل الورش الصناعية ال  المنطقة الصناعية 
 بعد اكتمالها 

IN/03 2    2     
الصحة 
 والبيئة

   2   

           502 500 3 2 1007  المجموع الجزئي 

عة
زرا
ال

 

AG 

 الهندسة   AG/01 200  200     شق الطرق الزراعية 
وزارة 
الزراع

 ة
   مالي

وزارة 
الزراع

 ة
200 

 الهندسة   AG/02 50  20 20 10   استصالح األراضي الزراعية 
وزارة 
الزراع

 ة
   مالي

وزارة 
الزراع

 ة
50 

  AG/03 20    20    توفير مصادر الري 
قسم 
 المياه

مجتمع 
 10 تشغيلية مالي محلي

مجتمع 
 30 محلي

رفع الوعي بأهمية الزراعي كمورد رزق 
 محتمل خصوصا االنتاج الحيواني 

AG/04 3  3        
وزارة 
الزراع

 ة

مالي / 
 فني

  
وزارة 
الزراع

 ة
2 



           30 20 223  273  المجموع الجزئي 

ق 
سوي

الت
 

MA 

توفير ساحة عامة لعرض البضائع وتأهيلها 
 الهندسة    MA/01 30    30  وتزويدها بالخدمات 

غرفة 
التجارة 
والصنا

 عة

مالي / 
     اداري

الهندسة    MA/02 200   200    انشاء مسلخ بلدي  
 /المالية

    تطويرية  

  MA/03 20   20     عمل بازار لعرض المنتجات المحلية
العالقات 

 العامة

القطاع 
الخا
 ص

   مالي/فني
قطاع 
 3 خاص

  MA/04 60    60    انشاء سوق خضار مركزي
الهندسة 
   60    /المالية

           90 220   310  المجموع الجزئي 

اه 
لمي
 وا
اقة
الط
در 

صا
ف م

ضع
 

E&W 

 حفر بئر ارتوازي 
E&W 
/01 2000    2000     

الهندسة 
 /المياه

 سلطة
 المياه

مالي 
   /فني

سلطة 
 2000 الطاقة

 انشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية 
E&W 
/02 1250  1250       

الكهرباء 
   1250    / الهندسة

اضافة محوالت جدية لتقوية الكهرباء مع مد 
 ما يلزم من خطوط 

E&M 
/03 250 50 100 50 50     

الكهرباء 
   250    /الهندسة

           2050 50 1350 50 3500  المجموع الجزئي  

 

ية 
بلد
ت ال

رادا
ف اي

ضع
 

REV 

   REV/01 10 10      اعداد دراسة للفاقد في الكهرباء والمياه  
الكهرباء 
/ المياه 
 /الهندسة

  
دراسات 
 وتخطيط

10   

انشاء محطة محروقات بالشراكة مع القطاع 
 الخاص

REV/02 200  100 50 50        200 تطويرية   



اقتصادية لمشروع مسلخ اعداد دراسة جدوى 
 دواجن ومواشي

REV/03 10  10          
دراسات 
 وتخطيط

15   

تشكيل لجنة من المجتمع المحلي من ذويي 
االختصاص والمهتمين للبحث عن مصادر 

 أخرى لاليرادات 

REV/ 
04 

-          
 مالية /
 عالقات
 عامة

دراسات   
 وتخطيط

-   

           50 50 110 10 220  المجموع الجزئي  

ية 
ماع

الجت
ة ا
نمي
الت

 

حة 
لص
ا

 H 
    H/01 350  350     ساعة  14تشغيل مركز الطوارئ لمدة 

وزارة 
 الصحة

اداري 
   ومالي

وزارة 
 350 الصحة

تشغيل المركز الصحي الحالي لخدمات الدرجة 
 الثانية والثالثة  

H/02 500    500     /الهندسة 
 المالية

وزارة 
 الصحة

مالي 
 وفني

وزارة  250 ابنية
 الصحة

250 

           500  350  850  المجموع الجزئي 

ب 
شبا

وال
أة 
مر
ال

 

Y&W 

توفير التمويل والتدريب لمساندة االمهات 
 المعيالت.

Y&W 
/01 3  3        

الجمع
ية 

النسائي
 ة

مالي 
   وفني

الجمعية 
 50 النسائية

ايجاد برامج تعليم/ تدريب مهني للجنسين 
وتنظيم انشطة االرشاد المهني بالشراكة مع 

 في المنطقة.الجامعات والقطاع الخاص 

Y&W 
/02 

20  10 5 5       وزارة
 التربية

فني 
 ومالي

وزارة   
 التربية

20 

تنفيذ برامج تدريبية في مجال إدارة 
المشروعات الصغيرة، وتزويد الشباب 

 ببرامج التوعية والتثقيف.

Y&W 
/03 5   5       

مراكز 
    خاصة

مراكز 
 5 خاصة

           5 10 13  28  المجموع الجزئي 



يم 
تعل
ال

 ED  سنوات. 4بناء مدرسة كاملة جديدة خالل ED/01 1000  500 500      الهندسة 
وزارة 
    التربية

وزارة 
 1000 التربية

 

   المالية    ED/02 350   350   شراء ارض لمدرسة جديدة مستقبلية. 
شراء 
 اراضي

350   

 

 
انشاء مركز نموذجي للطفولة المبكرة 

وتطبيق اساليب التعليم الذكي في المدارس 
 والمرافق التعليمية

ED/05 200    200      

قطاع 
 خاص

/وزارة 
 التربية

   

قطاع 
خاص 

 /
وزارة 
 التربية

200 

           200 850 500  1550  المجموع الجزئي 

ن 
فنو
وال
ضة 

ريا
وال
فة 
ثقا
ال

 

S&C 

توفير ملعب رياضي نموذجي ومرافق 
ومساحات واسعة مناسبة للشباب 

 ونشاطاتهم.

S&C 
/01 

2000    2000     الهندسة 
النادي 
الريا
 ضي

   مالي
النادي 
الريا
 ضي

2000 

انشاء مركز جماهيري متعدد االغراض 
والترفيهية لعرض االنشطة الثقافية والفنية 

 )مسرح(

S&C 
/02 

500    500     وزارة  الهندسة
 الثقافة

وزارة    مالي
 الثقافة

500 

           2500    2500  المجموع الجزئي 

قة 
العا

ي ا
 ذو

ات
خدم

 

HC/01  توفير الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات
 الخاصة 

HC/01 300    300     الهندسة 

وزارة 
الشؤو
ن 

االجتما
 عية

   

وزارة 
الشؤون 
االجتما
 عية

300 

           300    300  المجموع الجزئي  



يد 
رش
م ال

حك
وال
رة 
الدا
ا

 

ق 
صاد

الم
ير 
 غ
كلي

لهي
ط ا
خط
الم

 

MP 

استكمال اعداد المخطط الهيكلي ليتكامل مع 
 مخرجات التسوية والمصادقة عليه.

MP/01 -           الهندسة       

تحقيق التخطيط التكاملي مع التجمعات 
 المجاورة )مسحة، سرطة، قراوة بني حسان(

MP/02 -           الهندسة       

تحديد موقع للمنطقة الصناعية واعداد مخطط 
 تفصيلي لها.

MP/03           الهندسة       

وضع حدود للبناء وتوفير مخططات تفصيلية 
في مناطق التوسعة العمرانية بشكل يتالءم 

 مع قدرات البلدية المالية.
MP/04 0          الهندسة       

اء 
البن

ي 
ة ف

وائي
عش

ال
 

CO 

تفعيل العمل باالنظمة المختلفة والمساندة 
لنظام االبنية والتنظيم مثل االشراف االلزامي 
وبروتوكول السالمة العامة وتفعيل اذونات 

 الصب واالشغال والهدم.

CO/01 0            
الهندسة 
والدائرة 
 القانونية

      

انشاء محكمة بلدية لتحقيق الفعالية والكفاءة 
 النظام.في تطبيق 

CO/02 0          الدائرة
 القانونية

      

ازالة المخالفات من الطرقات خاصة الجدران 
والتعديات  مثل ااالدراج  والبسطات 

 والرمبات..الخ.
CO/03 100 25 25 25 25     

الهندسة 
   100    /المالية



 

 

 

  

ها 
د ل

وج
ال ي

ع 
وار

الش
ة و

ألبني
ا

اء 
سم

و أ
م ا

رقا
ا

 UP  وترقيم االبنية.تسمية الشوارع UP/01 50  25 25      50    الهندسة   

فة 
رش

د أ
جو

م و
عد

ية 
رون

الكت
ا

 AR .اعداد نظام الكتروني متكامل للبلدية AR/01 0           الهندسة 
صندو
ق 
 البلديا

برنامج 
رفع 
 القدرات

  

صندو
ق 
البلديا
 ت

 

           25 50 50 25 150  المجموع الجزئي 

 وع الكلي المجم

               8581500 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 
            8790000 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )متمناة( 

            17171500 دوالر  أمريكي -المجموع الكلي للخطة التنموية )محتمل + مضمون+ متمن ( 



 2018خطة التنفيد السنوية  .2
  



قمه
رو
ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر
الم
ج/
نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةة 
 Xالتقديرية 

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 1018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة  المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة
قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

ا
اه 
لمي

 
W

P
 

 شراء ارض لبناء خزان اضافي بسعة
    70 شراء أراضي   الهندسة/المالية    WP/01 70   مترا مكعبا. 500

دراسات    الدراسات  WP/03 20      اعداد دراسة للفاقد العالي ومعالجته.
    20 والتخطيط

    25 مياه   المياه  WP/04 15        توسعة شبكة المياه.

    115         115 الجزئيالمجموع 

ي 
صح

ف ال
صر

ال
 

SP 

انشاء المرحلة الثالثة للصرف الصحي 
 الهندسة  SP/07 500       كم(1)

صندو
ق 
البلديا
 ت

وزارة 
الحكم 
المحل
 ي

اشرا
 ف
 تمويل

  

 صندوق البلديات
وزارة 
الحكم 
 المحلي

500  

             500 المجموع الجزئي

ت 
ةةا

ةة
نفاي
ال

لبة
لص
ا

 
HE 
 

المجلس البلدي    HE/02 8    شراء حاويات جديدة 
    8 النفايات   وقسم الصحة

             8 المجموع الجزئي



قمه
رو
ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر
الم
ج/
نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةة 
 Xالتقديرية 

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 1018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة  المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة
قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

الت
اص
مو
وال
ق 
طر
ال

 
T&

R
  

استكمال تأهيل المرحلة األخيرة 
           R&T/01 180     للشارع الرئيسي

صندوق  الهندسة  R&T/03 70       تأهيل طرق ترابية 
 البلديات

صندوق  1000 الشوارع انارة 
 البلديات

70  

تأهيل طرق معبدة بعد تزويدها 
صندوق    R&T/04 70       بخدمات الصرف الصحي 

صندوق     البلديات
  70 البلديات

 

عمل مخططات للشارع الرئيسي 
الهندسة /     R&T/07 1.5   والشوارع الترابية 

    1.5 مخططات   المالية

             411.5 المجموع الجزئي

ات
وم
معل
ال

 
 

GI
S

جمع البيانات الوصفية والمكانية  
  GIS/01 25       باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية

الهندسة / 
    1.5 مخططات   المالية

             25 المجموع الجزئي

ف 
ضع

در 
صا
م

قة 
لطا
ا

اه 
لمي
وا

 

اضافة محوالت جدية لتقوية الكهرباء 
 مع مد ما يلزم من خطوط 

E&M 
/03 50         

االكهربا
    50 الكهرباء   ء

             50 المجموع الجزئي

   
   
  

عة 
صنا

ال ة  
جار

والت
 IN 

تخطيط وتجهيز المنطقة الصناعية 
والمصادقة عليها من جميع الجهات 

 المعنية 
IN/01 2      1 تخطيط   المجلس    

             1 المجموع الجزئي

ض ع ف ا  ي را دا ت  ال ب لد ي   100000وزارة   تنفيذ وزارة  الهندسة   REV/01 10    اعداد دراسة للفاقد في الكهرباء  ة 



قمه
رو
ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر
الم
ج/
نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةة 
 Xالتقديرية 

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 1018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة  المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة
قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

التربية  والمياه  
 والتعليم

واشرا
 ف

 التربية

تشكيل لجنة من المجتمع المحلي من 
ذويي االختصاص والمهتمين للبحث 

 عن مصادر أخرى لاليرادات 

REV/ 
04 0      المجلس        

             10 المجموع الجزئي

يم 
تنظ
وال
ط 
خطي

الت
 

استكمال اعداد المخطط الهيكلي 
ليتكامل مع مخرجات التسوية 

 والمصادقة عليه.
MP/01 0             0    

تحقيق التخطيط التكاملي مع التجمعات 
المجاورة )مسحة، سرطة، قراوة بني 

 حسان(
MP/02 0           0    

واعداد تحديد موقع للمنطقة الصناعية 
   MP/03 0    مخطط تفصيلي لها.

الهندسة 
والمجل
س 
والتسو
 ية

   0    

وضع حدود للبناء وتوفير مخططات 
تفصيلية في مناطق التوسعة العمرانية 
 بشكل يتالءم مع قدرات البلدية المالية.

MP/04 0      
الهندسة 
والمجل
 س

   0    

ازالة المخالفات من الطرقات خاصة 
والتعديات  مثل ااالدراج  الجدران 

 والبسطات والرمبات..الخ.
CO/03 25        

الهندسة 
والمجل
 س

    15 ازالة مخالفات  



قمه
رو
ج 
نام
لبر
م ا
اس

 

 
 

 اسم مكون البرنامج/ المشروع

ن 
مكو

قم 
ر

وع
شر
الم
ج/
نام
الر

 

 
 

التكلفةةةةة 
 Xالتقديرية 

1000$ 

تحضيرات  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 1018خطة العام  
الزمة للتنفيذ 
)دراسات 
جدوى/ 

مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

غير الهيئة  الهيئة المحلية الصرف الربع سنوي
 غير الهيئة المحلية المحليةالهيئة  المحلية/الشريك

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

حدد 
حدد بند  دورها الجهة

 الموازنة
قيمة 
 المساهمة

حدد 
 الجهة

قيمة 
 المساهمة

دراسات    الهندسة  UP/01 25      تسمية الشوارع وترقيم االبنية. 
    15 وتخطيط

              50 المجموع الجزئي
             1181500  2018مجموع اإلنفاق الكلي للعام
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 البرنامج
مكونات البرنامج/المشاريع 

 مؤشرات القياس المنجزة
القيمة الحالية 

 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 أداة القياس المعلومات
الجهة المسئولة عن 
 متابعة قياس المؤشر

 الرابعة الثالثة الثانية األول 
 مجال البيئة والبن  التحتية

 المياه  

 شراء أرض لبناء خزان 
تصميم وبناء خزان جديد مع 

 خط ناقل ومضخات 
 توسعة الشبكة 
 صيانة الشبكة 

 

توفير أرض لبنةاء الخةزان بسةعة    
 1م500

 البلدية توفر االرض البلدية 1 1 1 1 0

 البلدية %100 %100 %70 %70 %70 كفاية الخزان الحالي لالحتياج 
نسبة المناطق 

المغطاة بالخزان 
 الحالي

 البلدية

 البلدية %100 %97 %95 %92 %90 تغطية الشبكة 
مناطق مأهولة دون 

 شبكات
 البلدية

نسبة االيراد الى  البلدية %25 %25 %40 %40 %40 نسبة الفاقد في الشبكة 
 الفاتورة

 البلدية

 حالة الشبكة 
الى  بحاجة

 صيانة

بحاجة 
الى 
 صيانة

بحاجة 
الى 
 صيانة

قيد 
 الصيانة

 البلدية جيدة
عدد البناشر في 

 الشبكة
 البلدية

 الصرف الصحي 

 شراء أرض للمحطة الجديدة 
 توسعة المحطة الحالية 

انشةةاء المرحلةةة الثالثةةة 
 للصرف الصحي 

تركيةةب مضةةخات لمحطةةة 
التنقية الستخدام المياه فةي  

 الزراعة 
عمةةل مخططةةات لمحطةةة 

  توفر األرض البلدية 1 1 1 1 0 توفير أرض النشاء محطة جدية  
 البلدية اطوال الشبكة البلدية كم1 كم1 كم2 كم1 كم3 أطوال شبكة الصرف 

 البلدية مخططات المحطة البلدية 3م44 3م44 3م44 3م22 3م22 سعة محطة التنقية  

 البلدية تعيين موظفين البلدية 1 0 0 0 0 وجود قسم للصرف الصحي 

 البلدية أطوال الشبكات البلدية %10 %8.5 %7 %5 %4 نسبة تغطية الشبكة الحالية 

 البلدية وجود المحطة البلدية 1 0 0 0 0 وجود محطة تنقية ثانية  



مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
الجهة المسئولة عن  أداة القياس

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 التنقية وانشاؤها 
انشاء قسم خاص للصةرف  

 الصحي 
اعداد دراسةة ومخططةات   

 للشبكة المقترحة 

 الطرق والمواصالت 

تأهيل المرحلة األخيرة من 
 الشارع الرئيسي 

شق طرق جديدة داخل 
 الهيكلي 

 البلدية %100 %85 %85 %70 %70 استكمال الشارع الرئيسي 
نسبة المؤهل من 

 البلدية الشارع

 

 تأهيل طرق ترابية 
تأهيل طرق معبدة بعد 

تزويدها بخدمات الصرف 
 الصحي 

انشاء مواقف للسيارات 
 باألجرة 

 توفير خط سرفيس 
 

نسبة الطرق الواقعة ضةمن الهيكلةي   
 وغير مفتوحة 

نسبة الطرق غير  البلدية 0% 10% 20% 35% 35%
 المفتوحة

 البلدية

   البلدية %10 %10 %15 %15 %21 نسبة الطرق الترابية  

 البلدية %70 %70 %90 %90 %95 الطرق التي بحاجة ال  صرف صحي 
اطوال شبكة 

الصرف نسبة الى 
 أطوال الشوارع

 البلدية

توفر المواقف  البلدية 1 0 0 0 0 وجود مواقف للسيارات وخط سرفيس 
 والخط

البلدية / وزارة النقل 
 والمواصالت

 النفايات الصلبة 

 شراء مكنسة ميكانيكية 
 شراء حاويات جديدة 
 شراء باجر اضافي 

 اعادة تأهيل المكب الحالي 
عمل دراسة جدوى لمشاريع 

 اعادة تدوير النفايات 

جيدة  جيدة جدا ضعيفة ضعيفة ضعيفة كفاءة الية كنس وتنظيف الشوارع 0ج
 جدا

 البلدية
عدد عمال النظافة 
وحالة الطرق في 

 البلدة
 البلدية

 البلدية الحاوياتعدد  البلدية 380 380 380 380 340 عدد الحاويات في البلدة 

 البلدية 10 10 10 10 40 عدد الحاويات القديمة  
عدد الحاويات 

 البلدية التالفة



مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
الجهة المسئولة عن  أداة القياس

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 البلدية حالة المكب البلدية جيدة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة مالئمة المكب للمواصفات 

 المعلومات 

جمع البيانات الوصفية 
والمكانية باستخدام أنظمة 

 المعلومات الجغرافية 
انشاء وحدة قاعدة بيانات 
جغرافية الستدامة البيانات 

 وتحديثها وادارتها 

مرحلة  ال يوجد توفر قاعدة بيانات جغرافية للشبكات 
 الجمع

مرحلة 
 الجمع

 البلدية توفر قاعدة البيانات البلدية متوفرة متوفرة

 الوصول ال  المعلومة 
يدوي وغير 

 دقيق

يدوي 
وغير 
 دقيق

يدوي 
وغير 
 دقيق

الكتروني 
 دقيق

الكترون
 ي دقيق

 البلدية
الوصول الى 

 المعلومة
 البلدية

 مجال تنمية االقتصاد المحلي

 االصناعة والتجارة                           

تخطيط وتجهيز منطقة 
 صناعية 

تأهيل وتنفيذ البنية التحتية 
 للمنطقة الصناعية 

االعالن عن موقع المنطقة 
 ونقل كافة الورش اليها 

توفر المنطقة  البلدية 1 1 1 0 0 وجود منطقة صناعية  
 الصناعية وتأهيلها

 البلدية

عدد الورش في البلدة خارج المنطقةة  
 الصناعية 

مساحة األراضي  البلدية 0 150 150 150 150
 البور

 البلدية

 االزراعة                                   

 شق طرق زراعية 
 استصالح االراضي الزراعية  
تةةوفير مصةةادر لةةري   

 المزروعات 
تشةةجيع االسةةتثمار فةةي  
الزراعة خصوصةا مةزارع   

 الحيوانات 
 عمل دورات للمزارعين 

 البلدية 40 40 40 25 25 أطوال الطرق الزراعية 
اطوال الطرق 

 الزراعية
البلدية مع اللجنة 

 الزراعية

 وزارة الزراعة 7000 6000 4500 3000 3000 مساحة األراضي الزراعية  

المزارعين 
المستفيدين من 

مشاريع 
 االستصالح

 وزارة الزراعة

البلدية + أبار  مصدر مياه الري 
 الجمع

البلدية + 
أبار 
 الجمع

البلدية + 
أبار 
 الجمع

البلدية + 
أبار 
 الجمع

أبار 
جمع + 
مياه 
 عادمة

وزارة الزراعة 
 وزارة الزراعة والبلدية مصدر مياه الري والبلدية



مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
الجهة المسئولة عن  أداة القياس

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 وزارة الزراعة عدد المزارع وزارة الزراعة 20 16 14 12 10 عدد مزارع الحيوانات  

 التسويق 

تأهيل وتجهيز سوق خضار 
 مركزي 

 تنظيم ساحة لعرض البضائع 
عمل بازار سنوي للمنتجات 

 المحلية 
 انشاء مسلخ بلدي 

 البلدية  البلدية 1 1 0 0 0 وجود سوق خضار 
         

 البلدية  البلدية 1 0 0 0 0 وجود ساحة لعرض البضائع 
 البلدية  البلدية 400 380 370 350 350 عدد المنشئات التجارية  

 البلدية  البلدية 1 1 0 0 0 توفر مسلخ بلدي 

ضةةعف مصةةادر الطاقةةة 
 والمياه 

 حفر بئر ارتوازي  
انشاء محطة توليد بالطاقةة  

 الشمسية 
اضةةافة محةةوالت لتقويةةة 
الكهرباء في مناطق الضعف 
 ومد الخطوط الالزمة لذلك 

مشاريع بناء قدرات موظفي 
 البلدية  

 جيد/مكروت جيد/مكروت جيد/مكروت جيد/مكروت تزويد المياه بشكل دوري ومصدرها 
ممتاز/مكرو
ت+ بئر 
 ارتوازي

شكاوى المواطنين  البلدية
 النقطاع المياه

 البلدية

 البلدية اعطال الكهرباء البلدية ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز جيد جدا توزيع األحمال عل  الخطوط 
نسبة المناطق التي تعاني من ضةعف  

 الفولتية 
 البلدية شكاوى المواطنين البلدية 0% 3% 5% 7% 10%

 مصدر الكهرباء 
القطرية 

االسرائيلية 
100% 

القطرية 
االسرائيل

ية 
100% 

محطات 
توليد 

40% 

محطات 
توليد 

40% 

محطات 
توليد 

40% 
 البلدية مصادر الكهرباء البلدية

 ضعف ايرادات البلدية  

انشةاء محطةةة محروقةةات  
 بالشراكة مع القطاع الخاص
اعداد دراسة للفاقد للميةاه  

 والكهرباء  

كهرباء +  تعزيز مصادر االيرادات للبلدية  
 تراخيص

كهرباء + 
 تراخيص

كهرباء 
 +

 تراخيص

مشاريع 
استثمار

 ية

مشاريع 
استثمار

 ية
ارتفاع ايرادات  البلدية

 البلدية
 البلدية

نسبة االيرادات الى  البلدية %25 %25 %25 %40 %40 خفض نسبة الفاقد للمياه والكهرباء 
 نسبة المصاريف

 البلدية



مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
الجهة المسئولة عن  أداة القياس

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 
 مجال التنمية االجتماعية

 الثقافة والرياضة والفنون 
 انشاء ملعب اوليمبي 

انشةةاء مركةةز جمةةاهيري 
 وقاعة متعددة األغراض  

 البلدية عدد المالعب البلدية 1 0 0 0 0 عدد المالعب 
 البلدية عدد المراكز البلدية 1 0 0 0 0 عدد المراكز الثقافية 

 النادي الرياضي عدد أعضاء النادي النادي الرياضي 300 300 150 150 150 اعداد المنتسبين للنوادي 
 النادي الرياضي عدد الفرق النادي الرياضي 3 2 1 1 1 عدد الفرق الرياضية 

 الخدمات الصحية

 تشغيل مركز الطوارئ 
تشةةغيل المركةةز الصةةحي 
للخةةدمات الصةةحية علةة  

 المستوى الثالث والرابع 

 وزارة الصحة مراكز الطوارئ البلدية 1 1 1 0 0 عدد مراكز الطوارئ 

توفر الخدمة عل  المستوى الثالث 
 والرابع 

التخصصات في  البلدية 1 1 0 0 0
 المركز

 وزارة الصحة

 التعليم   

انشاء وتشةطيب مدرسةة   
 جدديدة  

انشاء وتشطيب مركز تدريب 
 مهني  

 شراء قطهة ارض مستقبلية 
ادخال اساليب التعليم الةذكي  

 للطالب 

 وزارة التربية المدارس عدد وزارة التربية 7 7 7 6 6 عدد المدارس 
وجود أرض لبناء مدرسة مستقبلية 

 سنة 16خالل 
 البلدية شراء ارض البلدية 1 1 1 0 0

 البلدية 1 1 0 0 0 وجود مركز تدريب مهني 
وجود مركز 

 البلدية الترديب

 وزارة التربية عدد الروضات وزارة التربية 7 7 6 6 6 عدد مراكز الطفولة المبكرة 

 المرأة والشباب  

تنظةةيم دورات للتسةةويق  
 االلكتروني  

دورات الدارة المشةةةاريع 
 الصغيرة  

تنظيم ورش عمل بالتعةاون  
مةةع البنةةوك ومؤسسةةات 
االقراض لتمويةل مشةاريع   
لألمهات المعيالت بتسهيالت 

 الجمعية النسائية جيد جيد ضعيف ضعيف ضعيف تدريب المرأة عل  االقتصاد االلكتروني 
عدد المستفيدات 

من التسوق 
 االلكتروني

الصفحات االلكترونية 
وشبكات التاوصل 

 االجتماعي
عدد النساء الالتي تدرن مشروعًا 

 صغيرا 
عدد القروض  البنوك 50 40 30 25 20

 للمشاريع الصغيرة
البنوك ومؤسسات 

 االقراض

 المدارس 1 1 0 0 0 وجود الفرع المهني في المدارس 
ادخال الفرع 
 التربية والتعليم المهني للمدارس

مراكز التدريب عدد الدورات في مراكز التدريب  1 1 1 0 0توفير برامج تدريبية في مجال ادارة 



مكونات البرنامج/المشاريع  البرنامج
 المنجزة

القيمة الحالية  مؤشرات القياس
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر عل  امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 المعلومات
الجهة المسئولة عن  أداة القياس

 متابعة قياس المؤشر
 الرابعة الثالثة الثانية األول 

 المستمر ادارة المشاريع المستمر المشاريع  في التسديد وفوائد قليلة 

 خدمات ذويي االعاقة 
توفير الخةدمات التعليميةة   
 لذويي االحتياجات الخاصة 

 اتحاد المعاقين عدد المعاقين اتحاد المعاقين - - - 514 514 عدد المعاقين 
 البلدية عدد المراكز البلدية 1 0 0 0 0 عدد مراكز ذويي االحتياجات الخاصة 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد

 التخطيط والتنظيم

استكمال اعةداد ومصةادقة   
 المخطط الهيكلي 

تسمية وتةرقيم الشةوارع   
 واألبنية  

ازالة كافة التعديات واالسوار 
 المخالفة في حرم الشارع 

تطبيةةق العمةةل باألنظمةةة 
 والقوانين 

 تعيين قاضي للبلدية 
 رفع قدرات الطاقم الهندسي 

غير  غير مصادق المخطط الهيكلي 
 مصادق

وجود مخطط   البلدية مصادق مصادق مصادق
 هيكلي مصادق

 البلدية

تحقيق التكامةل فةي التخطةيط مةع     
 البلدية جيد جدا جيد جدا جيد جدا ضعيف ضعيف التجمعات المجاورة 

التنسيق لمكان 
المنطقة الصناعية 

 وتعديل الحدود
 البلدية

غير  غير محددة تحديد المنطقة الصناعية  
 محددة

محددة  محددة محددة
 ومنظمة

 البلدية
مصادقة المنطقة 
الصناعية على 

 الهيكلي
 البلدية

 البلدية عدد المخالفات البلدية جيد جيد جيد ضعيف ضعيف تطبيق قوانين البناء والتنظيم  

عدد االبنية  البلدية معدومة قليلة قليلة كثيرة كثيرة المخالفات والتعديات عل  الشوارع 
 المخالفة

 البلدية

ال يوجد  تسمية األبنية والشوارع 
 تسميات

ال يوجد 
 تسميات

لها  لها اسماء لها سماء
 اسماء

اسماء الشوارع  البلدية
 واالبنية

 البلدية

 الحكم الرشيد

 عمل نظام الكتروني للبلدية
تدريب طواقم البلدية علة   

 النظام االلكتروني
 

 يدوية يدوية يدوية يدوية نوع االرشفة في البلدية
الكترون

  طبيعة االرشفة البلدية ية

 البلدية 1 1 0 0 0 ال  البلدية االلكترونيةتحويل البلدية 
وجود نظام 

  الكتروني
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