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 تمهيد .1
 

توجهات التنموية للمجتمع المحلي باالعتماد على النهج القاام  تسعى عملية التخطيط اإلستراتيجي الى إستشراف الستقبل وتحديد ال
بتمويال ماص داندوط تطاوير وا ارال البلاديات وبالتعااوص مااع  للبلاد علاى الشارا ة المجتمعياة باالتخطيط  تا  اعاداد الخطاة التنموياة 

تهادف عملياة التخطاايط حيا  . 8180-8102فاي ساياط عملياة التخطايط التنمااود للبلاد  لنعاوا  ماص وذلا  وزار  الح ا  المحلاي  
مص خالل دراساة الوا اع الحاالي وتحليال وتشاخيط القطاعاات التنموياة ذل  و المستقبلية.  التنمويةتحديد رؤية البلد  وتوجهاتها  الى

 .االهداف والتدخالت والبرامج خالل المرحلة القادمة دياغةالمختلفة لتحديد اه  االولويات والقضايا التنموية .باالضافة الى 

  باالضااافة الااى ملخااط حااول تشااخيط القطاعااات التنمويااة فااي مجاااالت البيمااة والبنيااة التحتيااة  بلااد التتضاامص الخطااة لمحااة عااص 
التنمية االجتماعية  اال تداد المحلي  االدار  والح   الرشايد. هاذا الاى جانات إساتعرال االطاار التنماود وخطاط التنفياذ والمتابعاة 

 قوام  اللجاص المشار ة و رار اعتماد الخطة والوثيقة المجتمعية والتي تتضمص ا رار المجتمع المحلاي  والتقيي  وغيرها مص المرفقات
 ى مخرجاتها والعمل على تنفيذها. بتبني الخطة والموافقة عل

  المشاركة بعملية التخطيطاللجان  .1.1
وبدع  مص وزار  الح   المحلي   البلد مواطني و  ومجتمع ومؤسساتالبلدية بتظافر جهود  للبلد ت  إعداد الخطة التنموية المحلية 

  لخدمات األعمالمزايا "معال  " و  للهندسة واالستشارات ودندوط تطوير وا  رال البلديات وبإشراف امتالف المجموعة العالمية
حات العال ة للجنة التخطيط المحلي وفريط التخطيط األساسي ولجاص المجاالت التنموية ولجنة أد العمل الدؤوتخالل ومص 

 :على النحو التالي لجاص التخطيطلت حي  ش 

 لجنة التخطيط التنموي المحلي

 مجال التخصص ا في اللجنة/دوره ة/اسم العضو

 رميس الفريط رميس اللجنة انور احمد عمير

 بنية تحتية عضو حسا  احمد برابره

 اجتماعي مقرر نادر خليل ديه

 ا تدادد عضو عبدالحميد مسعود محمود

 اجتماعي عضو عامد  حسني زريقي
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 تشكيل فريق التخطيط األساسي

 ة/اسم العضو
 في الفريقا /دوره

 عضو(/)منسق
 تعمل بها/ المؤسسة التي يعمل

 المح مة الشرعة مقرر لجنة التخطيط نادر خليل ديه

 بلدية بلعا منسط فريط التخطيط فؤاد عبدالرؤوف اعمير

 بلدية بلعا ساسيعضو فريط ا وداد احمد مل 

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي محمد ع رمه عبد الهادد

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي معتد  غازد  مال

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي علي محمد ابو يونس

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي رافت وادف عبدالفتاح

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي نهاد فواز خضر

 طالت عضو فريط اساسي اصشو ت نبيل سليم

 طالت عضو فريط اساسي مدعت محمد دبيغ

 بلدية بلعا عضو فريط اساسي سماح نعي  عمير

 نقابة العمال عضو فريط اساسي نامل ابراهي  درباس

 التربية والتعلي  عضو فريط اساسي وليد عبدالغني سليماص

 مستشفى النجاح عضو فريط اساسي ا ر  محمد شريف شحرور

 التربية والتعلي  عضو فريط اساسي نعا  دالح عرارا

 الهالل االحمر عضو فريط اساسي امال حسص عمير
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اعية والتمكين الثقافة لجنة التنمية االجتماعية وتشمل القطاعات التالية ) التعليم،  الصحة، الحماية االجتم
 السكن(والتراث، الرياضة، 

 هتمامالتخصص/مجال اال المؤسسة االسم الرقم

 التعلي  و الة الغو  نبيل فريد محفوظ  .0

 الس ص تاجر خيرد توفيط مندور  .8
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 شحرور
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الحماية االجتماعية والتمكين الثقافة  االو اف محمد خليل ديه  .6

 والتراث

الحماية االجتماعية والتمكين الثقافة  متطوعة الهالل االحمر ي محمود ابو دوهامان  .7

 والتراث

الحماية االجتماعية والتمكين الثقافة  متطوعة الهالل االحمر نجمه فريد عمير  .2

 والتراث
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 والتراث

الحماية االجتماعية والتمكين الثقافة  متطوعة الهالل االحمر اف سليماص برابرهعف  .01

 والتراث
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 الدحة دحة وخدمات والء طارط شحرور  .04

 التعلي  ناشطة ي عمير فاح سام  .05

 رياضة طالت جبر جبر ابو جابر  .06
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 11 

 لجنة ممثلي أصحاب العالقة

 العمل الجنس االسم الرقم

 مشرف تربود متقاعد ذ ر حسص توفيط ابو يونس  .0

 محاست ذ ر ممتاز فايز حمداص  .8

 اما  مسجد ذ ر محمد خليل ديه  .3

 مدير عا  في االشغال ذ ر عمار وادف عبدالفتاح  .4

 مدير عا  الح   المحلي ذ ر طارط عبدالرؤوف اعمير  .5

 سامط ذ ر حسص علي ابراهي   .6

 ناشط اجتماعي ذ ر دهيت مهيوت اليمني  .7

 تاجر رذ  زياد يوسف عرار  .2

 رجل ادالح ذ ر طالت محمود عبداهلل  .9

 معل  متقاعد ذ ر حات  خليل حمداص  .01

 اعمال حره ذ ر عماد عبدالرحي  خضر  .00

 مزارع ذ ر عدناص يحيى خضر  .08

 تاجر ذ ر علي خالد جيتاود  .03

 تاجر ذ ر استيفاص فؤاد شحرور  .04

 تاجر ذ ر عمر محمود شحرور  .05

 دعس رد متقاع ذ ر عزمي خالد جيتاود  .06

 وزار  المالية ذ ر جمال توفيط ابو يونس  .07



 11 

 التربية والتعلي  ذ ر رايط عبدالرؤوف اعمير  .02

 مزارع ذ ر هاني علي اسعد  .09

 مزارع ذ ر مراد حسيص اعمير  .81

 حرفي ذ ر محمود حسص سليماص  .80

 مزارع ذ ر مدحت مسعود مرعي  .88

 دحفي ذ ر مدعت محمد دبيغ  .83

 طالت حقوط ذ ر زيد ماهر محمود  .84

 محاست ذ ر يمص عاطف محمودا  .85

 تاجر ذ ر عامر ابراهي  دبيغ  .86

 مزارع ذ ر زياد دد ي برابره  .87

 فني  هرباء ذ ر دالح حسص حمداص  .82

 معل  متقاعد ورجل ادالح ذ ر نعماص طاهر شحرور  .89

 مدير مدرسة ذ ر نافذ محمد يعقوت  .31

 اتحاد المعلميص ذ ر جمال محمد يعقوت  .30

 مدرس ذ ر حسيص سعيد حسيص  .38

 مزارع ذ ر محمد سامي خضر  .33

 الح   المحلي ذ ر هشا  محمد يعقوت  .34

 الشرطة الفلسطينية ذ ر شريف محمود ابو يونس  .35



 12 

 مجلس شبات بلعا ذ ر دهيت عادل درويش  .36

 ناشطة اجتماعية / الهالل انثى امال حسص عمير  .37

 عضو بلدية انثى عامد  حسني زريقي  .32

 ات بلعارميسة جمعية سيد انثى فدوى  اسمية  .39

 ناشطة اجتماعية /االغاثة انثى ثراء اياد سليماص  .41

 ناشطة اجتماعية انثى لينا الواود  .40

 مستشفى النجاح انثى ا ر  محمد شريف شحرور  .48

 



 13 

 قرار المجلس البلدي باعتماد الخطة التنموية المحلية لبلدية بلعا  .1.1

 



 14 

 الوثيقة المجتمعية .1.1

 

 



 15 

 



 16 

 



 17 

 

  مقدمة .1

االستراتيجي هو منهج علمي ُيستخد  لبلور  األولويات واألهداف التنموية للتجمعات الس انية وتحديد  التخطيط التنمودعد ي
األخذ واحتياجاته . مع األهداف خالل فتر  زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات الس اص  التي تتوافط معالبرامج والمشاريع 

 خارطة( 8180-8102) لنعوا بلعا  لبلد  المحلية التنموية الخطة تتضمص بعيص االعتبار الموارد المتاحة والمعو ات المحتملة 
 البرامج التنموية  االهداف األولوية  ذات القضايا أه  التنموية  الرؤية حي  مص المنطقة وتوجهات خدامط أله  تحليلية

 .والمتابعة التنفيذ وخطط المقترحة  والمشاريع

 بالمشار ة  التخطيط منهجية تبني وعبر البلد  وأهالي ومؤسسات البلدية مص الجهات ة اف جهود بتضافر الخطة هذه إعداد ت 
 على المحلية الهيمات في ينفذ والذد الفلسطينية والبلدات للمدص المحلي التنمود التخطيط دليل منهجية تطبيط خالل ومص

 البلد   دعيد على المختلفة التنموية اتالقطاع وا ع تطوير في التنمود التخطيط يسه  أص المتو ع مص. الوطص مستوى
 ضمص أولوية يعد ما وهو المستدامة للتنمية ودوال الرشيد  واإلدار  ةالحو م مفاهي  ومأسسة تعزيز على العمل الى باالضافة
 .للبلد  التنموية التوجهات

 

  الخطة أهداف 8.0
 :يلي بما بلعا بلدية في المحلي التنمود التخطيط أهداف تتمثل

  سنوات. 4  وذل  ضمص إطار زمني مدته لبلد ية تنموية شاملة لتطوير اوضع رؤ 

 . تشخيط الوضع الراهص  وتقدي  دور  واضحة عص المجاالت التنموية في البلد 

 . تحديد الفرط المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في البلد 

 إطارها خالل المرحلة القادمة. تحديد أه  القضايا واألولويات التنموية التي سيت  العمل في 

 تحديد المشروعات والبرامج ومناطط تنفيذها في البلد .و  وضع أهداف تنموية مت املة 

 .وضع خطة تنفيذ مت املة ضمص إطار زمني  وتقديرات مالية 

 وضع منهجية لمرا بة أداء منفذد البرامج المختلفة  ومقاييس النجاح وأدوات  ياس هذا النجاح. 
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  الخطة إعداد منهجية  8.8
 وزار   بل مص المعد المحلي التنمود التخطيط دليل الى باالستناد للبلد  المحلية التنموية الخطة إعداد منهجية ارت زت
 إعداد والمتعلقة بعملية األولى الثال  المراحل تطبيط ت حي   المحلي. تتضمص المنهجية خمس مراحل أساسية الح  

 فيما مختلفة  أنشطةعد   على خطو   ل وتحتود خطوات  عد  على مرحلة  ل تحتود ي ح الحالية التنموية  لوثيقةا
 الش ل في مبيص هو  ما وتقييمها؛ الخطة بتنفيذ والمرتبطة والخامسة الرابعة المرحلتيص لتطبيط الطريط الخطة إنجاز يهيئ
 .أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخطواتها المحلية بالمشاركة التنموية الخطة إعداد مراحل :1 شكل

 فرياط تشا يل تا  حيا  تضامنت المرحلاة االولاى التهيماة والتحضاير لعملياة التخطايط وتشا يل لجااص التخطايط االساساية 
  والاذد عمال وبالتعااوص ماع االستشاارد والمجتماع المحلاي بتطبياط المراحال المختلفاة وفاط ماا خطاط لهاا  مبتادما  التخطيط

عاداد أدوارهاا  وتحدياد والمجتمعياة  المتخدداة لجااصال وتشا يل العال اة  ذود بتحدياد لجناة أداحات  عملياة خطاة وا 
 .التخطيط  والبدء بعقد االجتماعات

بنااء جاوهر  فاي اللجااص هاذه دور تجلاى محادد  و اد تنماود مجاال فاي مختداة منهاا وتشا لت أربعاة لجااص متخدداة  ال
 تحضاير تا   ماا التحليال  فاي والمسااهمة ت المعلوماا وتقادي    القاام  الوضاع تشخيط)مبتدميص بمرحلتها األولى  الخطة 
 البلاد  فاي التنموياة القطاعاات لجمياع تفدايلية تشخيداية دراساة إعاداد ذلا  وتال .البلد  في الس اني التجمع عص ملخط

 خاالل وماص الرسامية  والتقاارير اإلحداامية البياناات المتخدداة  وعلاى اللجااص أعادتها التاي األولياة التقاارير علاى بنااء
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 خطاةال والتحاديثات للقطاعاات وداوال إلعاداد والفارط  والضاعف  القاو  نقااط لتحدياد المتخدداة اللجااص ماع اتاجتماع
 .بلعالبلد   نمويةالت

باالضاافة الاى اساتعارل نتاامج للبلاد    المساتقبلية الرؤياة تحدياداالولاى والتاي اساتهدفت  عمالال ورشاة  اذل  فقاد تا  عقاد
واالولويااات التااي ساايت  العماال عليهااا خااالل المرحلااة القادمااة. هااذا الااى جاناات اعااداد التقرياار التشخيدااي واختيااار القضااايا 

االطار التنمود بما يتضمنه ماص  ضاايا واهاداف تنموياة وبارامج وم وناات للمشااريع المناود تنفياذها خاالل المرحلاة الثانياة. 
  ااا و ااد   وفريااط التخطاايط االساسااي و ااد تاا  مراجعااة تلاا  المخرجااات خااالل ورشااة العماال الثانيااة بمشااار ة اللجاااص الفنيااة

 خطاة إعاداد تا فقاد  ذلا   علاى وبناء   .النهامي بش لها دياغتها ث  ومص  المقترحة  اممة المشروعات بمراجعة المشار وص
المجتماع  علاى التنموياة الخطاة مخرجاات عارل تا  و اد .اإلنجاز  لقياس مؤشرات وتحديد والتقيي   المتابعة وخطة التنفيذ 

الخطاة التنموياة واعتمادهاا ماص  بال المجلاس  وتو ياع الوثيقاة المجتمعياة وا  ارار عاا  اجتمااع جمااهيرد خاالل ماص المحلاي 
علاى النحااو  وذلاا . التااي تضامنتها منهجياة اعااداد الخطاة التنموياةالمراحال ويم اص تلخايط أهاا   .البلادد والمجتماع المحلااي

 التالي:

 عملت على اعداد الخطة التنموية.التحضير والتهيمة وتش يل اللجاص المختلفة التي  .0

 مص خالل لجاص العمل المتخددة.تشخيط الوضع الراهص والتحليل االستراتيجي على مستوى القطاعات التنموية  .8

 . اعداد االطار التنمود االستراتيجي لالعوا  االربع القادمة ويتضمص الرؤية واالهداف والبرامج التنموية المقترحة .3

 . اعوا  4ضمص اطار زمني ولد   لمتابعة والتقيي خطط التنفيذ واإعداد  .4

 الخطة التنموية واعتمادها مص  بل المجلس البلدد والمجتمع المحلي.  رارإ .5
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 بلعاة نبذة عن بلد  .1

 الجغرافي الموقع  1.0
 اااا .  9طااااول ر  وتبعااااد عنهااااا حااااوالي مدينااااة شاااامال الضاااافة الغربيااااة حياااا  تتواجااااد فااااي الشاااامال الشاااار ي مااااص  تقااااع بلااااد  بلعااااا

تتباااااع البلاااااد  إدارياااااا  إلاااااى محافظاااااة طاااااول ر  وذلااااا  حسااااات التقسااااايمات اإلدارياااااة للسااااالطة الوطنياااااة الفلساااااطينية. أماااااا مو عهاااااا 
 32,21وعلاااااى دامااااار  عااااارل  35,17الفل اااااي بالنسااااابة لخطاااااوط الطاااااول ودوامااااار العااااارل فاااااإص البلاااااد  تقاااااع علاااااى خاااااط طاااااول 

 . 161348محلي شر ي  إحداثي   و193332محلي شمالي  إحداثيومحلياً تقع على  تقريبا  

 

 المساحة والحدود اإلدارية: 1.8
دونمااااااا  وال تحتااااااود البلااااااد  أيااااااة  21151مساااااااحة أراضااااااي البلااااااد  حااااااوالي تبلااااااغ 

دونا . يحاد البلاد  ماص  3551تها العمرانياة فتبلاغ مسااحمستوطنات إساراميلية  أماا 
الشاااامال  اااارى  فاااار راعااااي وعااااالر ودياااار الغدااااوص  ومااااص الشاااارط عطااااار   ومااااص 

 ا و فر رماص  ومص الغرت ا تابا ودير الغدوص.الجنوت عنبت

 لتضاريس:ا 1.1
مرتفعااااااات نااااااابلس  أ اااااادا علااااااى ر عااااااة مموجااااااة مااااااص األرل علااااااى بلعااااااا نشااااااأت 

مااااص الغاااارت  فهااااي تقااااع علااااى  ماااا   وتشاااارف علااااى امتااااداد الساااااحل الفلسااااطيني
  شااااااار ا .  611  غرباااااااا  إلاااااااى حاااااااوالي  511عاااااااد  جباااااااال يبااااااادأ ارتفاعهاااااااا ماااااااص 
ا باااااايص جباااااال وأوديااااااة  و تعتبااااار الجبااااااال هااااااي تتناااااوع مظاااااااهر ساااااطح البلااااااد  مااااا

األ ثااااااار انتشاااااااارا  فيهاااااااا وهاااااااي تحااااااايط بهاااااااا ماااااااص الجهاااااااات الشااااااامالية والشااااااار ية  
وتنحاااادر جبالهاااااا ماااااص الجهاااااة الغربياااااة باتجاااااه أراضاااااي ديااااار الغداااااوص المحاذياااااة 
للسااااااهل الساااااااحلي الفلسااااااطيني  وتنحاااااادر  ااااااذل  مااااااص الجهااااااة الجنوبيااااااة باتجاااااااه 

بااااااال المحيطااااااة بالبلااااااد   اااااال مااااااص جباااااال أراضااااااي بلااااااد  عنبتااااااا  ومااااااص أشااااااهر الج
المنطااااار وجبااااال راشاااايص وجبااااال مدااااايص. أمااااا أشاااااهر ودياااااص البلاااااد  فأهمهاااااا: واد 

حماااااداص وواد عماااااار الاااااذد يختااااارط البلاااااد  فاااااي غربهاااااا ويتجاااااه نحاااااو الشااااامال الغرباااااي حيااااا  أراضاااااي ديااااار الغداااااوص أيضاااااا   
فاااااار راعااااااي ومتجهااااااا  نحااااااو عااااااالر ودياااااار وواد مداااااايص الااااااذد يختاااااارط البلااااااد  مااااااص زاويتهااااااا الشاااااامالية الشاااااار ية  ادمااااااا  مااااااص  

 .الغدوص. وهنا  أيضا   ل مص ودياص أبو الدباص ودالح العمر وأبو الحما  وأبو خليفة والبابية

 

 

موقع محافظة  طولكرم  ضمن األراضي 

 الفلسطينية
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 المناخ: 1.3
يتباااااع منااااااع بلاااااد   بلعاااااا لمنااااااع محافظاااااة  طاااااول ر  التاااااي ينااااادرج مناخهاااااا ضااااامص منااااااع حاااااول البحااااار األبااااايل المتوساااااط 

   °26ات الرطبااااة ذات الداااايف الحااااار الااااذد يبلااااغ متوسااااط درجااااة الحاااارار  فيااااه المعتاااادل. وعليااااه فإنهااااا تقااااع ضاااامص المناخاااا
  حيااااا  تتعااااارل البلاااااد  فياااااه للريااااااح الجنوبياااااة الغربياااااة الممطااااار  القادماااااة ماااااص البحااااار المتوساااااط  أماااااا فاااااي °12وفاااااي الشاااااتاء 

تسااااااود الرياااااااح الربيااااااع فتتعاااااارل للرياااااااح الجنوبيااااااة الشاااااار ية الجافااااااة )الخماسااااااينية( حياااااا  ت ااااااوص حااااااار  ومحملااااااة بالغبااااااار  و 
الشاااااامالية الغربيااااااة والغربيااااااة فااااااي فداااااال الداااااايف وفااااااي أواخااااااره   وخااااااالل فداااااال الخريااااااف تهاااااات الرياااااااح الشاااااامالية الشاااااار ية 
الجافااااة والحااااار . يعتباااار شااااهر  ااااانوص الثاااااني هااااو األ ثاااار باااارود  علااااى ماااادار الساااانة فيهااااا بينمااااا شااااهر  ت هااااو األ ثاااار حاااارار   

(  بينمااااااا يبلااااااغ المعاااااادل الساااااانود لسااااااقوط األمطااااااار حااااااوالي %41-%31ويتااااااراوح معاااااادل الرطوبااااااة النساااااابية فيهااااااا مااااااا باااااايص )
 .2 يلو حرار /س  189-182مل   أما اإلشعاع الشمسي فيقع ضمص ال مية المتوسطة التي تتراوح ما بيص  611

 نشأة البلدة وتطورها التاريخي واإلداري:  1.3
والمحيطااااااة بالبلااااااد   وتاااااادل الم تشاااااافات يعااااااود تاااااااري  البلااااااد  إلااااااى العدااااااور القديمااااااة وياااااادل علااااااى ذلاااااا  الخاااااارت المجاااااااور  

األثريااااااة علااااااى أص بعاااااال هااااااذه الخاااااارت  اناااااات مااااااص المسااااااتوطنات البشاااااارية التااااااي تعااااااود للعداااااار البروناااااازد وتمتااااااد للعداااااار 
 .(/http://www.balaa.org)مو ع بلد  بلعا  الحديدد بحست بعل المؤرخيص

ت بلعااااا  مااااا هااااو الحااااال بالنساااابة لطااااول ر  تتبااااع جنااااد األردص. و ااااد اسااااتمر هااااذا التقسااااي  أمااااا فااااي عهااااد داااادر اإلسااااال   اناااا
اإلدارد خااااالل فتاااار  الخالفااااة الراشااااد  واألمويااااة. أمااااا فااااي العهااااد العثماااااني ظلاااات نفااااس التقساااايمات اإلداريااااة السااااابقة وعناااادما 

وبعاااااد انتهااااااء   اء طاااااول ر    انااااات بلعاااااا تابعاااااة لمجموعاااااة  ااااارى وادد الشاااااعير فاااااي  ضااااا 1831جااااااء الح ااااا  المدااااارد عاااااا  
 الح   المدرد حولت الدولة العثمانية طول ر  إلى مديرية تتبعها بلعا إداريا .

دخلاااات فلسااااطيص تحاااات االنتاااادات البريطاااااني حياااا   اناااات طااااول ر  واحااااد  مااااص ثالثااااة عشاااار  منطقااااة ل اااال  1917فااااي عااااا  
حت بلعااااا تابعااااة لمنطقااااة السااااامر   مااااص   تاااا  إنشاااااء الح ومااااة المدنيااااة وبااااذل  أدااااب 1921منهااااا حااااا   عساااا رد  وفااااي عااااا  

   حيااااا  و عااااات فاااااي ذلااااا  العاااااا  الضااااافة  1967بعااااادها دخلااااات بلعاااااا ماااااع الضااااافة الغربياااااة تحااااات الح ااااا  األردناااااي فاااااي عاااااا  
  باااااايص إسااااااراميل ومنظمااااااة  1993الغربيااااااة و طاااااااع غااااااز  تحاااااات االحااااااتالل اإلسااااااراميلي. وبعااااااد تو يااااااع معاهااااااد  أوساااااالو عااااااا  

حالياااااا  تقاااااع الوطنياااااة الفلساااااطينية منطقاااااة طاااااول ر   وماااااص ضااااامنها  انااااات بلعاااااا التاااااي  التحريااااار الفلساااااطينية اساااااتلمت السااااالطة
 .(Aضمص المناطط المدنفة )

لاااا  ي ااااص  ااااديما  فااااي عهااااد االنتاااادات البريطاااااني أو الح اااا  العثماااااني أو حتااااى فااااي العهااااد األردنااااي أد مجلااااس ياااادير البلااااد   
  لحاااااايص انتخااااااات المجلااااااس  1841عااااااا    مااااااانيحياااااا  بقياااااات بلعااااااا تعتمااااااد علااااااى نظااااااا  المخاااااااتير منااااااذ أواخاااااار العهااااااد العث

  .. وبقاااااي األمااااار  اااااذل  لحااااايص  ااااادو  السااااالطة الوطنيلاااااة الفلساااااطينيلة فااااات ل تحويااااال المجلاااااس القااااارود إلاااااى 1976القااااارود عاااااا /

http://www.balaa.org/
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لحاااااايص انتخابااااااات  بلديااااااة بقاااااارار مااااااص وزار  الح اااااا  المحلااااااي و ااااااد تناااااااوت علااااااى رماسااااااة البلديااااااة و تهااااااا عاااااادل  رؤساااااااء بااااااالتعييص
  جااااارت 2117وفاااااي عاااااا     حيااااا  عمااااال علاااااى إدار  البلديلاااااة رؤسااااااء وأعضااااااء منتخباااااوص 2114ة عاااااا / المجاااااالس المحليلااااا

 انتخابات جديد  وت ل تش يل المجلس البلدد على النحو اآلتي:

 المنصب االســـــــــــــــــــــــــم الرقم

 رئيس البلدية انور احمد داود اعمير  .1

 لديةنائب رئيس الب عبد هللا احمد محمد عمير  .1

 عضو حسام احمد مسعود برابره  .1

 عضو حسن ذيب حسن مرعي  .4

 عضو عائده حسني محمد زريقي  .3

 عضو محمود حسن مسعود عبد الحميد  .6

 عضو شحرور محمود مثقال فرحان  .1

 عضو مجدولين فريد ابراهيم يعقوب  .1

 عضو مراد محمد فياض عماوي  .2

 عضو مراد محمود عبد القادر حمد  .12

 عضو ديه ناصر خليل محمد  .11

 

 الخصائص الديمغرافية: 1.3

 النمو السكاني: 1.3.0
ارتفاااااع إلاااااى نسااااامة و  1259حيااااا  بلاااااغ عااااادد السااااا اص  1922إص أ اااااد  إحداااااامية مساااااجلة لسااااا اص البلاااااد  تعاااااود إلاااااى عاااااا   

 3811نسااااامة ارتفااااااع إلااااااى  3411بعاااااد االحااااااتالل حااااااوالي  1967   وبلااااااغ عااااادد ساااااا انها عااااااا   1945نسااااامة عااااااا   2221
نساااامة. ومااااص خااااالل دراسااااة التعااااداد الساااا اني  5444  فقااااد بلااااغ  1997عاااادد الساااا اص عااااا  .أمااااا   1987عااااا   فقااااط نساااامة

(.  ماااااا ونالحاااااظ أناااااه  ااااااص للظاااااروف %335نجاااااد أص معااااادل النماااااو السااااا اني مقاااااارت لمعااااادل النماااااو السااااا اني فاااااي الضااااافة )
جااااازء  بعاااااد حاااارت حزيااااراص التاااااي أدت إلااااى ناااازوح 1967السياسااااية الدااااعبة تااااأثير علاااااى النمااااو الساااا اني  ماااااا حداااال عااااا  
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النماااااااو السااااااا اني فاااااااي بلاااااااد  بلعاااااااا بنااااااااء  علاااااااى إحدااااااااميات مر اااااااز اإلحدااااااااء  لماااااااص السااااااا اص إلاااااااى الخاااااااارج. أنظااااااار جااااااادو 
 الفلسطيني:

 

 . النمو السكاني في بلدة بلعا0جدول 
 1021 1022 1009 2221 2291 2291 2291 2211 السنة

 8500 7884 6554 5444 3811 3411 2221 1259 تعداد السكان

 

 في البلدة العائالتتوزيع  1.3.8
ينتمااااااي الساااااا اص فااااااي البلااااااد  إلااااااى ثمانيااااااة حماماااااال رميسااااااية وهااااااي مااااااص أ ااااااد  العااااااامالت التااااااي ساااااا نت البلااااااد   وهااااااي موزعااااااة  

 - التالي:

 حمولة حمداص: تعود أدولها إلى عاملة محاميد مص مدينة درعا السورية . .0

 د المذ ور  سابقا . حمولة محمود: تعود أدولها أيضا  إلى عاملة محامي .8

 حمولة الجيتاود: تعود أدولها إلى  رية جيت الوا عة غرت مدينة نابلس.  .3

 حمولة شحرور: تعود أدولها إلى  بيلة شحر في اليمص. .4
 .حمولة برابر : تعود أدولها إلى بلد  بربر  في  طاع غز  .5

 حمولة الحاج: تعود أدولها إلى بلد  دير الغدوص المجاور . .6
 : تعود أدولها إلى اليمص في الجزير  العربية.حمولة اعمير .7

 حمولة سليماص: تعود أدولها أيضا  إلى اليمص في الجزير  العربية ايضا.  .2

 
وتااااربط باااايص جميااااع هااااذه العااااامالت عال ااااة  رابااااة ومداااااهر  وحسااااص جااااوار. ومااااص خااااالل دراسااااة أدااااول العااااامالت فااااي البلااااد  

د يعاااااود هاااااذا إلاااااى االضاااااطرابات والداااااراعات األهلياااااة والحاااااروت نجاااااد أص بعضاااااها وفاااااد إليهاااااا ماااااص منااااااطط فاااااي فلساااااطيص  و ااااا
   فقاااااد تباااااع ذلااااا   1831و اااااذل  حملاااااة علاااااي باشاااااا عاااااا   19وأوامااااال القااااارص  18خاداااااة بعاااااد الحملاااااة الفرنساااااية فاااااي القااااارص 

األمااااص  هااااذا عاااادا عااااص الهجاااارات الداخليااااة بساااابت حاااادو   هجمااااات للباااادو ممااااا دفااااع الساااا اص لتغيياااار مناااااطط ساااا نه  بحثااااا  عااااص
 يص العامالت أو طلبا  للرزط.مشا ل ب
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  :التنمويةوالقطاعات تشخيص المجاالت ملخص نتائج  .4
مخرجات التقرير التشخيدي  وذل   احدى  ألبرز نتامج عملية تشخيط القطاعات التنموية للبلد هذا المحور إستعرال يتضمص 
 العال ة والجهات ذات الدلة.أدحات بالتنسيط مع و   ولجاص المجاالت التنموية األساسيفريط التخطيط بمشار ة  ت  اعدادهوالذد 

 :ها على النحو التالييوالتي يم ص االشار  ال

 مجال البيئة والبني التحتية  3.0
 األساسااية الخاادمات إحاادى القطاعااات الرميسااية التااي تمااس وا ااعال ساايما وأنااه و تعتبار البنيااة التحتيااة المجااال األساسااي لعماال البلديااة 

 تمثاال وهااذه الهي لااي المخطااط حاادود خااارج الطاارط مااص  اا  31 منهااا  اا  21 طولهااا يداال الطاارط مااص شااب ه ابلعاا فااي يوجااد. للمااواطنيص
 .الداحي الدارف مشاروع تنفياذ بعاد وخاداة الحالياة الطارط لشاب ة التحتية البنية ضعفتعاني البلد  مص  البلده مداخل تقريبا بمجملها

 شب ةحي  اص  الخدمة ساعات عدد و ذل  المرتفعة الفا د نسبة حي  مص ياهالم مجال في التحتية البنية ضعفمص   ذل  تعاني البلد 
تاا  باادء العماال بمشااروع مااص جهااة اخاارى فقااد . مخدومااة غياار مناااطط هنااا و  المهترمااة أجزامهااا مااص ل ثياار تاهياال الااى بحاجااة الحاليااة مياااهال

مص مشروع الدرف الدحي وت  تشغيله فاي  %41ا يقارت حي  ت  التمويل مص  بل الح ومة األلمانية وت  إنجاز م 8103الدرف الدحي عا  
 مناطط البلد .  افةوهو بحاجة إلى توسعة ليشمل  8104عا  

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية
 عرل الطرط  اف لتغطية خدمات البنية التحتية جزميا 
  جود طرط إ ليميه  افية لربط البلد  بالمحيطو 
 ظا  المامي هي مل  للبلديةعد مدادر المياه وعنادر الني 
  وت بحاجة الى تشغيل  511وجود بمر بديل وخزاص اضافي سعة  
  وجود عدادات مسبو ة الدفع 
    تغطية شب ة ال هرباء لجميع مناطط البلد  داخل حدود التنظي 
 ت  جمع النفايات بش ل يوميي 
 وجود مرحلة أولى ت  تنفيذها مص شب ة الدرف الدحي 

 عظ  الطرط الداخلية الرابطة ببعضها الحالة السيمة لم 
  ضيط بعل الطرط في البلد  القديمة مما يخلط ا تظاظ

 في وسط البلد  في و ت الذرو  
  45نسبة الفا د في شب ة المياه مرتفعة تبلغ% 

 324شهريا يبلغ حوالي المياه خدمة نقطاع ساعات إ
 ساعة

  ارتفاع سعر ال يلو واط مص ال هرباء مص المددر
 %05فة الى ارتفاع نسبة الفا د لحوالي باالضا

 وضع األتربة ومخلفات و  يت  حرط الحاويات ومحتوياتها
البناء مما يؤثر سلبا على اليات الجمع وزياده الت لفة 

 على البلدية 

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات
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 ط الهي لي إعاد  تأهيل وتعبيد الطرط الغير مؤهلة ضمص المخط 
  عاد  تأهيل وتعبيد المحاور الرميسية للبلد  وخدودا بلعا شط وا 

 باتجاه جنيص وطريط بلعا باتجاه إ تابا واتجاه دير الغدوص 
  إنشاء أردفة وممرات للمشا  على الشوارع الرميسية 
 الحاجة الى عدد اضافي مص الحاويات 
 اعاده دراسة موا ع الحاويات الحالية واعاده ترتيبها 
 است مال تنفيذ مشروع الدرف الدحي والودالت المنزلية 
 الحد مص الحفر االمتدادية وتلو  البيمة 
 ) عمل دراسة لنقطة الربط الرميسة ) مزداش 
 عمل محطة طا ة شمسية 

 القضايا االيجابية :
  وجود شب ة طرط تخد   ل المناطط في البلد 
 مددر المياه متوفر وهو مل  للبلدية 
 للنفايات بش ل يومي وجود خدمة جمع 
 وجود مرحلة اولى ت  تنفيذها مص شب ة الدرف الدحي 
  تغطية الشب ة لمعظ  احياء البلد 

 القضايا السلبية :
  ضعف البنية التحتية لشب ة الطرط الحالية وخادة بعد

 تنفيذ مشروع الدرف الدحي 
  ضعف البنية التحتية في مجال المياه مص حي  نسبة الفا د

 ل  عدد ساعات الخدمةالمرتفعة و ذ
 طاع الزراعة يتطلت توفير ثل  االنتاج مص المياه  
   سعر الخدمة بش ل عا  مرتفع مقارنة بالقرى المجاور 
  عد  جدوى استخدا  الم ت الحالي بسبت الت اليف المترتبة

 على نقل النفايات له
  ضعف البنية التحتية للدرف الدحي مص حي  توفر

 (40المستفيديص مص الخدمة )% المناسيت المناسبة ونسبة
 

 

 المحلي االقتصاد تنمية مجال 3.8
توجاد تعتبر الدناعات الخفيفة والحرف هي المتوفر  في البلد   حي  يوفر فيها ال ثير مص المهص الناجحة مثل النجار  والحداد  وااللمنياو   و 

 ااة التجاريااة فااي البلااد  علااى محااالت تجاريااة دااغير  و بياار  بعاال الدااناعات الخفيفااة ومعاداار الزيتااوص  امااا بالنساابة للتجااار  فتقتداار الحر 
 منتشر  في البلد   ما يوجد محالت توزيع بالجملة.

دوناا  ومعظاا  اراضاايها مزروعااة بأشااجار زياات الزيتااوص والمشاامش والتاايص واللوزيااات  07517تمتلاا  بلعااا ارال زراعيااة واسااعة تداال حااوالي 
زارعوص في اآلونة األخير  باالنتقال الى زراعاة الخضاروات فاي البياوت البالساتي ية مماا ياوفر و د بدأ الم والتي تحيط بها مص جميع الجهات.

مازارع مانه  ماص يملا  األرل ومانه  ماص يعمال بهاا ماص  811يبلاغ عادد العاامليص فاي مجاال الزراعاة حاوال و   انواعاا مختلفاة دايفا  وشاتاءا  
 امل الحديثة في الزراعة مما يجعله أ ثر فاعلية.خالل ما يسمى بضماص األرل   ما يستخد  المزارعوص الوس

أمااا بالنساابة الااى الثاارو  الحيوانيااة فهااو يعتباار نشاااط ا تدااادد  خاار مهاا  فااي البلااد   حياا  تعااد تربيااة الاادواجص )بيااال والحاا  وحاابش والفاارد( 
بيار ماص الماازارع النموذجياة  وهنااا  اهمهاا  حيا  يوجااد مماات اآلالف ماص تربيااة الادواجص يات  تربيتهااا فاي بر ساات خااارج البلاد  ضامص عاادد  

فاي ايضا  تربية انواع مختلفة مص األغنا  واألبقار إلنتاج الحليت واللحو  لسد حاجة السوط المحلي في البلد  وللتدادير الاى الساوط المحلاي 
 ماص بلعاا تعتبارماص جهاة اخارى  ة.المحافظة   ما يقتني اعداد  ليلة ماص السا اص ماص المواشاي والادواجص بايص مناازله  لساد احتياجااته  المنزليا
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 بهاا االهتماا  يساتدعي مماا الزامار نفاس فاي والطمأنيناة الهادوء تبعا  للبلاد  الخالباة الطبيعياة البيماة اص  ما الهامة  والتاريخية االثرية الموا ع
 ال بيار االثار االهتماا   ااص و اد  ادمها  على الدالة والخرت االثرية الموا ع مص عدد البلد  حول يوجد  ما. سياحيا واستثمارها بآثارها والعناية

 .بجور  خربة مثل الخرت الموا ع هذه ومص   معالمها طمس في

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

  توفر األيدد العاملة والماهر  ) ذات الخبرات الفنية
 المتدربة في مجاالت الدناعية(

 .وجود رأس مال مص ابناء البلد 
 ا  الزراعية مص الخضروات والفوا ة توفر المواد الخ

 والزيتوص واألخشات.
 ت

وفر شب ة ماء و هرباء وطرط مؤهلة في البلد  )توفير 
 البنية التحتية(.

  وجود موا ع اثرية وتاريخية واهمها الخرط ومنطار
 وبجور .

  وجود مزارعيص مهره وخبرات و و  ارتباط المزارع
 باالرل.

 عة الخضار.وجود دفيمات زراعية متطور  لزرا 
 .وجود مزارع حديثة لتربية الطيور والمواشي 

  عد  توفر اراضي مخددة ألنشاء منطقة دناعية
 وحرفية.

 8..ارتفاع في ت اليف المواد الخا  األساسية 
  عد  اهتما  المؤسسات المختلفة لتنشيط الموا ع

 السياحية األثرية.
  شح المياه مما اثر على انتاج المزروعات المروية

 بلد.في ال
 .عد  توفر  بار وبر  ماء خادة للزراعة 
  لة الدورات التوعوية للمزارعيص ومربي الدواجص 

 والمواشي.
  ارتفاع في ت اليف اإلنتاج ومشا ل في عملية

 التسويط.

 أهم القضايا األساسية في هذا المجال ألولوياتوا االحتياجات

  اعداد وتجهيز منطقة دناعية مرخدة الستيعات
 اعات والمهص الحرفية المختلفة.جميع الدن

  التنسيط مع المؤسسات المختلفة لرفع  درات العامليص
 على جميع الدناعات والمهص الحرفية.

  ية والتاريخية وترميمها وتسجيلهاابراز المعال  األثر 
 تأهيل الطريط المؤدية الى الخرط 
 .توفير بر  و بار خادة للمزارعيص 
  تعاونية تخد  العمل على انشاء جمعية زراعية

المزارعيص ومربي الثرو  الحيوانية في عد  مجاالت 
)التسويط  توفير المواد الخا  بسعر مناست  الدورات 

 التوعوية(.

 القضايا االيجابية :
  توفر األيدد العاملة الماهر  )ذات خبرات القيمة

 المتدربة في مجاالت الدناعة
 تتوفر االراضي الزراعية الخدبة بمساحات واسعة. 
 .وجود مزارع حديثة لتربية المواشي والدواجص 
 

 القضايا السلبية :
  عد  توفر ارال مخددة إلنشاء منطقة دناعية

 وحرفية للبلد .
 (.مواد الخا  األساسية ) ال هرباء ارتفاع ت اليف 
   عد  الحفاظ على الموا ع السياحية ) عد  ترمي

د الموا ع السياحية االثرية مما يحد مص تحسيص ا تدا
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 البلد(
 .شح المياه وارتفاع في ت اليف ال هرباء 
  عد  تأهيل الطرط الزراعية بما يخد  مدلحة

 المزارع.
 

 التنمية االجتماعية  3.1
حيا  تعاد  طاعاات التعلاي  والداحة والثقافاة مساتدامة للمجتماع  تعزيز فارط التنمياة التش ل التنمية االجتماعية أساسا  مهما  في 

خادة تطوير وتحسيص تل  المجاالت و بحاجة إلى  طاعات التنمية الرميسية والتي تعد األطفال والمرا  و والرياضة وفمات الشبات 
  للمسانيصو  المتمياز  لاذود االعا اةالرعاياة خادمات  اذل  تاوفير  التعلاي   والتأهيال والرعاياة الداحيلة  تحسايص مساتوىعلى داعيد 

 .ومرا ز رعاية وتاهيلوتوفير أنظمة حماية اجتماعية 

طالات وطالباة باالضاافة الاى وجاود  0962لالنا  وجمياع عادد طالبهاا  3للذ ور و  3مدارس ذ ور وانا     6يوجد في البلد  
 البلاد  فاي يوجادكذلل   روضتيص لنطفال  ويهت  س اص البلد  بتعلي  ابنامها حي  اص نسبة التعلي  في تزايد وخادة التعلي  العاالي.

 واخداامي وممرضايص ياومي بش ل يعمل عا  طبيت مص يتألف  طبي و ادر   الطبية دماتالخ يقد  واحد ح ومي دحي مر ز
 8 عااادد اساااناص طااات وعياااادات 3 عااادد خاداااة عياااادات البلاااد  فاااي يوجاااد  ماااا, ودااايدلية ومختبااار االسااابوع فاااي ياااو  بوا اااع نسااااء

باهتمااا   بياار فقااد تاا  تاساايس يحظااى المجااال الرياضااي مااص جهااة اخاارى  .اعا ااة ذود حالااة 001 البلااد  فااي ويوجااد,  وداايدليتاص
 عامة وملعت ومو عه يتوسط البلد .وله مرافط عد  مسرح و اعة  0995نادد رياضي ثقافي عا  
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 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

 وجود ارل مناسبة لبناء مدرسة 
 وجود مر ز دحي في البلد  تديره وزار  الدحة 

 وجود وعي دحي عند المواطنيص
  45الشبات في البلد  نسبة% 
  وجود ناد ومرافقه 
  وجود مجلس شبات بلعا 
 وجود جمعية شبات  بلعا 
  وجود جمعيات نسوية و ادر نسود 
 

  افتقار البلد  الى مدرسة ثانوية لالنا  تتالء  مع
 معايير التعلي  الثانود الحدي 

 حاجة المدارس االساسية للتأهيل 
 ره وعد  المر ز الدحي القام  ضيط ومساحته دغي

 توفر به اختدادات
  الملعت القام  بحاجة الى تاهيل 
 عد  وجود  اعة رياضية مغلقة 
  عد  وجود مر ز تدريت مهني 
 محدودية االنشطة الرياضية والثقافية 
  نسبة البطالة مرتفعة لدى النساء 
 ضعف تمثيل النساء في المؤسسات 
 عد  وجود مقر ماست يلبي حاجات النساء 

 القضايا األساسية في هذا المجال أهم االحتياجات

  بناء مدرسة ثانوية لالنا  بديال عص المدرسة الثانوية
 القديمة.

 يتالء  مع حاجة البلد  لع المر ز الدحي يتوس 
 تطوير المختبر ومر ز تدوير االشعة 
  تأهيل الملعت القام 
  تأهيل مرافط النادد 
 انشاء  اعة مغلقة للشابات 
 غرال ويلبي حاجات المرا بناء مقر نسود متعدد اال 

 القضايا االيجابية :
 لبناء مدرسة توفر  طعة ارل مناسبة 
  وجود مر ز دحي يقد  الخدمات الدحية االولية

   
  اهتما  البلدية بالتعاوص مع برنامج التأهيل بتعييص

 موظفة لرعاية ذود االعا ة
 وجود مقر بحاجة الى تطوير وتأهيل 
 ص وجمعيتيص وجود جمعيتيص نسويتيص مرخدتي

 نسويتيص  يد الترخيط
 رغبة النساء في العمل 

 القضايا السلبية :
  للمدارسضعف البنية التحتية  
  ضعف مستوى البنية التحتية لقطاع الدحة 
  االعا ةعد  وجود مر ز لرعاية ذود 
 عد  توفر االنشطة ال افية 
  ضف فرط التمويل 
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 االدارة والحكم الرشيد  3.3
مثل  اال اص البلدية بحاجة الى توسعة في مناطط حيوية 8112دون  مدادط عليه منذ عا   3551هي لي بمساحة  يوجد لدى البلدية مخطط

حااالت الطاوارىء واالساتعداد باالساتعداد لمواجهاة يم ص االشار  الى تنمامي االهتماا  خاالل االعاوا  االخيار  بماا يتعلاط  ،  المنطار
 عااد  تااوفر مر ااز شاارطة ومر ااز دفاااع ماادنيهااالي المت اارر  فاااص البلااد  تعاااني مااص لل ااوار   وعلااى الاارغ  مااص ذلاا  ومطالبااات اال

 باالضافة الى عد  توفر مر ز طوارىء وسيار  اسعاف مما يستعدعي تطوير هذا القطاع وتحسينه.
 

 المؤثرات السلبية المؤثرات اإليجابية

   ومدادط عليه  8112وجود مخطط هي لي منذ عا
 Aضمص منطة 

 ادارية للبلدية وجود هي لية 
 وجود موارد بشرية في جميع المجاالت 

  عد  وجود تسوية اراضي في البلد  وعد  توفر
 ارال لمشاريع داخل حدود التنظي 

  عد  توفر مر ز شرطة ومر ز دفاع مدني 
 عد  توفر  س  عال ات عامة في البلدية 
 عد  فعالية المؤسسات الشبابية 

 في هذا المجالأهم القضايا األساسية  االحتياجات

   تسوية اراضي البلد 
  مر ز خدمات جمهور 
  توسعة المخطط الهي لي 
  توفير سيار  اسعاف 
 توفير مر ز شرطة 

 القضايا االيجابية :
  االراضيوجود فردة لتسوية  

 القضايا السلبية :
  للبلدية على اعمال البناء خارج  سيطر عد  وجود

  المخطط الهي لي 
  عد  وجود مر ز خدمات  
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 التنموي اإلطار  .5

 التنموية ةالرؤي  3.0
 

 متكاملة، بخدمات تحظى تراثيا، حاضرة امنة، صحية بيئة ذات اجتماعيا، متطورة وزراعيا، اقتصاديا مزدهرة بلدة بلعا" 
 "مواطنيها لجميع الرفاهية تحقيق في تسهم

 

 ياسالتنموية ومكوناتها ومؤشرات الق برامجالواألهداف التنموية و  القضايا  3.8
عمال على تحقيط األهداف التنموية التي ت  وضعها مص أجل معالجة القضايا المجتمعية الملحة والتي أ د المجتمع المحلي 
على أنها األولويات التي يجت معالجتها  ومص خالل اللجاص المش لة مص المجتمع المحلي؛ وهي لجاص مجاالت التنموية 

ومؤشرات  ياس األداء لها بما يحقط األهداف التنموية والتي  )المشاريع(موية وم وناتها المجتمعية؛ فقد ت  تحديد البرامج التن
 .بلد   فرثل تعبر بدورها عص رغبة المجتمع المحلي في معالجة القضايا ذات األولوية وذات االهتما  المشتر  لس اص 

( في الخطة؛ فيما يلخط الجدول التالي 2.8)في الملحط ر    )المشاريع(البرامج  ال امل لم وناتو د أدرج التوديف 
 :وم وناتها التنموية المقترحةالبرامج المجاالت التنموية والقضايا ذات األولوية و 

 االهداف التنموية القضايا التنموية ذات االولوية المجاالت التنموية

مجال البيمة 
 والبنى التحتية

مدادر المياه لتلبية ل امل الستغالل االعد  
جات البلد   وضعف البنية التحتية في مجال احتيا

 المياه وارتفاع نسبة الفا د

توفير المياه ال افية وتحسيص اليات التوزيع  -
 للمواطنيص ولالغرال الزراعية

 تقليل نسبة الفا د -
 

 

ضعف البنية التحتية لشب ة الطرط المحلية 
 والرابطة والزراعية

 

م انيات الودول للمواطنيص   -  تحسيص خدمة وا 
تسهيل و تسهيل حر ة المواطنيص داخل البلد   -

 الودول لنراضي الزراعية
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مناطط سعر خدمة ال هرباء مقارنة بالارتفاع 
 المجاور 

تحقيط تزويد ال هرباء للمواطنيص بما يتناست  -
 مع اإلم انيات اال تدادية 

 تقليل نسبة الفا د -
 توفير مدادر طا ة بديلة امنة -

 

مجال التنمية 
 ةاالجتماعي

سوء التوزيع الجغرافي للمدارس والحاجة الى 
 تطوير البنية التحتية لبعضها

تحقيط وجود مرافط تعليمية موزعة ب ل  -
مناست في مناطط البلد  وتسهيل الودول 

 اليها
 رفع مستوى وجود  التعلي   -
 تحسيص البيمة المدرسية -

ضعف االهتما  بقضايا المرأ  والشبات 
 ار السصواالشخاط ذود االعا ة و ب

تم يص المرأ  والشبات وذود االعا ة اجتماعيا  -
 وا تداديا

 تفعيل الجانت التطوعي لدى الشبات -

مجال االدار  
 والح   الرشيد

الحفاظ على حقوط المواطنيص )بما تحقيط  - الحاجة الى تسوية األراضي
 فيها المرأ ( بتثبيت المل يات 

 في مل ية االراضي ازالة الشيوع -
 الخالفات بيص المواطنيص حل النزاعات و  -

 

 البرامج ومكوناتها/المشاريع التنموية .6

 البرامج ومكوناتها/المشاريع المقترحة  3.0
المجاالت 
 التنموية

القضايا التنموية ذات 
 االولوية

 االهداف التنموية
البرامج 
 التنموية

الم ونات الرميسية ل ل 
 برنامج

مجال البيمة 
 والبنى التحتية

امل عد  االستغالل ال 
لمدادر المياه لتلبية 

احتياجات البلد   وضعف 
البنية التحتية في مجال 

المياه وارتفاع نسبة الفا د 
وعد  توفر خدمة الدرف 

 ل افة المواطنيص الدحي

توفير المياه  -
ال افية وتحسيص 
اليات التوزيع 

للمواطنيص 
ولالغرال 

 الزراعية
 تقليل نسبة الفا د -
است مال مشروع  -

 الدرف الدحي

وير مدادر تط
وشب ات تزويد 

الميا  
واست مال 
مشروع 
الدرف 
 الدحي 

 بمرتجهيز وتشغيل  -
 بلعا الجديد 

ة ديانة الشب ة الداخلي -
 للمياه

توريد وتر يت عدادات  -
 مياه مسبقة الدفع

است مال مشروع  -
 الدرف الدحي



 32 

ضعف البنية التحتية 
لشب ة الطرط المحلية 

 والرابطة والزراعية

تحسيص خدمة  -
م ا نيات وا 

 الودول للمواطنيص  
تسهيل حر ة  -

المواطنيص داخل 
تسهيل و البلد  

الودول لنراضي 
 الزراعية

تحسيص البنية 
التحتية لشب ة 
الطرط الداخلية 

والرابطة 
 والزراعية.

 

هيل وتعبيد أاعاد  ت -
 طرط داخليه 

هيل وتعبيد أاعاد  ت -
 طريط بلعا العطاره 

هيل طرط أشط وت -
 ةزراعي

مة سعر خدارتفاع 
مناطط ال هرباء مقارنة بال

 المجاور 

تحقيط تزويد  -
ال هرباء للمواطنيص 

بما يتناست مع 
اإلم انيات 
 اال تدادية 

 تقليل نسبة الفا د -
توفير مدادر  -

 طا ة بديلة امنة

 مدار تطوير
 الطا ة

 ال هربامية

انشاء نقطة الربط  -
 )المزداش(

انشاء محطة توليد  -
ة ال هرباء بالطا 

 ةالشمسي

لتنمية مجال ا
 االجتماعية

سوء التوزيع الجغرافي 
للمدارس والحاجة الى 
تطوير البنية التحتية 

 لبعضها

تحقيط وجود  -
مرافط تعليمية 
موزعة ب ل 

مناست في مناطط 
البلد  وتسهيل 
 الودول اليها

رفع مستوى وجود   -
 التعلي  

تحسيص البيمة  -
 المدرسية

تطوير البنية 
التحتية 
للمدارس 
ومرافقها 
ا وتوزيعه
 الجغرافي

إنشاء وتشطيت مدرسة  -
للبنات في الحي ة ثانوي

الغربي  بمساحة 
 متر مربع 8011

إنشاء وتشطيت غرف  -
دفية إضافية لمدرسة 
ذ ور بلعا األساسية 

 الدنيا

ضعف االهتما  بقضايا 
المرأ  والشبات 

واالشخاط ذود االعا ة 
 و بار السص

تم يص المرأ   -
والشبات وذود 

االعا ة اجتماعيا 
 ا تدادياو 

تفعيل الجانت  -
التطوعي لدى 

 الشبات

عقد دورات 
مختلفة للمرأ  
والطفل وذود 

 االعا ة

عقد دورات مختلفة  -
للمرأ  والطفل والشبات 

 وذود االعا ة

عقد نشاطات مختلفة  -
تدع  الجانت التطوعي 

 للشبات
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مجال االدار  
 والح   الرشيد

الحاجة الى تسوية 
 األراضي

الحفاظ تحقيط  -
 على حقوط

المواطنيص )بما 
فيها المرأ ( بتثبيت 

 المل يات 
في  ازالة الشيوع -

 مل ية االراضي
حل النزاعات  -

والخالفات بيص 
 المواطنيص 

تسوية اراضي 
 بلعا 

تنفيذ تسوية منتهية 
 الراضي بلعا 

 

 

 البعد )التوصيف( المكاني للبرامج ومكوناتها/المشاريع 3.8
غير أص هنا  عدد مص المشاريع ل  يت  تحديد أما ص تنفيذها ويعاود السابت فاي ذلا   ت  تحديد أما ص تنفيذ العديد مص المشاريع

نشااء المشااريع عليهاا وساتعمل البلدياة جاهاد  وفاي حاال تاوفر التمويال الاالز  لهاذه المشااريع  إلى عد  توفر األراضاي إل اماة وا 
البعااد الم اااني لاابعل المشاااريع  (2.8لحااط )المالخاارامط فااي  توضااحو  علااى تااوفير األراضااي الالزمااة إل امااة المشاااريع عليهااا

 التنموية. 
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  والمتابعة والتقييمالرباعية والسنوية تنفيذ خطة ال .7
 خطة التنفيذ الرباعية .7.1

وي
تنم

ل ال
مجا

ال
 

 اسم البرنامج

مج
برنا

م ال
رق

* 

 
اسم مكون 
البرنامج/ 
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

التكلفة 
التقديرية 

X 
0111$ 

 لألعوامخطة التنفيذ 
 تصنيف مكون البرنامج/المشروع 8102-8180 

 حسب توفر التمويل

 الجهة المرشحة للتنفيذ
 الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع

 المضمونة والمحتملة فقط 

الهيئة  ($0111) الصرف السنوي
 المحلية

 ية/الشريكغير الهيئة المحل الهيئة المحلية غير الهيئة المحلية/الشريك

حدد القسم  متمنى محتمل مضمون الرابعة الثالثة الثانية األولى
حدد بند  دورها اسم الجهه المعني

 الموازنة
قيمة 

 قيمة المساهمة حدد الجهة المساهمة

تية
لتح

ى ا
البن
ة و

لبيئ
ا

 

تطوير مدادر 
وشب ات تزويد 
الميا  واست مال 
مشروع الدرف 

 الدحي

EI
\01

 

      

شغيل تجهيز وت
 بمر بلعا الجديد

EI
\01

\01
 

0811  851 951   851 951  

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

سلطة المياه -
 )تدمي (

وزار  الح    -
 المحلي 

 دامر   المياه –

 االرتباط المدني   -

 سلطة الطا ة  -

دع  فني 
 ومتابعة

 851 التطويرية

KFW-  

)بن  التنمية 
 األلماني(

الدندوط  -
 العربي

951 
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 ةديانة الشب 
 الداخليه للمياه

EI
\01

\02
 

511       511 

  س  الهندسة

)تنفيذ 
وتدمي  
ومتابعة 
 واشراف(

 سلطة المياه  -

 وزار  المالية –

وزار  الح    –
 المحلي

 دامر  المياه –

 

  التطويرية دع  فني

KFW -  
ة )بن  التنمي
 األلماني(

USAID- 
الدليت -

 األحمر

 

توريد وتر يت 
دادات مياه ع

EI مسبقة الدفع
\01

\03
 

311 

 011 51   051  
  س  الهندسة

)تنفيذ 
وتدمي  
ومتابعة 
 واشراف(

 سلطة المياه  -

وزار  الح    -
 المحلي

 دامر  المياه -

  التطويرية دع  فني

 وزار  المالية  -

 وزار  الح    -

 المحلي -

-GIZ  

051 

      051 

است مال مشروع 
 الدرف الدحي

EI
\01

\04
 

051 051    051   

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

مجلس خدمات -
 وادد الزومر

 51 التطويرية دع  فني

KFW -  

) بن  التنمية 
 األلماني(

 البلدية-

011 

تحسيص البنية 
التحتية لشب ة 
الطرط الداخلية 

والرابطة 
 ةوالزراعي

EI
\02

 

اعاد  تاهيل 
وتعبيد طرط 
اء داخليه وبن

EI جدراص استنادية
\02

\01
 

0511 051 351 0111  051 0351  

  س  الهندسة

)تنفيذ 
وتدمي  
ومتابعة 
 واشراف(

وزار  الح    -
 المحلي 

دندوط تطوير  -
 وا رال البلديات

 051 التطويرية دع  فني

وزار  الح    -
 المحلي 

دندوط  -
تطوير وا رال 

 البلديات

0351 
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اعاد  تاهيل 
بلعا  وتعبيد طريط
EI  العطار 

\02
\02

 

0811       0811 

  س  الهندسة

)تنفيذ 
وتدمي  
ومتابعة 
 واشراف(

وزار  الح    -
 المحلي 

 دامر  االشغال -

  التطويرية دع  فني

وزار  الح    -
 المحلي 

دامر   -
 االشغال

 

شط وتاهيل طرط 
  ةزراعي

EI
\02

\03
 

311       311 

  س  الهندسة

)تنفيذ 
وتدمي  

بعة ومتا
 واشراف(

وزار  الح   -
 المحلي 

 وزار  الزراعة  –

الجمعيات  –
 الزراعية

  التطويرية دع  فني

 وزار  الزراعة-

اإلغاثة  -
 الزراعية

مجموعة             -
 الهيدرولوجييص

- IFAD 

 

 8331  331  8031 8331 331 0 0131 0311 331 3031 المجموع الجزئي

حلي
الم
اد 
تص

االق
نم 

ل ت
مجا

 

ير مدار تطو 
الطا ة 
EC ال هربامية

\01
 

انشاء نقطة الربط 
 )المزداش(

EC
\01

\01
 

851  051 011   851  

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

وزار  الح   -
 المحلي 

 سلطة الطا ه -

 الشر ة القطريه-

  التطويرية دع  فني

وزار  الح   -
 المحلي 

 سلطة الطا ه -

الشر ة -
 القطريه

851 

انشاء محطة 
لتوليد ال هرباء 
EC ةبالطا ه الشمسي

\01
\02

 

751       751 

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

وزار  الح   -
 المحلي 

 سلطة الطا ه-

  التطويرية دع  فني

وزار  الح   -
 المحلي 

 سلطة الطا ه-

 

 831  1  031 831 0 0 011 031 0 0111 المجموع الجزئي
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عية
تما
الج

ة ا
نمي

 الت
جال

م
 

تطوير 
نية الب

التحتية 
للمدارس 
ومرافقها 
وتوزيعها 
 الجغرافي

 

 

 

 

 

SO\01 

إنشاء وتشطيت 
مدرسة ثانويه 
للبنات في الحي 
الغربي  بمساحة 

 متر مربع 8011

SO
\01

\01
 

0811       0811 

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

وزار  التربية -
 والتعلي 

تدمي  
ومتابعة 
 واشراف

  التطورية
وزار  التربية -

 لي والتع
 

إنشاء وتشطيت 
غرف دفية 

إضافية لمدرسة 
ذ ور بلعا 
 األساسية الدنيا

SO
\01

\02
 

311  311    311  

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف( 

وزار  التربية -
 والتعلي 

تدمي  
ومتابعة 
 واشراف

  التطورية

 وزار  المالية-
وزار  التربية  -

 والتعلي 
الدندوط -

العربي لإلنماء 
اال تدادد 

 االجتماعيو 
KFW-  

GIZ- 

311 

عقد دورات 
مختلفة 
للمرأ  
والطفل 
وذود 
 االعا ة

 

 

SO\02 

عقد دورات 
مختلفة للمرأ  
والطفل وذود 

SO االعا ة
\02

\01
 

31  31    31  
  س  االدار 

 )متابعة(

منظمات اهلية  -
 غير ح ومية

برنامج التأهيل  -
 المجتمعي

  تشغيلية دع  فني

منظمات -
اهلية غير 

 وميةح 
برنامج -

التأهيل 
 المجتمعي

31 

 111  1  0811 111 0 0 0 111 0 0311 المجموع الجزئي
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شيد
الر
كم 

الح
ة و
دار

اإل
 

 ةتسوي
الراضي 

 بلعا

 

 

GO\01 
 ةعمل تسوي

)طابو(  ةمنتهي
GO الراضي بلعا

\01
\01

 

511       511 

  س  الهندسة

)متابعة 
 واشراف(

وزار  الح   -
 المحلي 

 سلطة االراضي -

 هيمة التسويه -

 وزار  العدل-

  التطويرية دع  فني

وزار  الح   -
 المحلي 

سلطة -
 االراضي 

 هيمة التسويه -

 وزار  العدل-

 

 1  1  311 0 0 0 0 0 0 311 المجموع الجزئي

 1011  331   1021 311 1 0031 8111 550 $18321 دوالر أمريكي -المجموع الكلي )محتمل + مضمون( 

      $38311 دوالر أمريكي -ي )متمناة( المجموع الكل

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

28021$     
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 8102 خطة التنفيذ السنوية مصفوفة .7.1

ج 
رنام

 الب
سم

ا
و ر 

 قمه
 

 
 

مكون  اسم
 البرنامج/
 المشروع

روع
مش

ج/ال
رنام

ن ال
مكو

قم 
ر

 

 
 

التكلفة 
 Xالتقديرية 
0111$ 

  الجهة المرشحة للتمويل الجهة المرشحة للتنفيذ/اإلشراف 8102ة العام  خط
تحضيرات الزمة 
للتنفيذ )دراسات 
جدوى/ مقترحات / 
بنود مرجعية/ 
 وثائق عطاء(*

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

الربع 
 األول

ربع ال
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

 
حدد القسم 
 المعني

 دورها حدد الجهة
حدد بند 
 الموازنة

قيمة 
 حدد الجهة المساهمة

قيمة 
 المساهمة

ال 
تكم

واس
اة 
لمي
د ا
زوي

ت ت
بكا
وش

در 
صا

ر م
طوي

ت
حي

لص
ف ا

صر
ع ال

رو
مش

 

تجهيز وتشغيل 
 EI\01\01 بلعا الجديد بمر

 
 
851 
 

  
 
011 

 
 
011 

 
 
51 

 
 لهندسة س  ا

متابعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )
 واشراف(

 سلطة المياه )تدمي (-
 وزار  الح   المحلي  -
 دامر   المياه –
 االرتباط المدني   -
 سلطة الطا ة  -

دع  فني 
 851 التطويرية ومتابعة

KFW-  
بن  التنمية )

 (األلماني
 الدندوط العربي -

1 

 
اعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداد -

المخططااااااااااااااااااااااااااااااااات 
والتدااامي  وجااداول 
ال ميااااااااات ووثااااااااامط 

 العطاء

 مال مشروع است
 EI\01\04 051 الدرف الدحي

  
51 

 
51 

 
51 

  س  الهندسة
)متابعة 
 واشراف(

مجلس خدمات وادد -
 51 التطويرية دع  فني الزومر

KFW -  
بن  التنمية  )

 (األلماني
 البلدية-

011 

 
 
- 
 

  011  111  011 031 031  311 المجموع الجزئي

كة 
شب
ة ل

حتي
 الت

نية
 الب

سين
تح

لية
داخ

ق ال
طر

ال
 

طة 
لراب
وا عي

لزرا
وا

 

اعاد  تاهيل 
وتعبيد طرط 

وبناء  داخليه
 جدراص استنادية

EI\02\01 051 

   
 
75 

 
 
75 

  س  الهندسة
)تنفيذ وتدمي  

ومتابعة 
 واشراف(

 وزار  الح   المحلي  -
دندوط تطوير  -

 وا رال البلديات
 51 التطويرية دع  فني

وزار  الح    -
 المحلي

دندوط تطوير  -
 دياتوا رال البل

011 

 
اعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداد -

المخططااااااااااااااااااااااااااااااااات 
والتدااامي  وجااداول 
ال ميااااااااات ووثااااااااامط 

 العطاء

  011  31  03 03 0 0 031 المجموع الجزئي

  811  131  003 883 031 0 331 8102مجموع اإلنفاق الكلي للعام 
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 مصفوفة خطة المتابعة والتقييم .7.1

 البرنامج
المشاريع مكونات البرنامج/
 مؤشرات القياس المنجزة

قيمة ال
الحالية 
 للمؤشر

القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات 
مصدر  الخطة

 أداة القياس المعلومات
الجهة المسئولة عن 

متابعة قياس 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى المؤشر

 مجال البيمة والبنى التحتية

تطوير مدادر 
وشب ات تزويد الميا  

واست مال مشروع 
 الدرف الدحي

  تجهيز وتشغيل بمر بلعا
 الجديد

  توريد وتر يت عدادات مياه
 مسبقة الدفع

  است مال مشروع الدرف
 الدحي

 8 8 8 0 0 ةوالمشغل  عدد االبار المجهز 

البلدية وسلطة 
 المياه

الفحط 
الميداني 

 وتجارت الض 
 س  الهندسة 

والمشاريع والقام  
بمها  التخطيط 

تجميع المياه  عدد خزانات التنمود االستراتيجي
 المجهز  والمشغلة

0 0 8 8 8 
المخططات 

 الهندسية

أطوال الخطوط الرميسية النا لة 
6" )  ( 

5 5 08 08 08 
المخططات 

 الهندسية
 س  الهندسة 

 والمشاريع

 %85 %85 %31 %35 %35 نسبة الفا د في المياه
نسبة ما يت  

ضخه إلى ما 
 يت  استهال ه

 س  الهندسة 
ريع والقام  والمشا

بمها  التخطيط 
 التنمود االستراتيجي

تحسيص البنية التحتية 
لشب ة الطرط الداخلية 

 والرابطة والزراعيه

  اعاد  تاهيل وتعبيد طرط
 داخليه وبناء جدراص استنادية

والتي   نسبة الطرط الموجود
 ةحالتها سيم

 مسح ميداني البلدية 51% 55% 61% 61% 61%
 س  الهندسة 

 عوالمشاري

 المحلي اال تداد تنمية مجال

تطاااوير مداااار الطا اااة 
 ال هربامية

 )انشاء نقطة الربط )المزداش 
 ةسعر شراء ال يلوواط مص القطري

 ( غور باال)  
52  52  52  45  45  

سجالت البلدية 
 وسلطة الطا ة

 تير ال هرباءفوا
 س  الهندسة 
 والمشاريع

 ةاالجتماعي التنمية مجال
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تحتياااااة تطااااوير البنيااااة ال
للمااااااااااااادارس ومرافقهاااااااااااااا 

 وتوزيعها الجغرافي

  إنشاء وتشطيت غرف دفية
إضافية لمدرسة ذ ور بلعا 

 األساسية الدنيا

في مدرسة  ةعدد الغرف الدفي
غير ذ ور بلعا االساسيه الدنيا 

 ةالدحي ةمص الناحي ةمالممال
  ةواالنشامي

6 6 6 1 1 
 البلدية

ووزار  التربية 
 والتعلي 

 المسح الميداني
س  الهندسة  

 والمشاريع

عقااااااااااد دورات مختلفااااااااااة 
للماااااااارأ  والطفاااااااال وذود 

 االعا ة

   عقد دورات مختلفة للمرأ
 االعا ةوالطفل وذود 

 05 05 01 01 01 االعا ةعدد االيا  الطبية للذود 
 البلدية

الجمعيات 
 النسامية

  س  االدار  سجالت البلدية

عدد الدورات التي يت  عقدها 
 للمرأ 

05 81 81 81 81 
 البلدية

الجمعيات 
 النسامية

  س  االدار  سجالت البلدية

 01 01 01 5 5 عقد دورات ابداعية لالطفال
 البلدية

الجمعيات 
 النسامية

  س  االدار  سجالت البلدية
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 المالحق .8
 

 المشاريع  مكونات البرامج/ وصف  .8.1
 

 (1)المشروع رقم 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص

  لمشروع:امكون البرنامج/ اسم 

 ر بلعا الجديدئتجهيز وتشغيل ب

 الرقم:

 EI\01\01 

  البرنامج:

 تطوير مصادر وشبكات تزويد المياة واستكمال مشروع الصرف الصحي

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

د يقع في الجهة الجنوبية الغربية تقع بلد  بلعا ضمص إ لي  الحول الغربي  وتقتدر الموارد المامية فيها على بمر ارتوازد واح
مص البلد   وتستخد  مياه هذا البمر لالستعمال المنزلي والزراعي  و د ت  حفر هذا البمر بعد أص ت  الحدول على ترخيط له 

ء حي  ت  بناء خزاص ما 0993   ومص ث   امت دامر  مياه الضفة الغربية بإنشاء شب ة المياه عا   0925مص  بل اسراميل عا  
 455 وت في المنطقة الشر ية مص البلد    وهي أعلى منطقة في مناطط بلعا حي  يبلغ ارتفاعها  811إسمنتي )حاووز( بسعة 

  عص مستوى سطح البحر  و د ت  تزويد البمر بمضخة مياه  هربامية )مضخة عامودية( في ذات السنة حي  يقو  بض  الماء 
ى مو ع البمر ومص ث  تض  المياه منه إلى خزاص البلد  بواسطة مضخة دفع أخرى  وت موجود عل 011إلى خزاص توازص سعته 

    وتبلغ نسبة تغطية خدمات المياه  71ومنه تنتقل المياه لتدل إلى جميع مباني البلد  تقريبا   ويبلغ طول الشب ة الداخلية 
أدبح البمر المذ ور غير  ادر على توفير  8119مص البلد  حي  ي وص التزويد بالمياه دام  ويومي  ومنذ عا   % 91حوالي 

ال مية المطلوبة مص المياه والالزمة لسد احتياجاته  وذل  لتدني إنتاجية البمر مما استدعى البح  عص مددر بديل  و د تم نت 
 وت في  511البلدية مص حفر بمر بديل في منطقة واد عمار غرت البلد   ما تم نت مص إنشاء خزاص مياه إضافي سعته 

منطقة المراح شرط البلد  ل ص ل  تتم ص حتى اآلص مص تجهيز وتشغيل النظا  المامي الجديد والبديل للنظا  القام  وذل  بسبت 
نشاء الخطوط الرميسية النا لة بطول     مص البمر الجديد إلى الخزاص  6عد  توفر التمويل الالز  لتجهيز وتشغيل البمر الجديد وا 

نشاء م حطة الض  على مو ع البمر الجديد وتزويد مو ع البمر الجديد بالطا ة الالزمة للتشغيل  علما  أنه ت  االتفاط مع الجديد وا 
سلطة المياه أنه في حال تم نت البلدية مص تجهيز وتشغيل النظا  المامي الجديد والبديل والذد سيوفر حاجة البلد  مص مياه 

  الحالي ووضعه فقط لحاالت الطوارئ  وبحست خطة سلطة المياه سيت  ربط البمر الشرت فإنه سوف يت  إغالط النظا  القام
 القدي  ببلد  عنبتا وبلد  دير الغدوص المجاورتيص وذل   مددر مياه احتياطي في حال الطوارئ فقط.

 
 
 
 

 بلعا

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

8102            

 مدة التنفيذ
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الفئة/ات المستهدفة  ج/المشروعمكون البرنام أهداف
)مرأة، شباب، فئات 
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

  .زيادة كمية المياه المتاحة للمواطنين 
  المشاريع الزراعية والصناعية تشجيع. 
   المادية األعباءتخفيف.  
  مجاورة.توفير المياه لبلدة العطارة ال 

 نسمة 8,000حوالي  بلعا جميع أهالي بلدة

توووووووفير كميووووووة الميوووووواه 
الالزمووووووووووووووووة لسووووووووووووووووود 
االحتياجوووووات المنزليوووووة 

 والزراعية.

 مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
المشاريع التي تمثل 

مكون لمتطلبا سابقا 
 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 التكلفة التقديرية )$( 

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
 

 

 

التنسوووووووويق بووووووووين 
الجهووووووووووووووووات ذات 

 العالقة.

 لسحب يلزم ما كل مع كاملة ضخ وحدة وتشغيل وتركيب توريد 
مع  (وملحقاته البئر توربين) التوازن خزان إلى البئر من المياه

 .ماتور كهربائي ومضخة احتياط وتوريد وتركيب محول كهربائي

8318111 8318111   

 خزان من المياه لدفع كاملة ضخ توريد وتركيب وتشغيل وحدة 
 كهربائي ماتور يلزم للتشغيل مع ما كل مع البلد خزان إلى التوازن
 .احتياط ومضخة

 0318111   

  كوب لتخزين المياه بين  811ضي سعة إنشاء خزان توازن أر
مضخة السحب ومضخة الدفع وتنفيذ بعض األعمال المدنية على 

 موقع البئر.

 8318111   

 البئر موقع من"  2 بقطر الالزمة الرئيسية النقل إنشاء خطوط 
" 3 الراجعة التغذية وخطوط كم 3 بطول البلد خزان وحتى الجديد

 .كم 8 بطول الشبكة وحتى الخزان من

 1118111   

  1,200,000 المجموع )باألرقام(

بعد  وذمكون البرنامج/المشروع  ان متطلبات األراضي )في حال
 *مكاني(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
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المشروع ليس  األرض غير متوفرة   األرض متوفرة      
 مكاني بعد اذ

 خطة االدارة والتشغيل والصيانة كيف؟ 

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

 -  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ - 
 ال     نع   أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذ هل

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 قسم الهندسة 
 )متابعة واشراف(   

  سلطة المياه 
   وزارة المالية 
  وزارة الحكم المحلي 
  دائرة مياه الضفة الغربية 
 االرتباط المدني 
 سلطة الطاقة 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( المحلية )حدد ما يلي(الهيئة 

 الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه:

 لتطويريةا 

 KFW ( بنك التنمية األلماني) 
 USAID. 
 .الصليب األحمر 

   متااوفر  جزميااا متااوفر    ت اااليف تنفيااذ م ااوص البرنامج/المشااروع   
  وفر غير مت 

  ال     نع   هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 غيار  جزمياا   متاوفر     متاوفر      المووارد البشورية
 ر متوف

 غيار   متاوفر  جزمياا     متاوفر     دراسوات/مخططات
 متوفر 

   غير مطلوت  بناء قدرات الجهة المنفذة 
  بناء قدرات لطواقم البلديةمطلوت)حدد(:  

     غياااار  مطلااااوت جزميااااا  مطلااااوت   دعووووم جموووواهيري
 مطلوت

 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع
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  ايجابية:

 كتفاء حاجتهم للماءاشعور األهالي ب 
 تقليل التكلفة 

  سلبية:

 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:

- 

 ج/المشروعالمخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنام

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 دم كفاية التمويلع  االتصال بالجهات المعنية لتوفير الدعم المالي للمشروع 
 عدم توفر الطاقة الالزمة لتشغيل البئر   المباشرة بإجراء المعامالت الالزمة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل

 مة للتشغيلموضوع تزويد المشروع بالطاقة الالز 
 تأخر توقيع اتفاقيات إقليمية مع المجالس المجاورة   
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 (1)المشروع رقم 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص

  المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخليه وبناء جدران 
 استنادية

 الرقم:

EI\02\01 

  البرنامج:

لرابطة تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية وا
 ةوالزراعي

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

  مص مساحة  %85تتميز بلد  بلعا بسلسلة مص الطرط الداخلية الوا عة ضمص المخطط الهي لي والتي تش ل ما نسبته
 %31  يوجد حوالي    تدل بالمواطص إلى جميع أنحاء وأحياء البلد  الس نية والعمرانية 51المخطط الهي لي بطول حوالي 

مص هذه الطرط مقترحة على المخطط الهي لي ول نها غير مفتوحة  و د تم نت البلدية خالل األعوا  القليلة الماضية مص 
أد بوا ع  %51تأهيل وتعبيد العديد مص المحاور والطرط الداخلية حي  تدل نسبة الطرط المفتوحة المعبد  الداخلية إلى 

مص هذه الطرط غير معبد  بعد   ما تفتقر معظ  الطر ات الداخلية لوجود ممرات للمشا   %51   ويتبقى ما نسبته  85
الشارات المرورية والفتات اإلرشاد على الطرط ووسامل الحماية والسالمة العامة. وهنا  مش لة في تدريف مياه  واألردفة وا 

البلد  الجبلية تحتاج إلنشاء الجدراص االستنادية في األمطار وخدودا  في المناطط المنخفضة مثل منطقة الخاليل  طبيعة 
د  تأهيل عدد مص الطرط  ثير مص المقاطع على الطرط الداخلية  مشروع تأهيل وتعبيد الطرط الحالية يهدف إلى إعا

نشاء أردفة وجزر في بعل  8.1غير معبد  حاليا  بطول الداخلية     مع بناء جدراص استنادية ودت أ تاف طرط وا 
  قاطعالم

  الطرط المقترح تأهيلها وتعبيدها موزعة على أنحاء البلد  المختلفة وهي تشمل  ل مص: شارع البطات وشارع األعوج باتجاه
البياضات وطريط واد درويش وشارع البلدية القديمة وأجزاء مص شارع الحار  الشر ية والطريط المتفرع مص الرط باتجاه وطا  

ل بيص منطقة الحريقة والخاليل وطريط محطة الض  للدرف الدحي وطريط الحاووز الجديد جمعة والطريط الجديد الواد
 العطار  حتى نهاية حدود التنظي  وطريط المنطار حتى نهاية حدود التنظي  وطريط

 بلعا

التاريخ المتوقع 
 للبدء بالتنفيذ

2018        

 مدة التنفيذ

 

 سنة  8

الفئة/ات المستهدفة  وعمكون البرنامج/المشر  أهداف
)مرأة، شباب، فئات 

 مهمشة،الخ( 

األهداف التنموية  عدد المستفيدين المتوقع
التي يعمل على 

 تحقيقها

 البنية التحتية للطرق  تطوير
 الداخلية

 خدمات المقدمة حسين الت
 للمواطنين

 تسهيل حركة المواطنين 
 عمرانيةتشجيع الحركة ال 

أهالي البلدة والزائرين 
 للبلدة

 نسمة 8,000حوالي 

تحسووووووووين البنيوووووووووة 
ة لشووووووووبكة التحتيوووووووو

الطوووووورق الداخليووووووة 
 والرابطة
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 مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
المشاريع التي 

تمثل متطلبا سابقا 
مكون ل

 البرنامج/المشروع

 عناصر مكون البرنامج/المشروع

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

 التكلفة التقديرية )$(

 حسب سنوات الخطة

  الرابعة الثالثة الثانية االولى  

 

التنسيق بين 
الجهات ذات 

 العالقة

 في بما  كم 2.1 بطول داخلية طرق وتعبيد  تأهيل إعادة 
 بمعدل البيسكورس وأعمال الحفريات والتسوية أعمال ذلك

 حسب متر 3 عرض بمعدل اإلسفلت وأعمال متر 2 عرض
  اإلشراف. وتعليمات الفنية المواصفات وحسب المخططات

0318111 0318111 318111  

  م  3متر وبمعدل ارتفاع  211بناء جدران استنادية بطول
 من الدبش والباطون.

  3118111 1118111 

  0318111 0318111   متر وصب أكتاف الطرق. 3111عمل أرصفه وجزر بطول 

 0318111   ب إشارات مرور وأدوات السالمة على الطرق ودهانات.تركي  

  $083118111 المجموع )باألرقام(

بعد  ومكون البرنامج/المشروع ذ ان متطلبات األراضي )في حال
 *مكاني(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

 متووووووووووفرة  األرض غيووووووووور  األرض متووووووووووفرة      
 بعد مكاني االمشروع ليس ذ

 من خالل خطة التشغيل واالدارة والصيانة كيف؟

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

 -  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
درج أ؟ اذا كووان نعووم بعوود مكوواني ومكووون البرنامج/المشووروع ذ هوول

 الخارطة
 ال     نع  

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 قسم الهندسة   وزارة الحكم المحلي 
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 صندوق تطوير واقراض البلديات  )متابعة واشراف(   

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( لية )حدد ما يلي(الهيئة المح

 صندوق تطوير واقراض البلديات–وزارة الحكم المحلي  لتطويريةاالموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 

متااوفر   متااوفر    ت اااليف تنفيااذ م ااوص البرنامج/المشااروع   
  غير متوفر     جزميا

  ال     نع   هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 /المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج  

 جزمياا   متاوفر     متاوفر      المووارد البشورية 
 غير متوفر 

 متوفر  جزمياا     متوفر     راسات/مخططاتد  
 غير متوفر 

   غير مطلوت  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 مطلوت)حدد(:  

     غير مطلوت لوت جزميا مط مطلوت   دعم جماهيري 

 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

  ايجابية:

  .خلق بيئه نظيفة 
 .تشجيع العمران 

  سلبية:

 ال يوجد 

 تدابير التخفيف:

- 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 هاإجراءات التغلب علي المخاطر/المعيقات

 .عدم تعاون بعض المواطنين   قناعهم بأهمية وضرورةتوعية المواطنين  تنفيذ المشروع. وا 
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 (1)المشروع رقم 

 مشروع مكون برنامج/ ملخص

  المشروع:مكون البرنامج/ اسم 

 استكمال مشروع الصرف الصحي

 الرقم:

EI\01\04 

  البرنامج:

قليووول خطووور تووووفير الميووواه الكافيوووة للموووواطنين وتقليووول الفاقووود وت
 التلوث

 مكان التنفيذ المشروعمكون البرنامج/خلفية عن 

  ها حديثا بتمويل مص ؤ ت  انشاتوجد في بلد  بلعا شب ة درف دحيKFW   والمساهمه مص بلدية بلعا بادار  واشراف
مص المنازل وسوف يت  است مال  %45ت  شب   8106-8104مشتر  مع مجلس خدمات وادد الزومر عا  

 عبر انشاء ودالت منزلية جديد . المشروع 
  المشروع الحالي يهدف الي است مال المرحلة االولى مص الدرف الدحي عبر شب  مجموعه مص منازل المواطنيص

  الوا عه على الشب ة والتي بام انه  تدريف مياهه  عبر الشب ة.

 بلعا

التاريخ المتوقع للبدء 
 بالتنفيذ

2018        

 مدة التنفيذ

 سنة  0

الفئة/ات المستهدفة  مكون البرنامج/المشروع أهداف
)مرأة، شباب، فئات 
 مهمشة، ... الخ( 

األهداف التنموية التي  عدد المستفيدين المتوقع
 يعمل على تحقيقها

 .التخفيف من التلوث البيئي الحالي 
 .تقليل عدد الحفر االمتصاصية 
 تخفيف األعباء المادية. 
 المجتمع المحلي. رفع الوعي البيئي لدى 

 نسمة 28111 حوالي جميع أهالي بلدة  بلعا.

إيجواد نظوام صورف صوحي 
بووووووووووديل عوووووووووون الحفوووووووووور 

 االمتصاصية.

التقليوووول موووون الممارسووووات 
 المضرة  بالبيئة.

المشاريع التي تمثل  مكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديريةلوصف مختصر 
مكون لمتطلبا سابقا 

 البرنامج/المشروع
 التكلفة التقديرية )$(  كون البرنامج/المشروععناصر م
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 حسب سنوات الخطة )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب مراحله  

  الرابعة الثالثة الثانية االولى   
- 

  0318111 وصالت منزلية - - - 

  دوالر0318111 المجموع )باألرقام(

 *عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة *بعد مكاني( ون البرنامج/المشروع ذمكو ان متطلبات األراضي )في حال

ا المشروع لويس ذ األرض غير متوفرة   األرض متوفرة      
 بعد مكاني

 من خالل خطة االدارة والتشغيل والصيانة كيف؟

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

 -  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟- 
 ال     نع   أدرج الخارطة؟ اذا كان نعم بعد مكاني ومكون البرنامج/المشروع ذ هل

 جهة التنفيذ المقترحة

 جهات أخرى )حدد( ة(الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعني

 قسم الهندسة  مجلس خدمات وادي الزومر 
 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 ) بنك التنمية األلماني(  KFW لتطويريةاالموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: 
  البلدية 

 متاااوفر    ت ااااليف تنفياااذ م اااوص البرنامج/المشاااروع   
  غير متوفر     متوفر  جزميا

  ال     نع   هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ 

 /المشروعالمصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ مكون البرنامج  

 جزمياا   متاوفر     متاوفر      المووارد البشورية
 غير متوفر  

 متوفر  جزميا     متوفر     دراسات/مخططات 
 غير متوفر  

   غير مطلوت  بناء قدرات الجهة المنفذة 
  بناء قدرات لطواقم البلديةمطلوت)حدد(:  

     غير مطلوت مطلوت جزميا  مطلوت   دعم جماهيري 
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 *اآلثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع

  ايجابية:

 تحسن بالبيئة ومستوى التلوث. •

 شعور األهالي باالرتياح. •

 تقليل التكلفة. •

  سلبية:

 ال يوجد 

 :تدابير التخفيف

- 

 المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 التمويل كفاية عدم  .  للمشروع المالي الدعم لتوفير المعنية بالجهات االتصال . 
  المجووالس تووأخر توقيووع اتفاقيووات إقليميووة مووع

 المجاورة.
 .إجراء المعامالت الالزمة إلبرام االتفاقيات اإلقليمية 
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 التقريرالتشخيصي .8.1

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                            وزارة الحكم المحلي صندوق تطوير وإقراض البلديات

 
 
 االستراتيجيةالخطة التنموية 
 بلعالبلدة 

 8102 - 8180 
 

 التقرير التشخيصي
 

 فريق التخطيط األساسي: إعداد
 
 8102كانون الثاني 

 
 

 
 االستشاري:

 

 األعمالمزايا لخدمات  المجموعة العالمية للهندسة واالستشارات



 جدول المحتويات
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 21................................................................................................................مجال االقتصاد المحلي .2

 33.....................................................................................................................المجال االجتماعي .3

 33..........................................................................................................مجال االدارة والحكم الرشيد .4

 04 ........................................................................................................................... القضايا

 01 .......................................................................................................................... المالحق

 41.........................................................................................................................ئطالخرا

 43.........................................................................................................دليل التجمع السكاني

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 مقدمة عامة

المقدمة 1.1  

من حيث بلورة األولويات وتحديد األهداف التنموية وكذلك تحديد البرامج والمشاريع  المحلينظرًا ألهمية التخطيط التنموي 
وبما يتماشى مع تطلعات أهالي بلدة بلعا  8180 - 8102هذه األهداف في الفترة القادمة ما بين  القادرة على تحقيق

 تشاركت كل من بلدية بلعا وأهالي البلدة في إعداد تقرير تشخيصي يجّسد تشخيصًا للمجاالت التنموية المختلفة في البلدة.
عداد المؤشرات وكذلك حيث تم دراسة المجاالت التنموية األساسية في بلدة بلعا من  حيث تشخيص الوضع الراهن وا 

التحليل االستراتيجي )نقاط القوة والفرص المتاحة، نقاط الضعف والتحديات(، ومن ثم تحديد أهم االحتياجات واألولويات 
 والقضايا التنموية الخاصة بكل مجال. وهذه القطاعات تشمل ما يلي:

 مجال البنية التحتية والبيئة بتفرعاته. .0
 جال الخدمات االجتماعية بتفرعاته.م .8
 مجال االقتصاد المحلي بتفرعاته. .3
 والحكم الرشيد بتفرعاته. إلدارةمجال ا .4

حيث تم طرح القضايا ذات األولوية آخذين بعين االعتبار  التنموي المحليوقد تم التركيز في إعداد هذا التقرير على البعد 
 من الممكن أن نواجهها في الفترة القادمة. الموارد والفرص المتاحة وكذلك المعوقات التي

وفيما يلي نقدم أهم األهداف المتعلقة بالتقرير التشخيصي، وكذلك المنهجية التي تم اتباعها من أجل إعداد التقرير ومن ثم 
 ه.نتطرق إلى بعض المشاكل والمعيقات التي واجهتنا أثناء إعداد

التشخيصي التقرير وأهداف أهمية 12.  

في المجاالت التنموية األساسية. وبشكل  بلعافي بلدة  التقرير هو تشخيص وتحليل الوضع الراهنمن هذا رئيسي الهدف ال
 تفصيلي يعمل هذا التقرير على تحقيق األهداف التالية:

 توفير بيانات أساسية حول المجاالت المختلفة في بلدة بلعا. .0
 عمل التنموية المختلفة في البلدة.تشخيص الوضع الراهن وتقديم صورة كافية عن مجاالت ال .8
 تحديد المؤشرات األساسية في كل قطاع من القطاعات التنموية في التجمع. .3
 حيث تحديد المؤثرات اإليجابية والسلبية في كل مجال من المجاالت التنموية. من التنمويالتحليل  .4
 .موية في البلدةتحديد أهم االحتياجات والقضايا التنموية في كل مجال من المجاالت التن .5
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التشخيصي التقرير إعداد ومنهجية خطة 13.  

 األساليب بعض باستخدام إنجازها تم التي واألنشطة المراحل من مجموعة على التقرير هذا إعداد ومنهجية خطة ارتكزت
 :التالي النحو على واألنشطة المراحل هذه تحديد ويمكن. واألدوات

 .لعالقة والمنجزة مسبقاً مراجعة التقارير والدراسات ذات ا .0
على مستوى القطاعات التنموية وتحديد المؤثرات اإليجابية والسلبية وأهم  التنمويتشخيص الوضع الراهن والتحليل  .8

 االحتياجات. 
في كل مجال تنموي والخروج  ويمالتنة بتشخيص الوضع الراهن والمؤشرات والتحليل المتخصصمشاركة اللجان  .3

 بتحليل شبه نهائي. 
 . التنمويعداد تقارير لمجاالت العمل التنموي األساسية تتضمن تشخيص الوضع الراهن والمؤشرات والتحليل إ .4
التنموي صياغة تقارير المجاالت على شكل تقرير تشخيصي شامل يتضمن نتائج التشخيص والمؤشرات والتحليل  .5

 والقضايا التنموية األساسية لبلدة بلعا.

 

التقرير إعداد في والصعوبات المشاكل 14.  

 بشكل عام، يمكن القول بأن عملية إعداد التقرير التشخيصي حصلت بسهولة ويسر، إال أن هناك بعض المشاكل
 والصعوبات التي واجهت فرق العمل المختلفة، وباإلمكان إيجازها على النحو التالي:

أعدت من قبل اللجان التخصصية، مما  وجود تفاوت في محتوى ونوعية المعلومات والبيانات وشمولية التقارير التي .0
 تطلب إعادة جمع المعلومات من مصادر أخرى.  

 عدم توفر بعض المعلومات والبيانات األساسية لدى الجهات المعنية على مستوى البلدة. .8

 عدم توفر معلومات وبيانات حديثة حول بعض المجاالت. .3

 ت التنموية المختلفة.تباين في مستوى المشاركة من قبل ذوي العالقة في المجاال .4

  .عدم وجود نظام معلومات موثق لدى البلدية .5

 
  الدراسة منطقة 5.1

من  %50.31)دونم  11112بحدودها اإلدارية ومساحتها البالغة  بلعابلدة ب التنموييشمل التقرير التشخيصي والتحليل 
0.4 محافظة طولكرم التي تشكل % بلغ عدد  المركزي لإلحصاء الفلسطينيمن مساحة الضفة الغربية(. وبحسب الجهاز  

سكانها حوالي 8133 نسمة )4..1% من مجموع محافظة طولكرم التي تشكل 9.16% من مجموع سكان الضفة 
والذي يستند للتعداد السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء  358.الغربية( حسب إسقاطات السكان لعام 

.352.الفلسطيني عام   
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 بلعالمحة عامة عن 

 :الجغرافي الموقع    1-2 
شععععععمال الضععععععفة الغربيععععععة حيععععععث  تقععععععع بلععععععدة بلعععععععا

طعععععولكرم مدينعععععة تتواجعععععد فعععععي الشعععععمال الشعععععرقي معععععن 
كععععم. تتبععععع البلععععدة إداريععععًا إلععععى  9وتبعععععد عنهععععا حععععوالي 

محافظعععععععععععة طعععععععععععولكرم وذلعععععععععععك حسعععععععععععب التقسعععععععععععيمات 
اإلداريعععععععععععة للسعععععععععععلطة الوطنيعععععععععععة الفلسعععععععععععطينية. أمعععععععععععا 

الطععععععول ودوائععععععر موقعهععععععا الفلكععععععي بالنسععععععبة لخطععععععوط 
 71,53العععععرض فععععةن البلععععدة تقععععع علععععى خععععط طععععول 

ومحليااااقع   اااا   تقريبععععًا، 72,25وعلععععى دائععععرة عععععرض 

 م و197372محلعععععععععععي شعععععععععععمالي  إحعععععععععععداثيعلااااااااااا  
 .م145361محلي شرقي  إحداثي

 المساحة والحدود اإلدارية:  2-2
دونمعًا وال  21111مساحة أراضي البلعدة حعوالي تبلغ 

تها مسعاحسعرائيلية، أمعا تحتوي البلدة أية مسعتوطنات إ
دونعم. يحععد البلعدة معن الشععمال  7115العمرانيعة فتبلعغ 

قرى كفر راععي وععالر وديعر الغصعون، ومعن الشعرق 
عطارة، ومن الجنوب عنبتا وكفر رمان، ومن الغرب 

 اكتابا ودير الغصون.

 التضاريس: 2-3
 لعععععى امتعععععداد السعععععاحل الفلسعععععطينيمرتفععععععات نعععععابل  وتشعععععرف ع أقعععععدامعلعععععى رقععععععة مموجعععععة معععععن األرض علعععععى بلععععععا نشعععععأت 

م شععععععرقًا. تتنععععععوع  455م غربعععععًا إلععععععى حعععععوالي  155معععععن الغععععععرب، فهعععععي تقععععععع علعععععى قمععععععم ععععععدة جبععععععال يبععععععدأ ارتفاعهعععععا مععععععن 
مظععععاهر سععععط  البلععععدة مععععا بععععين جبععععال وأوديععععة، و تعتبععععر الجبععععال هععععي األكثععععر انتشععععارًا فيهععععا وهععععي تحععععيط بهععععا مععععن الجهععععات 

لجهععععععة الغربيععععععة باتجععععععاه أراضععععععي ديععععععر الغصععععععون المحاذيععععععة للسععععععهل السععععععاحلي الشععععععمالية والشععععععرقية، وتنحععععععدر جبالهععععععا مععععععن ا
الفلسعععععطيني، وتنحعععععدر كعععععذلك معععععن الجهعععععة الجنوبيعععععة باتجعععععاه أراضعععععي بلعععععدة عنبتعععععا، ومعععععن أشعععععهر الجبعععععال المحيطعععععة بالبلعععععدة 
كععععل مععععن جبععععل المنطععععار وجبععععل راشععععين وجبععععل مصععععين. أمععععا أشععععهر وديععععان البلععععدة فأهمهععععا: واد حمععععدان وواد عمععععار الععععذي 

رق البلععععدة فععععي غربهععععا ويتجععععه نحععععو الشععععمال الغربععععي حيععععث أراضععععي ديععععر الغصععععون أيضععععًا، وواد مصععععين الععععذي يختععععرق يختعععع

 موق  محقفظة  طولكرم  ضمن األراضي الفلسطينية
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البلععععدة مععععن زاويتهعععععا الشععععمالية الشععععرقية قادمعععععًا مععععن كفععععر راععععععي ومتجهععععًا نحععععو ععععععالر وديععععر الغصععععون. وهنعععععاك أيضععععًا كعععععل 
 .من وديان أبو الدبان وصال  العمر وأبو الحمام وأبو خليفة والبابية

 المناخ:  2-4
يتبععععع منععععاب بلععععدة  بلعععععا لمنععععاب محافظععععة  طععععولكرم التععععي ينععععدرج مناخهععععا ضععععمن منععععاب حععععوض البحععععر األبععععيض المتوسععععط 
المعتعععععدل. وعليععععععه فةنهععععععا تقعععععع ضععععععمن المناخععععععات الرطبععععععة ذات الصعععععيف الحععععععار الععععععذي يبلععععععغ متوسعععععط درجععععععة الحععععععرارة فيععععععه 

وبيععععة الغربيععععة الممطععععرة القادمععععة مععععن البحععععر المتوسععععط، م حيععععث تتعععععرض البلععععدة فيععععه للريععععاح الجن°12م، وفععععي الشععععتاء 24°
أمععععا فعععععي الربيععععع فتتععععععرض للريععععاح الجنوبيعععععة الشععععرقية الجافعععععة )الخماسععععينية( حيعععععث تكععععون حعععععارة ومحملععععة بالغبعععععار، وتسعععععود 
الريعععععاح الشعععععمالية الغربيعععععة والغربيعععععة فعععععي فصعععععل الصعععععيف وفعععععي أواخعععععره،  وخعععععالل فصعععععل الخريعععععف تهعععععب الريعععععاح الشعععععمالية 

فععععة والحععععارة. يعتبععععر شععععهر كععععانون الثععععاني هععععو األكثعععععر بععععرودة علععععى مععععدار السععععنة فيهععععا بينمععععا شععععهر آب هعععععو الشععععرقية الجا
(، بينمعععععا يبلعععععغ المععععععدل السعععععنوي لسعععععقوط %65-%75األكثعععععر حعععععرارة، ويتعععععراوح مععععععدل الرطوبعععععة النسعععععبية فيهعععععا معععععا بعععععين )

 119-112تتععععراوح مععععا بعععععين ملععععم، أمععععا اإلشعععععاع الشمسععععي فيقعععععع ضععععمن الكميععععة المتوسععععطة التععععي  455األمطععععار حععععوالي 
 .2كيلو حرارة/سم

 الخصائص التاريخية واإلدارية: 2-5

 أصل التسمية: 2-5-1
وقععععد تكتععععب بععععاأللف فععععي آخرهععععا، وينسععععبون ، هععععي كلمععععة سععععريانية بمعنععععى )البالعععععة( و)المععععزدردة(و ة أصععععلها مععععن كلمععععة بلععععع 

هعععععذا ويقعععععال أن  .بلععععععي: تعععععاء، لقعععععالواإليهعععععا )البلععععععاوي( وهعععععو دليعععععل علعععععى أن كتابتهعععععا بعععععاأللف هعععععو األصععععع ، ولعععععو كانعععععت بال
أصععععل تسععععميتها يرجععععع إلععععى قائععععد عربععععي أقععععام فيهععععا )قبععععل ظهععععور اإلسععععالم( يععععدعى بلعامععععة بععععن قععععي  كمععععا ورد فععععي بعععععض 

 الكتب التاريخية وبعض روايات األجداد.

 نشأة البلدة وتطورها التاريخي واإلداري:  2-5-2

لعععععك الخعععععرب المجعععععاورة والمحيطعععععة بالبلعععععدة، وتعععععدل المكتشعععععفات يععععععود تعععععاريل البلعععععدة إلعععععى العصعععععور القديمعععععة ويعععععدل علعععععى ذ
األثريعععععة علعععععى أن بععععععض هعععععذه الخعععععرب كانعععععت معععععن المسعععععتوطنات البشعععععرية التعععععي تععععععود للعصعععععر البرونعععععزي وتمتعععععد للعصعععععر 

 (/http://www.balaa.orgالحديدي بحسب بعض المؤرخين. )موقع بلدة بلعا 

هعععععد صععععععدر اإلسععععععالم كانعععععت بلعععععععا كمععععععا هعععععو الحععععععال بالنسععععععبة لطعععععولكرم تتبععععععع جنععععععد األردن. وقعععععد اسععععععتمر هععععععذا أمعععععا فععععععي ع
التقسععععععيم اإلداري خععععععالل فتععععععرة الخالفععععععة الراشععععععدة واألمويععععععة. أمععععععا فععععععي العهععععععد العثمععععععاني ظلععععععت نفعععععع  التقسععععععيمات اإلداريععععععة 

وادي الشعععععععير فععععععي قضععععععاء  م كانععععععت بلعععععععا تابعععععععة لمجموعععععععة قععععععرى 1171السععععععابقة وعنععععععدما جععععععاء الحكععععععم المصععععععري عععععععام 
 طولكرم. وبعد انتهاء الحكم المصري حولت الدولة العثمانية طولكرم إلى مديرية تتبعها بلعا إداريًا.

 

 

http://www.balaa.org/
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دخلعععععت فلسعععععطين تحعععععت االنتعععععداب البريطعععععاني حيعععععث كانعععععت طعععععولكرم واحعععععدة معععععن ثالثعععععة عشعععععرة منطقعععععة  1913فعععععي ععععععام 
المدنيععععععة وبععععععذلك أصععععععبحت بلعععععععا تابعععععععة لمنطقععععععة  م تععععععم إنشععععععاء الحكومععععععة 1925لكععععععل منهععععععا حععععععاكم عسععععععكري، وفععععععي عععععععام 

م، حيععععث وقعععععت فععععي ذلععععك  1943، مععععن بعععععدها دخلععععت بلعععععا مععععع الضععععفة الغربيععععة تحععععت الحكععععم األردنععععي فععععي عععععام ةالسععععامر 
م بععععععين  1997العععععععام الضععععععفة الغربيععععععة وقطععععععاع غععععععزة تحععععععت االحععععععتالل اإلسععععععرائيلي. وبعععععععد توقيععععععع معاهععععععدة أوسععععععلو عععععععام 

نية اسععععععتلمت السععععععلطة الوطنيعععععة الفلسععععععطينية منطقععععععة طععععععولكرم، ومععععععن ضععععععمنها كانععععععت إسعععععرائيل ومنظمععععععة التحريععععععر الفلسععععععطي
 .(Aضمن المناطق المصنفة )حاليًا تقع بلعا التي 

لععععععم يكععععععن قععععععديمًا فععععععي عهععععععد االنتععععععداب البريطععععععاني أو الحكععععععم العثمععععععاني أو حتععععععى فععععععي العهععععععد األردنععععععي أي مجلعععععع  يععععععدير 
م حتععععععى تأسعععععع   1161عععععععام   أواخععععععر العهععععععد العثمععععععاني البلععععععدة، حيععععععث بقيععععععت بلعععععععا تعتمععععععد علععععععى نظععععععام المخععععععاتير منععععععذ

حيعععععث تحعععععول المجلععععع  القعععععروي فعععععي بلععععععا إلعععععى بلديعععععة بقعععععرار معععععن السعععععلطة الفلسعععععطينية  .م 1996المجلععععع  البلعععععدي ععععععام 
وتعععم تعيععععين رئععععي  للبلديعععة مععععن قبععععل السعععلطة وقععععد تنععععاوب رؤسعععاء معينععععون علععععى البلديعععة لمععععدة عشععععر سعععنوات وبلععععغ عععععددهم 

م عنععععدما جععععرت االنتخابععععات البلديععععة فععععي البلععععدة ألول مععععرة، وتععععم انتخععععاب السععععيد  2556عععععام رؤسععععاء وكععععان ذلععععك حتععععى  1
ور رئيسععععععًا وتععععععم إعععععععادة انتخععععععاب السععععععيد أحمععععععد منصعععععع 2512أحمععععععد منصععععععور رئيسععععععًا للبلديععععععة. ثععععععم جععععععرت انتخابععععععات عععععععام 

  .اعلب ةيدلبل اسيئر  ريمع رو نأ ديسلا زاف 2513 ماع ةر يخألا تاباختنلا يف و ،للبلدية للمرة الثانية

 الخصائص الديمغرافية: 2-6

 النمو السكاني:  2-6-1
ارتفععععع إلععععى نسععععمة و  1219حيععععث بلععععغ عععععدد السععععكان  1922ائية مسععععجلة لسععععكان البلععععدة تعععععود إلععععى عععععام إن أقععععدم إحصعععع 

نسعععععععمة ارتفعععععععع إلعععععععى  7655بععععععععد االحعععععععتالل حعععععععوالي  1943م، وبلعععععععغ ععععععععدد سعععععععكانها ععععععععام  1961نسعععععععمة ععععععععام  2225
نسعععععععمة. ومعععععععن خعععععععالل دراسعععععععة  1666م فقعععععععد بلعععععععغ  1993.أمعععععععا ععععععععدد السعععععععكان عععععععام م 1913ععععععععام  فقعععععععط نسععععععمة 7155

(. كمعععععا ونالحعععععظ %731ععععععداد السعععععكاني نجعععععد أن مععععععدل النمعععععو السعععععكاني مقعععععارب لمععععععدل النمعععععو السعععععكاني فعععععي الضعععععفة )الت
بعععععد حععععرب حزيععععران التععععي  1943أنععععه كععععان للظععععروف السياسععععية الصعععععبة تععععأثير علععععى النمععععو السععععكاني كمععععا حصععععل عععععام 

بلععععععا بنعععععاًء علعععععى إحصعععععائيات النمعععععو السعععععكاني فعععععي بلعععععدة  لأدت إلعععععى نعععععزوح جعععععزء معععععن السعععععكان إلعععععى الخعععععارج. أنظعععععر جعععععدو 
 مركز اإلحصاء الفلسطيني:

 . النمو السكاني في بلدة بلعا1جدول 
 2011 2013 2006 1221 1291 1261 1245 1222 السنة

 1155 3155 4655 1666 7155 7655 2225 1219 تعداد السكان
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 توزيع الحمائل في البلدة 2-6-2
البلععععععدة إلععععععى ثمانيععععععة حمائععععععل رئيسععععععية وهععععععي مععععععن أقععععععدم العععععععائالت التععععععي سععععععكنت البلععععععدة، وهععععععي ينتمععععععي السععععععكان فععععععي  

 -موزعة كالتالي:

 ة .حمولة حمدان: تعود أصولها إلى عائلة محاميد من مدينة درعا السوري .0

  لى عائلة محاميد المذكورة سابقًا.حمولة محمود: تعود أصولها أيضًا إ .8

  ية جيت الواقعة غرب مدينة نابل .ر حمولة الجيتاوي: تعود أصولها إلى ق .3

 .حمولة شحرور: تعود أصولها إلى قبيلة شحر في اليمن .4
 .ولها إلى بلدة بربرة في قطاع غزةحمولة برابرة: تعود أص .5

 .ها إلى بلدة دير الغصون المجاورةحمولة الحاج: تعود أصول .6
 .عمير: تعود أصولها إلى اليمن في الجزيرة العربيةاحمولة  .7

  .ايضا ان: تعود أصولها أيضًا إلى اليمن في الجزيرة العربيةحمولة سليم .2

 

وتعععععربط بعععععين جميعععععع هعععععذه الععععععائالت عالقعععععة قرابعععععة ومصعععععاهرة وحسعععععن جعععععوار. ومعععععن خعععععالل دراسعععععة أصعععععول الععععععائالت فعععععي 
البلععععدة نجععععد أن بعضععععها وفععععد إليهععععا مععععن منععععاطق فععععي فلسععععطين، وقععععد يعععععود هععععذا إلععععى االضععععطرابات والصععععراعات األهليعععععة 

م،  1171وكعععععذلك حملعععععة علعععععي باشعععععا ععععععام  19وأوائعععععل القعععععرن  11صعععععة بععععععد الحملعععععة الفرنسعععععية فعععععي القعععععرن والحعععععروب خا
األمعععععن، هعععععذا ععععععدا ععععععن الهجعععععرات  فقعععععد تبعععععع ذلعععععك هجمعععععات للبعععععدو ممعععععا دفعععععع السعععععكان لتغييعععععر منعععععاطق سعععععكنهم بحثعععععًا ععععععن

 الداخلية بسبب حدوث مشاكل بين العائالت أو طلبًا للرزق.

 البلدة مسلمون.جميع سكان   الديانة: 2-6-3

 
 أهم المعلومات حول التجمع. -1الملحق رقم -ويقدم دليل التجمع السكاني 
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 تشخيص المجاالت التنموية

فقد شرعت البلدية بةعداد خطتها التنموية لألعوام  دة بلعاللب الرؤية المستقبلية االستراتيجي ووضع نظرًا ألهمية التخطيط
وواقع البلدية من ، مع المحلي وتقوم هذه الخطة على تشخيص واقع البلدة من جهةوذلك بمشاركة المجت 8180 -8102

 . ما تم إعداده من تشخيص للمجاالت المختلفة كما هو مدرج أدناهتقديم  حيث سيتم جهة أخرى،

على اللقاءات بناَء بلعا  لبلدة األساسيةتم العمل على تحديد أهم القضايا التنموية ومن الضروري أن نشير هنا الى أنه 
تشخيص المجاالت التنموية بتفرعاتها ومن ثم والتي تم فيها العمل على  واالجتماعات المتتالية للجان العمل المتخصصة

وبدعم من -تلى ذلك اجتماعات مع فريق التخطيط األساسي ولجنة التخطيط التنموي المحلي ومنسقي وأعضاء اللجان 
والتي تم على أساسها الخروج بأهم القضايا التنموية األساسية للمجاالت  -دسيةقبل فريق عمل معالم لالستشارات الهن

التنموية األربعة، حيث اشتملت تلك االجتماعات على الحوارات البناءة ما بين الحضور والمناقشة والتصويت على 
 ة في كل مجال من مجاالت العمل القضايا، ومن ثم تم التوافق على تحديد أهم القضايا األساسية األكثر إلحاحًا والمتعلق

 مجال البنية التحتية

 تشخيص المجاالت التنموية

 البينة التحتيةالمجال التنموي الرئيسي:

 الصرف الصحي المجال التنموي الفرعي:

 فادي محمود  ة اللجنة:/منسق

 األعضاء:

 شوكت نبيل سليمان .8عبد الحميد مسعود محمود   .0

 محمد عكرمه عبد الهادي. 4   محمود عماد سليمان      .3

 سائد فؤاد عبد االروؤف اعمير. 6والء شحرور                . 5

 عائده زريقي .2لينا محمد واوي                .7

 مراد عماوي. 01عالء شحرور                 .9

 سية القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئي

من مشروع الصرف  %41حيث تم التمويل من قبل الحكومة األلمانية وتم إنجاز ما يقارب  8103تم بدء العمل بمشروع الصرف الصحي عام 
 وهو بحاجة إلى توسعة ليشمل كل مناطق البلدة .  8104الصحي وتم تشغيله في عام 
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 (1)المؤشر )كمي(
 المصدر القيمة

 /القياسيةالقيمة 
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   × %100 البلدية %40 توفر شبكة صرف صحي

 ×   0 البلدية 1400 عدد الحفر االمتصاصية
تكاليف التخلص من المياه العادمة 

 شهر\اسرة\شيكل
  ×  50 البلدية 15

المساحة التي تروى من المياه المعالجة 
 بالدونم

 ×   %20 البلدية 0%

  ×  25 البلدية 12 طول شبكة الصرف الصحي

 ×   1400 البلدية 40 عدد الوصالت المنزلية
 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

من الحفر االمتصاصية الى طبقات االرض  العادمةتتسرب المياه  البلدية آثار عدم  وجود شبكة صرف صحي
 والتربة  السفلى مسببة تلوث المياه الجوفية والسطيحة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 بلده بلعا زراعية من الممكن فيها استثمار المياه المعالجة  .0

 اهتمام الممولين بحل مشكله الصرف الصحي دازديا .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 طبيعة التضاري  بشكل عام ال تساعد على تصريف مياه الصرف الصحي وبحاجة الى مناطق ضل .0

 البلدةعدم تغطية شبكة الصرف الصحي لجميع مناطق . 8
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 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 (40ن الخدمة )%ة التحتية للصرف الصحي من حيث توفر المناسيب المناسبة ونسبة المستفيدين مينبضعف ال 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 سد احتياجات المزارعين من المياه في حال تشغيل محطة معالجة للمياه العادمة .0
 المحافظة على المياه الجوفية والتخلص من الحفر االمتصاصية .8

 :التنموي(سنة )فترة اإلطار  11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 توفر المعدات ايضا ةجاحلااقم مؤهل لصيانه الصرف الصحي و توفر طل ةجاحلا .0
 استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والوصالت المنزلية .8
 الحد من الحفر االمتصاصية  .3
  العادمةمن المياه  االستفادة .4
 من مياه االمطار  االستفادة .5
 تعزيز وعي المواطنين الصحي والبيئي  .6
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 ت التنمويةتشخيص المجاال

 البينة التحتيةالمجال التنموي الرئيسي:

 المياه المجال التنموي الفرعي:

 فادي محمود  ة اللجنة:/منسق

 األعضاء:

 شوكت نبيل سليمان -8عبد الحميد مسعود محمود    -0

 محمد عكرمه عبد الهادي -4محمود عماد سليمان         -3

 اد عبد االروؤف اعميرسائد فؤ  -6والء شحرور                 -5

 عائده زريقي -2لينا محمد واوي                -7

 مراد عماوي -01عالء شحرور                 -9

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

جنوبية الغربية من البلدة لصر الموارد المائية فيها على بئر ارتوازي واحد يقع في الجهة اتقع بلدة بلعا ضمن إقليم الحوض الغربي , وتقت
من قبل اسرائيل عام  ئر بعد ان تم الحصول له على ترخيصوتستخدم مياه هذا البئر لالستعمال المنزلي والزراعة , وقد تم حفر هذا الب

كوب في  811حيث تم بناء خزان ماء اسمنتي سعته 0993شاء شبكة المياه عام , ومن ثم قامت دائرة مياه الضفة الغربية في إن 0925
تم حفر بئر بديل في منطقة وادي عمار غرب البلدة وانشاء خزان ماء اضافي سعته  8119المنطقة الشرقية الجنوبية من البلدة , في عام 

 ن تجهيز وتشغيل النظام المائي الجديد والبديل للنظام القائم .كوب في منطقة المراح شرق البلدة لكن لم تتمكن البلدية حتى اآلن م 511

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   × 2000 البلدية  1700 عدد االشتراكات " العدادات"

   × 2 البلدية  2 عدد اآلبار االرتوازية)مصادر المياه(
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 ×   2 البلدية 1 عدد اآلبار االرتوازية)مصادر المياه( المجهزة 
   × 2 البلدية  2 عدد خزانات تجميع المياه

 ×   2 البلدية  1 عدد خزانات تجميع المياه المجهزة والمشغلة 
 ×   12 البلدية 3 " )كم(6اطوال الخطوط الرئيسية الناقلة 

 120  البلدية 100 ياهالحد االدنى الالزم إلنتاجية مصدر الم

 كوب/ساعة

  × 

 ×   100 البلدية لتر 70 استهالك الفرد من المياه يوميا
 ×   %10 البلدية %30 نسبة االستهالك الزراعي

 ×   %20 البلدية %45 نسبة الفاقد بالشبكة الحالية
عدد انقطاع المياه أسبوعيا في بعض 

 المناطق
 ×   ساعة  0 البلدية ساعة 96

 التقييم المصدر (1) شر )وصفي(المؤ 

شبكة مياه البلدية بحاجة الر ترميم لكثير من أجزائها  البلدية  حال الشبكة الحالية
المهترئة هناك مناطق غير مخدومة لذلك تحتاج الشبكة 
إلى توسعة لكثير من األحياء والشوارع الجديدة وكمية 

المياه التي ينتجها البئر الحالي ال تسد احتياجات 
المواطنين لالستهالك المنزلي وكمية االستهالك الزراعي 

 عالية وتأتي على حساب االستخدام الزراعي 

 

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

 وفيرة  مشغل مياهها الجوفيةلاغير ة التي يقع عليها البئر الجديد المنطق .0

 كوب بحاجة الى تشغيل  511وجود بئر بديل وخزان اضافي سعة  .8

 الصيانة  بةعمالتوفر طاقم صيانة مدرب  ومؤهل للقيام  .3

 مصادر المياه وعناصر النظام المائي هي ملك للبلدية   .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 جات المواطنين المنزلية والزراعية تدني انتاجية البئر الحالي وعدم قدرته على سد احتيا .0
 (%31ارتفاع نسبة االستهالك الزراعي للمياه ) .8
 %45نسبة الفاقد في شبكة المياه مرتفعة تبلغ  .3
 ساعة  324عدد انقطاع ساعات الخدمة شهريا يبلغ حوالي  .4

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال: 
  

 ث نسبة الفاقد المرتفعة وكذلك عدد ساعات الخدمةضعف البنية التحتية في مجال المياه من حي .0
 توفير ثلث االنتاج من المياه يتطلبقطاع الزراعة  .8

  

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 مصدر الماء متوفر وملك  للبلدية 

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 تجهيز بئر المياه الجديد  تشغيل و  .0
 تغيير اجزاء من الشبكة الداخلية وتوسعنها   .8
 تغيير العدادات الى عدادات مسبقة الدفع   .3
 اعادة توزيع المياه بين المناطق المختلفة والحد من االستهالك الزراعي من خالل عمل برك تجميع زراعية  .4
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 تشخيص المجاالت التنموية

 البينة التحتية:المجال التنموي الرئيسي

 النفايات الصلبة المجال التنموي الفرعي:

 فادي محمود  ة اللجنة:/منسق

 األعضاء:

 شوكت نبيل سليمان -8عبد الحميد مسعود محمود    -0

 محمد عكرمه عبد الهادي -4محمود عماد سليمان         -3

 اعمير  فؤو سائد فؤاد عبد االر  -6         والء شحرور        -5

 عائده زريقي -2لينا محمد واوي                -7

 مراد عماوي -01عالء شحرور                 -9

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

إلى محطة ترحيل مشتركة ضمن مجل  خدمات المحافظة متر مكعب  9يشرف المجل  المحلي على جمع النفايات بواسطة سيارة سعتها 
دونمات وتبعد عن بلدة بلعا  5للنفايات الصلبة , تقع هذه المحطة خارج حدود البلدية قرب احراش بلعا , تبلغ مساحة هذه المحطة حوالي 

 كيلومتر .  3حوالي 

ع للبلدية ويساعد هذا التراكتور على جمع النفايات في المناطق الضيقة للسيارة هناك تراكتور تاب وباإلضافةتقوم السيارة بجمع النفايات يوميا 
 واألزقة . 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   × 1 البلدية 1 توفر مكب صحي

   × 2 البلدية 2 عدد آليات جمع النفايات
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  ×  220 لبلديةا 150 عدد الحاويات

   × %100 البلدية %95 نسبة التغطية للمناطق المخدومة

تكاليف التخلص من النفايات 
 شهر\أسرة\شيكل

   × 20 البلدية 18

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 جيده السكان حالة الخدمة الحالية الخاصة بالنفايات الصلبة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة–ات االيجابية )نقاط القوة المؤثر 

 ارتفاع مستوى النظافة في البلدة .0

 يتم جمع النفايات بشكل يومي  .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 عدم وجود ثقافة عند المجتمع المحلي .0

 على البلدية  التكلفةلجمع وزياده ومخلفات البناء مما يؤثر سلبا على اليات ا األتربةوضع  .8

 حرق الحاويات ومحتوياتها  .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
 عدم جدوى استخدام المكب الحالي بسبب التكاليف المترتبة على نقل النفايات له

 
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 

  وجود خدمة جمع للنفايات بشكل يومي
 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 الحاجة الى عدد اضافي من الحاويات .0
 االجتهاد في خدمة المناطق البعيدة الغير مخدومة  .8
 واعاده ترتيبها  الحاليةاعاده دراسة مواقع الحاويات  .3
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 تشخيص المجاالت التنموية

 البينة التحتيةموي الرئيسي:المجال التن

 الطرق و المواصالت المجال التنموي الفرعي:

 فادي محمود  ة اللجنة:/منسق

 األعضاء:

 شوكت نبيل سليمان .8عبد الحميد مسعود محمود    .0

 محمد عكرمه عبد الهادي .4محمود عماد سليمان         .3

 وؤف اعميرسائد فؤاد عبد االر . 6والء شحرور                 .5

 عائده زريقي .2لينا محمد واوي                .7

 مراد عماوي .01عالء شحرور                 .9

 :المقدمة

 تتميز بلدة بلعا بموقعها المتوسط في المنطقة , بحيث أنها تعتبر حلقة الوصل الوحيدة بين منطقة قرى الشعراوية بمدينة طولكرم, 

نه نابل  وهذا مما اوجد الحاجه الملحه الى وجود شبكه من الطرق الرابطه بين بلعا والقرى والمدن المجاوره وكذلك بين منطقة جنين ومدي
كم من الطرق خارج حدود المخطط الهيكلي وهذه تمثل بمجملها تقريبا مداخل  31كم منها  21فيوجد في بلعا شبكه من الطرق يصل طولها 

 البلده 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 مصدرال القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

أطوال الطرق )كم( ضمن المخطط 
 الهيكلي 

 ×   011 البلدية كم51

أطوال الطرق المعبدة ضمن 
 المخطط الهيكلي

 ×   51 البلدية كم85
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أطوال الطرق الرابطة اإلقليمية )كم( 
 للبلدة

   × 011 البلدية  كم31

رق الرابطة اإلقليمية أطوال الط
 المعبدة )كم( للبلدة

 ×   81 البلدية  كم7

   × %011 البلدية  %81 نسبة الطرق في حالة جيدة

  ×  %011 البلدية %01 نسبة الطرق في حالة متوسطة

 ×   %011 البلدية %71 نسبة الطرق في حالة سيئة 
 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 ضعيفة السكان حالة الطرق

 عالية السكان مستوى خطورة الطرق 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 الموقع المتوسط لبلده بلعا والذي يربط مناطق متعددة ببعضها.0

 لتغطية خدمات البنية التحتية جزئيا فعرض الطرق كا. 8

 جود طرق إقليميه كافية لربط البلدة بالمحيطو  .3

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 الحالة السيئة لمعظم الطرق الداخلية الرابطة ببعضها  .0

 طبيعة الطرق شديدة االنحدار والتي تؤدي صعوبة تنفيذها وتكلفتها العالية .8

 ورية والفتات اإلرشاد على الطرق انعدام ممرات المشاة واألرصفة واإلشارات المر  .3

 ضيق بعض الطرق في البلدة القديمة مما يخلق اكتظاظ في وسط البلدة في وقت الذروة  .4
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  ةوغير مرضي ةحالة بعض الطرق الرابطة اإلقليمية سيئ .5

 عدم وجود عدد كافي من سيارات النقل العام ومكاتب التكسي التي ال تفي باحتياجات السكان  .6

 لقضايا األساسية السلبية في هذا المجالأهم ا 
 ضعف البنية ال ح ية لشبكة الطرق الحقلية وخقصة بعد  نفيذ مشروع الصرف الصحي 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 وجود شبكة طرق تخدم كل المناطق في البلدة

 :ة اإلطار التنموي(سنة )فتر  11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 إعادة تأهيل وتعبيد الطرق الغير مؤهلة ضمن المخطط الهيكلي  .0
عادة تأهيل وتعبيد المحاور الرئيسية للبلدة وخصوصا بلعا باتجاه جنين وطريق بلعا باتجاه إكتابا واتجاه دير الغصون  .8  شق وا 
 إنشاء أرصفة وممرات للمشاة على الشوارع الرئيسية  .3
 يسي باتجاه طولكرم إنارة الشارع الرئ .4
 استحداث خدمة نقل داخلي من مدخل البلد الرئيسي إلى وسطها .5
 استحداث خدمة نقل داخلي لطالب المدار  بأسعار رمزية من المواقع البعيدة .6
 في بعض المناطق استناديهبناء جدران  .7
 المدار  إيجاد نظام تصريف لمياه المطر في بعض المناطق وتحديدا في منطقة وسط البلد ومنطقة  .2
 زراعة االشجار في الشارع الرئيسي للبلدة .9
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 تشخيص المجاالت التنموية

 البينة التحتيةالمجال التنموي الرئيسي:

 الكهرباء والطاقة المجال التنموي الفرعي:

 فادي محمود  ة اللجنة:/منسق

 األعضاء:

 شوكت نبيل سليمان .8عبد الحميد مسعود محمود    .0

 محمد عكرمه عبد الهادي .4يمان        محمود عماد سل .3

 سائد فؤاد عبد االروؤف اعمير. 6والء شحرور                 .5

 عائده زريقي .2لينا محمد واوي                .7

 مراد عماوي .01عالء شحرور                 .9

 ضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االو 

عن طريق مولدات ديزل الى ان قام المجل  القروي بشبك البلده بالكهرباء من شبكه الكهرباء  0976كانت بلعا تتغذى بالكهرباء منذ عام 
ة الخفيفة والزراعية مما ساهم في تطوير وتقدم البلدة في المجاالت الصناعي 0921المارة من أراضي بلعا عام  اإلسرائيلية القطرية

نارة البلدة عن طريق هذه الشبكة حتى اآلن .  والمجاالت األخرى التي تهم المواطنين في هذه البلدة واستمرت البلدة بةدارة الكهرباء وا 

 

 (1)المؤشر )كمي(
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

ل على نسبة المنازل التي تحص
 تغذية من مولدات ديزل

   × ال يوجد البلدية  0%

نسبة المنازل غير الموصولة 
 بالكهرباء

   × %011 البلدية 1%

معدل استهالك الفرد من الكهرباء 
 سنويا

   × ال يوجد البلدية كيلو واط 500
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معدل استهالك األسرة من غاز 
 البترول )كغم( سنويا

   × ال يوجد السكان كغم250

بة األسر لتي تستخدم الحمام نس
 الشمسي 

   × %100 السكان 95%

  ×  0.7-0.5 البلدية 65. سعر كيلو واط الكهرباء بالشيكل

نسبة المنازل المربوطة بخدمة 
 االتصاالت 

   × %100 االتصاالت  90%

نسبة المنازل المربوطة بخدمة 
 االنترنت

   × %100 االتصاالت  95%

  ×  %20 البلدية %15 الكهرباء نسبة الفاقد من شبكة

 التقييم المصدر  المؤشر )وصفي(

 متوسطة البلدية حالة الشبكة

 جيدة البلدية  تغطية الشبكة

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 وجود عدادات مسبوقة الدفع  .0

 كة لجميع مناطق البلدة داخل حدود التنظيم تغطية الشب  .8

 ال يوجد ساعات انقطاع للتيار الكهربائي  .3

 توفر رافعة كهربائية ألغراض الصيانة   .4

مكانات الصيانات متوفرة   .5  يوجد في البلدية طاقم فني مدرب وا 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
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 الي على المواطن ارتفاع سعر الكيلو واط من المصدر وبالت .0

 نقص المواد والقطع الكهربائية الالزمة لتطوير الشبكة للبلدة  .8

 تشكل بعض خطوط الضغط العالي خطورة على سالمة المواطنين بحكم موقعها  .3

  %05نسبة الفاقد حوالي  .4

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال  
 رى المجاورة سعر الخدمة بشكل عام مرتفع مقارنة بالق .0
 وجود خطورة على السالمه العامة بسبب خطوط الضغط العالي .8

 
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال   

 عدم وجود ساعات انقطاع للخدمة .0
 تغطية الشبكة لمعظم احياء البلدة .8

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 يل أسالك الضغط العالي من أسالك هوائية إلى كوابل أرضية تحو  .0
 توفير كوابل وقطع ولوازم كهرباء لزوم أعمال الصيانة ومد خطوط جيدة  .8
 عمل دراسة لنقطة الربط الرئيسة ) مزداش ( .3
 عمل محطة طاقة شمسية  .4

 



 21 

 

 مجال االقتصاد المحلي

 تشخيص المجاالت التنموية

 تنمية اإلقتصاديةال المجال التنموي الرئيسي:

                                                         الزراعة والثروة الحيوانية المجال التنموي الفرعي:

                    عالم حسن علي ة اللجنة:/منسق

 مراد محمود حمد .8                                        علي حسن علي .0 األعضاء:

 ايمن روحي عمير .4                                         ثراء اياد سليمان .3          

 معالي عبدالغني نفل  .6                                       عماد فار  يون  .5          

 اويمريم محمود جيت .2                                     نجمه فريد اعمير   .7          

                                        هبه مسعود حاج.9          

 :مقدمةال

دونم ومعظم اراضيها مزروعة بأشجار زيت الزيتون والمشمش والتين واللوزيات  11571زراعية واسعة تصل حوالي  تمتلك بلعا اراض
 والتي تحيط بها من جميع الجهات.

 مختلفة صيفًا وشتاءًا. اانواع رفي البيوت البالستيكية مما يوف النتقال الى زراعة الخضرواتاخيرة بوقد بدأ المزارعون في اآلونة األ

بضمان األرض، مزارع منهم من يملك األرض ومنهم من يعمل بها من خالل ما يسمى  277يبلغ عدد العاملين في مجال الزراعة حوال 
 أكثر فاعلية. مما يجعلهائل الحديثة في الزراعة ن الوسوكما يستخدم المزارع

أما بالنسبة الى الثروة الحيوانية فهو يعتبر نشاط اقتصادي آخر مهم في البلدة، حيث تعد تربية الدواجن ) بياض والحم وحبش والفري ( 
جية، وهناك اهمها، حيث يوجد مئات اآلالف من تربية الدواجن يتم تربيتها في بركسات خارج البلدة ضمن عدد كبير من المزارع النموذ

ايضًا تربية انواع مختلفة من األغنام واألبقار إلنتاج الحليب واللحوم لسد حاجة السوق المحلي في البلدة وللتصدير الى السوق المحلي 
 في المحافظة، كما يقتني اعداد قليلة من السكان من المواشي والدواجن بين منازلهم لسد احتياجاتهم المنزلية.

 

 (1)المؤشر )كمي(
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد
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   جيد 607 البلدية ملم 571 حصة هطول األمطار

   جيد  البلدية دونم 07517 مساحة االراضي الزراعية

  متوسط  851 المزارعين  دونم 061 يةمساحة االراضي الزراعية المرو 

 ضعيف   5111 البلدية دونم 3811 بعليةمساحة االراضي الزراعية ال

 ضعيف   051 الزراعة مزارع 3رأ   75 االبقار 

را  و  0411 األغنام
 مزرعة 35

   جيد 0511 الزراعة

طير  885111 دجاج الحم
 مزرعة 45ب 

     المزارعين

طير  006111 دجاج بياض
 مزرعة 89ب 

المزارعين 
 والزراعة

    

     الزراعة خلية 0311 نحل

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 وجود مزارعين مهره وخبرات وقوة ارتباط المزارع باالرض. .0
 تنوع بالتضاري . .8
 وجود دفيئات زراعية متطورة لزراعة الخضار. .3
 خصوبة التربة واعتدال المناب. .4
 يثة لتربية الطيور والمواشي.وجود مزارع حد .5

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ش  المياه مما اثر على انتاج المزروعات المروية في البلد. .0
 عدم توفر آبار وبرك ماء خاصة للزراعة. .8
 قلة الدورات التوعوية للمزارعين ومربي الدواجن والمواشي. .3
 ية التسويق.ارتفاع في تكاليف اإلنتاج ومشاكل في عمل .4
 ال يوجد تأمين زراعي ضد التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. .5
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 عدم تأهيل الطرق الزراعية بما يخد مصلحة المزارع. .6
 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

 ش  المياه وارتفاع في تكاليف الكهرباء. .0
 عدم تأهيل الطرق الزراعية بما يخدم مصلحة المزارع. .8

  
  القضايا األساسية االيجابية في هذا المجالأهم 

 وجود مزارعين مهرة وخبرات عالية. .0
 تتوفر االراضي الزراعية الخصبة بمساحات واسعة. .8
 وجود مزارع حديثة لتربية المواشي والدواجن. .3

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 صة للمزارعين.توفير برك وآبار خا .0
العمل على انشاء جمعية زراعية تعاونية تخدم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في عدة مجاالت )التسويق، توفير المواد  .8

 الخام بسعر مناسب، الدورات التوعوية(.
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 تشخيص المجاالت التنموية

 التنمية اإلقتصادية المجال التنموي الرئيسي:

                                                  السياحة واالثار المجال التنموي الفرعي:

                    عالم حسن علي ة اللجنة:/منسق

 مراد محمود حمد .8                                        علي حسن علي .0 األعضاء:

 معالي عبدالغني مفل  .4                                         ثراء اياد سليمان .3          

 عماد فار  يون . 6                                      هبه مسعود حاج   .5          

 ايمن روحي عمير .2                                      مريم محمود يون  .7          

                                       نجمه فريد اعمير  .9          

 :مقدمةال

ما تعتبر بلعا من المواقع االثرية والتاريخية الهامة، كما ان البيئة الطبيعية الخالبة للبلدة تبعث الهدوء والطمأنينة في نفس الزائر م
 يستدعي االهتمام بها والعناية بآثارها واستثمارها سياحيا.

الدالة على قدمها، وقد كان االهتمام االثر الكبير في طمس معالمها ، ومن هذه كما يوجد حول البلدة عدد من المواقع االثرية والخرب 
 المواقع :

 الخرب مثل خربة بجورة. .1
 المقامات واالضرحة مثل مقام سيدنا الخضر عليه السالم. .2
 مواقع اثرية قديمة مثل النفق العثماني. .3
 .1331ر الفلسطينين وقوات االستعمار البرطاني عام مواقع تاريخية مثل منطقة المنطار التي قامت بها معركة بين الثوا .4

 .1311ومنطقة طريق القطاين والتي وقعت معركة شرسة بين الفدائيين وقوات االحتالل االسرائيلي عام 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

    3 لدية واالثارالب 3 عدد المواقع األثرية
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    8 البلدية 8 عدد المواقع السياحية

 التقييم المصدر المؤشر )وصفي(

 ضعيف متوسط جيد

 ضعيف   البلدية  حالة المواقع االثرية 

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 ثرية وتاريخية واهمها الخرق ومنطار وبجورة.وجود مواقع ا .0
 تتمتع البلدة بمساحة واسعة من األراضي والجبال الخالبة. .8
 وجود عدد من البيوت الحجرية القديمة وهي البلدة القديمة. .3

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 ضعف البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمناطق السياحية. .0
 موعة من البيوت األثرية القديمة.هدم مج .8
 المؤسسات المختلفة لتنشيط المواقع السياحية األثرية. اهتمامعدم  .3

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
 ) عدم ترميم المواقع السياحية االثرية مما يحد من تحسين اقتصاد البلد( السياحيةعدم الحفاظ على المواقع 

 
 سية االيجابية في هذا المجالأهم القضايا األسا 

  وجود مواقع اثرية وتاريخية واهمها الخرق والمنطار وبجورة

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 ية والتاريخية وترميمها وتسجيلهاابراز المعالم األثر  .0
 د منتزهات ومحميات طبيعيةاجيا 8
 تنشيط المواقع السياحية واألثريةسسات المختلفة من اجل التنسيق مع المؤ  .8
 تأهيل الطريق المؤدية الى الخرق. 4
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االقتصاديةالتنمية  المجال التنموي الرئيسي:

                                   الصناعة والتجارة المجال التنموي الفرعي:

                    علي عالم حسن ة اللجنة:/منسق

 مراد محمود حمد .8                                        علي حسن علي .0 األعضاء:

 معالي عبدالغني مفل  .4                                         ثراء اياد سليمان .3          

 ايمن روحي عمير .6                                       نجمه فريد اعمير  .5          

 هبه مسعود حاج .2                                      عماد فار  يون  .7          

                                    مريم محمود جيتاوي  .9          

 ة القائمة ومكوناتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسي

تعتبر الصناعات الخفيفة والحرف هي المتوفرة في البلدة، حيث يوفر فيها الكثير من المهن الناجحة مثل النجارة والحدادة وااللمنيوم، 
ية صغيرة وتوجد بعض الصناعات الخفيفة ومعاصر الزيتون، اما بالنسبة للتجارة فتقتصر الحركة التجارية في البلدة على محالت تجار 

 وكبيرة منتشرة في البلدة كما يوجد محالت توزيع بالجملة.

 وهناك العديد من السكان الذين يعملون في التجارة خارج البلد وقد حقق منهم نجاحات كبيرة مما ساهم في دفع عجلة االقتصاد المتعثرة.  

 

 المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   جيدة 051  081 عدد المنشآت الزراعية

 ضعيف   81  5 عدد المنشآت الصناعية

   جيده 3  8 عدد المنشآت السياحية

   جيده 021  051 عدد المنشآت التجارية
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المنشأت المتعلقة بالمنشآت 
 اإلنشائية

 ضعيف   5  0

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 ر األيدي العاملة والماهرة ) ذات الخبرات الفنية المتدربة في مجاالت الصناعية(توف .0
 وجود رأ  مال من ابناء البلد. .8
 ر المواد الخام الزراعية من الخضروات والفواكة والزيتون واألخشاب.وفت .3
 هلة في البلدة )توفير البنية التحتية(.طرق مؤ هرباء و ر شبكة ماء وكفتو  .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 .وحرفية عدم توفر اراضي مخصصة ألنشاء منطقة صناعية.0
 ارتفاع في تكاليف المواد الخام األساسية..8
 سياسة الحكومة في فرض التراخيص والضرائب..3

 هذا المجال أهم القضايا األساسية السلبية في 
 للبلدة.وحرفية مخصصة إلنشاء منطقة صناعية  فر اراضعدم تو  .0
 ارتفاع تكاليف مواد الخام األساسية ) الكهرباء (. .8

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
 قيمة المتدربة في مجاالت الصناعةتوفر األيدي العاملة الماهرة )ذات خبرات ال

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتأل  االحتياجات/االولويات

 اعداد وتجهيز منطقة صناعية مرخصة الستيعاب جميع الصناعات والمهن الحرفية المختلفة. .0
 التنسيق مع المؤسسات المختلفة لرفع قدرات العاملين على جميع الصناعات والمهن الحرفية. .8
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 تشخيص المجاالت التنموية

 التنمية اإلقتصادية لتنموي الرئيسي:المجال ا

                                                 ةالموارد البشري المجال التنموي الفرعي:

                    عالم حسن علي ة اللجنة:/منسق

 مراد محمود حمد .8                                        علي حسن علي .0 األعضاء:

 معالي عبدالغني مفل  .4                                         ثراء اياد سليمان .3          

 مريم محمود جيتاوي .6                                       نجمه فريد عمير  .5          

 عميرايمن روحي ا .2                                      عماد فار  يون   .7          

                                       هبه مسعود حاج  .9          

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:

ى تمخرجات من السلع والخدمات ولكن حلية والتتمثل عناصر عملية االنتاج بالمدخالت )الموارد البشرية والمالية( وكذلك العمليات التحوي
نتمكن من القيام بعمليات تحويلية تؤدي بالنهاية الى الحصول على مخرجات بجودة عالية كان ال بد من االهتمام بالموارد البشرية 

 المدربة والمؤهله.

حكومية وفي القطاع الخاص سواء في المزارع أو وظائف ن في البلدة العاملو لغشينسمة، حيث  0577يبلغ عدد سكان بلعا حوالي 
 التجارة أو في المصانع وداخل الخط األخضر 

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

نسبة الحاصلين على شهادات بعد 
 التوجيهي

جمعية شؤون  09%
 الطلبة

  متوسط  31%

نقابة عمال  %05 نسبة العاطلين عن العمل
 طولكرم

 ضعيف   5%
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      %7 نسبة العاملين في القطاع الحكومي

      %41 نسبة العاملين في القطاع الخاص

      %01 نسبة العمال في اسرائيل

 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-متوفرةبما في ذلك المصادر ال-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 

 وجود خبرات مؤهلة في جميع المجاالت. .0
 من عدد سكان البلدة. %61تشكل الشباب نسبة  .8
 قابلية الشباب في التطور في حال توفر الدوارات. .3
 انخراط المرأة للعمل في مختلف المجاالت. .4

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 البشرية عدم وجود مؤسسات متخصصة لتنمية الموارد .0
 من األيدي العاملة. راكبي اقلة عدد المصانع والمنشآت االنتاجية خصوصًا التي تشغل عدد .8

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
 من األيدي العاملة. ار كبي اقلة عدد المصانع أو المشاريع االنتاجية خصوصًا التي تشغل عدد

 

 لمجالأهم القضايا األساسية االيجابية في هذا ا 
 من عدد سكان البلدة. %61تشكل الشباب  .0
 انخراط المرأة للعمل في مختلف مجاالت العمل. .8

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 التنسيق مع المؤسسات المتخصصة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية. .0
 من العمال. اكبير  اتبني مشاريع انتاجية التي تشغل عدد .8
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 المجال االجتماعي

 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعي  المجال التنموي الرئيسي:
 الرياضي  المجال التنموي الفرعي:

                                                         

                        محمد خليل ديه ة اللجنة:/منسق
 زيد ماهر حنحن .8                          سعيد حسين حسين .0 األعضاء:
 اماني بدران .4                             امال حسن عمر  .3          

 نبيل فريد محفوظ. 6                                مامون شحرور  .5          
     ناصر ابراهيم ابو خضره .2                             نائل ابراهيم دربا  .7          

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:
وغالبية سكانها الشباب وكما  تتسم بلدة بلعا بموقع جغرافي مهم وعدد سكان البلدة يتزايد بشكل يفوق النمو السكاني الطبيعي

وله مرافق عدة مسرح وقاعة عامة  1335جال الرياضي باهتمام كبير فقد تم تاسيس نادي رياضي ثقافي عام الم ىيحظ
 وملعب وموقعه يتوسط البلدة 

 
 (1)المؤشر )كمي(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

مجل   0 عدد النوادي الرياضية
الشباب 
 االعلى

   جيد 0

 ضعيف   0 البلدية 0 عدد المالعب
 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

 ضعيف من حيث البنية التحتية لنشاط الرياضي والثقافي  النادي حالة 
 جيد لكن بحاجة الى بنية تحتية  اقبال الشباب على األنشطة الرياضية 

 المالعب واالندية وغير مطابق لمعايير  ءسي  حالة المالعب الموجودة حاليا
 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

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

 %44نسبة الشباب في البلدة  .1

 ومرافقه  وجود ناد .2

 وجود مجلس شباب بلعا  .3

 وجود جمعية شباب  بلعا  .4

 

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 لملعب القائم بحاجة الى تاهيل ا .1

 عدم وجود قاعة رياضية مغلقة .2
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 . عدم وجود مركز تدريب مهني 3

 . محدودية االنشطة الرياضية والثقافية 4

 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 

   ضعف التمويل

 

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 

    وتأهيلر وجود مقر بحاجة الى تطوي

 سنة )فترة اإلطار التنموي(: 11االحتياجات/االولويات ألربع سنوات )فترة الخطة( و

 الملعب القائم تأهيل .1

 رافق النادي م تأهيل .2

 قاعة مغلقة للشابات ءاشنا .3
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعي  المجال التنموي الرئيسي:
  االعاقةالصحة وذوي  المجال التنموي الفرعي:

                                                         

                      محمد خليل ديه   ة اللجنة:/منسق
 اماني بدران .8                                 حسين سعيد حسين .0 األعضاء:
 عبداللطيف شحرور مامون. 4                                      زيد ماهر نعيم .3          

 نبيل فريد محفوظ .6                                   امال حسن عمر  .5          
                                          نائل دربا  .7          

 اتها(:المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكون
 من  يتألفيوجد في البلدة مركز صحي حكومي واحد يقدم الخدمات الطبية ، وكادر طبي  

 طبيب عام يعمل بشكل يومي وممرضين واخصائي نساء بواقع يوم في االسبوع ومختبر وصيدلية .
 وصيدليتان . 2وعيادات طب اسنان عدد  3كما يوجد في البلدة عيادات خاصة عدد 

 حالة ذوي اعاقة  117ويوجد في البلدة 
 

 
 (1)المؤشر )كمي(

 
 المصدر القيمة

القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 ضعيف   0 الصحة 0 عدد المراكز الصحية
وام في المراكز عدد ساعات الد

 الصحية
 ضعيف   84 الصحة 7

االغاثة  001 عدد األشخاص ذوي االعاقة
الطبية وبلدية 

 ا بلع

 ضعيف   1

برنامج  عععععععععع وجود مراكز رعاية لذوي االعاقة
التأهيل 

المجتمعي 
 والبلدية

 ضعيف   0

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(
وزارة الصحة  المركز الصحي

 والمواطنين 
جيد من حيث التعامل وسرعة تقديم الخدمة وينقصه 
 بعض الجوانب الصحية مثل تحسين المختبر وغيرها

 من حيث تالئمها مع البيئة الخارجية والمرافق ضعيفالبلدية  جاهزية المرافق العامة الستخدام ذوي االعاقة
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 العامة والتربية
 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 ة الصحةوجود مركز صحي في البلدة تديره وزار  .0
 وجود وعي صحي عند المواطنين  .8

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 ه صغيره وعدم توفر به اختصاصات تالمركز الصحي القائم ضيق  ومساح 

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
 ضعف مستوى البنية التحتية لقطاع الصحة  .0
 تياجات عدم وجود مركز لرعاية ذوي االح .8

   
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 

    وجود مركز صحي يقدم الخدمات الصحية االولية  .0
  ةقاعالاين موظفة لرعاية ذوي يهيل بتعلدية بالتعاون مع برنامج التأاهتمام الب .2

 :تنموي(سنة )فترة اإلطار ال 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 
 يتالءم مع حاجة البلدة لع المركز الصحي يتوس .0
 تطوير المختبر ومركز تصوير االشعة  .8
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 تشخيص المجاالت التنموية

 االجتماعي  المجال التنموي الرئيسي:
 التعليم المجال التنموي الفرعي:

                                                         

                     د خليل ديهمحم    ة اللجنة:/منسق
 اماني بدران .8                     حسين سعيد حسيت    .0 األعضاء:
 خيري توفيق منصور .4                 مامون عبداللطيف شحرور .3          

 نبيل فريد محفوظ .6                           زيد ماهر محمود .5          
                            ل حسن عمراما .7          

 المقدمة )شرح مبسط حول وضع كل مجال بالنسبة للمدينة/البلدة وخاصة االوضاع الرئيسية القائمة ومكوناتها(:
وجود طالب وطالبة باالضافة الى  1310لالناث وجميع عدد طالبها  3للذكور و  3مدارس ذكور واناث    1يوجد في البلدة 

 ويهتم سكان البلدة بتعليم ابنائها حيث ان نسبة التعليم في تزايد وخاصة التعليم العالي.  لألطفال روضتين
 

 (1)المؤشر )كمي(
 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   جيد 4 التربية 4 عدد المدار  األساسية
  متوسط  3 التربية 8 عدد المدار  الثانوية
 ضعيف   3 البلدية 8 عدد رياض االطفال

 ضعيف   85 التربية 35 معدل عدد الطالب في الشعبة
 واحد لكل مدرسة وجود مختبرات ومرافق تعليمية

بعض  ءباستثنا
 المدار  ال يوجد

  متوسط  0 المدار 

 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(
المس   المدار  

الميداني 
 والمدار 

 ف البنية التحتية ونقص المرافق في كل من ضع
 مدرسة ذكور بلعا االساسية والعليا لإلثاث

 ومدرسة بنات بلعا الثانوية قديمة من حيث البنية التحتية   
 تحليل الوضع القائم/االستنتاجات

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 بة لبناء مدرسةوجود قطع ارض مناس

 
 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:

 الحديثافتقار البلدة الى مدرسة ثانوية لالناث تتالءم مع معايير التعليم الثانوي  .0
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 للتأهيلحاجة المدار  االساسية  .8
 . ضعف التمويل3
 . ارتفاع نسبة التسرب من المدار 4
 

 ا المجالأهم القضايا األساسية السلبية في هذ 
   ضعف التمويل

  
 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 

   توفر قطعة ارض مناسبة
 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 بناء مدرسة ثانوية لالناث بديال عن المدرسة الثانوية القديمة.
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 يةتشخيص المجاالت التنمو 

 االجتماعي  المجال التنموي الرئيسي:
 المرأة المجال التنموي الفرعي:

                                                         

                      محمد خليل ديه   ة اللجنة:/منسق
 وبحسين يعق .8                                     نائل ابراهيم دربا  .0 األعضاء:
 آمال حسن عمر .4                                       زيد ماهر حنحن  .3          

 مامون عبداللطيف شحرور .6                                    اماني محمود بدران  .5          
 ق منصورخيري توفي .2                                       نبيل فريد محفوظ .7          
 :مقدمةال

ورغم هذه النسبة الهامة والكبيرة ورغم ارتفاع نسبة تعليم  %43تشكل النساء في البلدة من مجموع السكان العام نسبة 
المراة اال ان مشاركتها في العمل العام والنشاط االجتماعي في البلدة محدود، كما ان الخدمات والنشاطات الخاصة بالمراة 

ر نسوي يقدم الخدمات في المجاالت المختلفة الثقافية والرياضية والتنموية وتجدر االشارة الى وجود ضعيفة فال يوجد مق
جمعيتين نسويتين مسجلتين رسميا دون وجود مقرات مع التاكيد وجود شريحة واسعة من النساء مبادرات وفاعالت في 

 النشاط االجتماعي وخاصة النسوي.
 

 (1)المؤشر )كمي(
 

 درالمص القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

 ضعيف   5 البلدية  8 عدد الجمعيات النسوية
عدد النساء العامالت في 

 الوظائف
      عععععععععععععععععععععععع

      ععععععععععععععععععع عدد النساء حملة الشهادات
 التقييم المصدر (1) المؤشر )وصفي(

الجمعيات  المراة في الحياة العملية ضعيف مشاركة
 النسوية

 مشاركة ضعيفة 
 ال يوجد مركز نسوية تقدم خدمات للنساء

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

 وجود جمعيات نسوية وكادر نسوي  .0
 وجود قطعة ارض  .8

 ؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:الم
 نسبة البطالة مرتفعة لدى النساء  .0
 العادات والتقاليد  .8
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 . ضعف تمثيل النساء في المؤسسات3
 عدم وجود مقر ماسب يلبي حاجات النساء .4

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال  
  نقص التمويل وعدم وجود مقر

 
 سية االيجابية في هذا المجالأهم القضايا األسا 

 صيخر تلا ديق نيتيو سن نيتيعمجو  نيتصخر م نيتيو سن نيوجود جمعيت .0
  رغبة النساء في العمل .8

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 
 بناء مقر نسوي متعدد االغراض ويلبي حاجات المراة

 



 38 

 

 مجال االدارة والحكم الرشيد

 تشخيص المجاالت التنموية

 االدارة والحكم الرشيد ل التنموي الرئيسي:المجا

                       عبدالحكيم حمدان  ة اللجنة:/منسق

 قي  عوض واوي .8                                     عوض محمد واوي .0 األعضاء:

 ياسين طالل فريد ابو .4                                      احمد يوسف زريقي .3          

 ناصر خليل ديه .6                                      توفيق رياض ونان  .5          

 :المقدمة

اال ان البلدية بحاجة الى توسعة في مناطق حيوية  2770دونم مصادق عليه منذ عام  3557يوجد لدى البلدية مخطط هيكلي بمساحة 
 مثل المنطار  

 

 (1)المؤشر )كمي(

 

 المصدر القيمة
القيمة 
 /القياسية
 (2)المرجعية

 التقييم

 ضعيف متوسط جيد

   *  البلدية دونم 3551 الخارطة الهيكلية 

 *    البلدية مساحة محدوده جدا اراضي الطابو 

 *    البلدية غير موجود مركز خدمات الجمهور

 *    البلدية  غير موجود مركز شرطة

 اجاتتحليل الوضع القائم/االستنت

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

 Aومصادق عليه ضمن منطة  8112وجود مخطط هيكلي منذ عام  .0

 وجود هيكلية ادارية للبلدية. 8
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 وجود موقع الكتروني للتواصل االجتماعي. 3

 وجود موارد بشرية في جميع المجاالت . 4

 )نقاط الضعف/التهديدات(:المؤثرات السلبية 

 لمشاريع داخل حدود التنظيم اراضي في البلدة وعدم توفر اراض عدم وجود تسوية .0

 عدم توفر مركز شرطة ومركز دفاع مدني  .8

 عدم توفر قسم عالقات عامة في البلدية. 3

 عدم فعالية المؤسسات الشبابية. 4

 أهم القضايا األساسية السلبية في هذا المجال 
  م وجود سيطرة للبلدية على اعمال البناء خارج المخطط الهيكلي عد .0

   عدم وجود مركز خدمات .2

 أهم القضايا األساسية االيجابية في هذا المجال 
    وجود فرصة لتسوية االراضي

 :سنة )فترة اإلطار التنموي( 11)فترة الخطة( و ربع سنواتاالحتياجات/االولويات أل 

 تسوية اراضي البلدة  .0

 ز خدمات جمهور مرك .8

 توسعة المخطط الهيكلي  .3

 توفير سيارة اسعاف  .4

 توفير مركز شرطة  .5
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 التنموية القضايا

 فيما يلي أهم القضايا التنموية التي نتجت عن عملية التشخيص:

 القضايا المجال

 البنية التحتية والبيئة

    ضعف النبة ال ح ية للصرف الصحي من حيث  وفر المنقسيب المنقسبة ونسبة .1
 (40المس فيدين من الخدمة )%

ضعف البنية ال ح ية في مجقل الميقه من حيث نسبة الفققد المر فعة وكذلك عدد سقعقت  .2
 الخدمة

 اس هالك قطقع الزراعة ثلث االن قج من الميقه .7
 عدم جدوى اس خدام المكب الحقلي بسبب ال كقليف الم ر بة عل  ن ل النفقيقت لهق .6
 ضعف البنية ال ح ية لشبكة الطرق الحقلية وخقصة بعد  نفيذ مشروع الصرف الصحي .1
 ار فقع سعر الخدمة بشكل عقم م قرنة بقل رى المجقورة .4
 وجود خطورة عل  السالمه العقمة بسبب خطوط الضغط العقلي .3

 المجال االقتصادي

 ر فقع في  كقليف الكهربقء.شح الميقه وا .1
 عدم  أهيل الطرق الزراعية بمق يخدم مصلحة المزارع .9

عدم الحفقظ عل  المواق  السيقحبة ) عدم  رميم المواق  السيقحية االثرية ممق يحد من  .15
  حسين اق صقد البلد(

 عدم اه مقم بقلبلدة ال ديمة والحفقظ عل  الموروث السيقحي .11
 منط ة صنقعية للبلدة. عدم  وفر اراضي مخصصة إلنشقء .12
 ار فقع  كقليف مواد الخقم األسقسية ) الكهربقء (. .17
قلة عدد المصقن  أو المشقري  االن قجية خصوصقع ال ي  شغل عدد كبير من األيدي  .16

 العقملة.

 المجال االجتماعي

 ضعف ال مويل .11
 ضعف مس وى البنية ال ح ية ل طقع الصحة .14
 االعققةعدم وجود مركز لرعقية ذوي  .13
 ن ص ال مويل وعدم وجود م ر .11

االدارة والحكم 
 الرشيد

 عدم وجود سيطرة للبلدية عل  اعمقل البنقء خقرج المخطط الهيكلي .19
 عدم وجود مركز خدمقت للجمهور .25
 عدم فعقلية المؤسسقت الشبقبية .21
 عدم   وفر قسم للعالققت العقمة .22
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 دليل التجمع السكاني

 بلدة بلعا

 الموقع

 100570 رمز التجمع بحسب اإلحصاء المركزي

 التجمعات السكانية المحيطة:  اسم التجمع: بلعا

 

 الجغرافية

 الشمال الشرقي من مدينة طولكرم الموقع بالنسبة للمحافظة

 كم 6 البعد عن مركز المحافظة )كم(

 3.,.0ودائرة عرض  01,32خط طول  إحداثيات خطوط الطول والعرض

 م 561 رتفاع عن سط  البحراال

 التجمعات السكانية المحيطة
عالر وكفر  شمال:
 راعي

عنبتا وكفر جنوب: 
 رمان

 العطارة وبزارياشرق: 
دير الغصون غرب: 
 واكتابا

 ملم 571 معدل هطول األمطار

 سهلية/جبلية / نعمجبلية سهلية طبيعة األراضي

 دونم  5515. المساحة الكلية للتجمع )دونم(

 دونم 0113 ساحة المخطط الهيكيلي )دونم(م

 دونم 07517 مساحة األراضي الزراعية

 8911.096 مساحة األراضي السكنية

 دونم 62 مساحة األراضي الصناعية
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 دونم 40.352 مساحة األراضي التجارية

 473.005 مساحة األراضي المستخدمة للمواصالت

  مساحة أراضي الغابات

 

 الوضع اإلداري

 بلدية وع هيئة الحكم المحلين

 عضو 00 عدد أعضاء هيئة الحكم المحلي

 موظف 85 عدد موظفي هيئة الحكم المحلي الدائمين

هل تشترك في مجال  مشتركة )مجل  
 خدمات/ مجل  تخطيط وتطوير(

 يرجى التوضي  إذا كان الجواب "نعم": تشترك بمجل  الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة

 

 علومات سكانية )السكان والموارد البشرية(م

 نسمة 2511 عدد السكان

 %50.5 نسبة الذكور

 %42.5 نسبة اإلناث

 %35 عام 05نسبة من تقل أعمارهم عن 

 %4.5 عام 65نسبة من تزيد أعمارهم عن 

 0911 عدد األسر

 0611 عدد الوحدات السكنية

 %8.1 نسبة األمية

ت بعد نسبة الحاصلين على شهادا
 التوجيهي

09% 
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نسبة العاطلين عن العمل )بتعريف 
 اإلحصاء(

05.1% 

)من   نسبة العاملين في القطاع الحكومي
 مجموع العاملين الكلي(

7.1% 

 %41 نسبة العاملين في القطاع الخاص

 %05 نسبة العمال في اسرائيل

 غير ذلك: رةالتجا الصناعة الزراعة وظائف حكومية المصدر الرئيسي لدخل السكان

 

 الزراعة

 مع التجمع: داخل التجمع  خلف الجدار: الثروة الزراعية

 دونم 52132 مساحة األراضي الزراعية

 دونم 91 مساحة األراضي الزراعية المروية

 دونم  3811 مساحة األراضي الزراعية البعلية

 

 الثروة الحيوانية

 مالحظات عدد الرؤوس عدد المزارع النوع

 - 75 3 اراألبق

 - 0411 35 األغنام

 - طير 885111 45 دجاج الحم

 - طير 006111 89 دجاج بياض

 - خلية 0311  نحل
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 الصناعة واالقتصاد

 أعدادها المنشآت )تحدد بحسب تعريف اإلحصاء(

 081 المنشآت الزراعية

 82 المنشآت الصناعية

 4 المنشآت السياحية

 0 اإلنشائية المنشآت المتعلقة بالصناعات

  المنشآت الخدماتية

 محل تجاري 021 المنشآت التجارية

  البنوك

 

 السياحة واآلثار

   بجورةأسماؤها:   3 عدد المواقع األثرية الرئيسية

   الخرق

 المنطار

 النفق العثماني منتجع المنطار ، الخرق : أسماؤها 0 عدد المواقع السياحية الرئيسية

 1 حيةعدد المكاتب السيا

  عدد الفنادق

 

 الصحة
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 التصنيف 

 أهلي دولي أهلي محلي خاص عام/حكومي

 

عيادة  تشمل )طب عام + أمومة وطفل + 
 مختبر + صحة سنية(

    حكومي

عيادة تشمل باإلضافة إلى البند األول )أشعة 
+ طوارئ + عيادات اختصاصات بدوام 

 جزئي(

    

     ساعة 84مستوصف + تخصصات بدوام 

     مستشفيات عامة وخاصة

     عيادة تخصصية –مركز طبي خاص أشعة 

  إجمالي عدد األسرة في المستشفيات

 04 إجمالي عدد األطباء

 31 إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي

 

 

 التعليم

 اسم المدرسة
عدد  الطالب المرحلة

 المدرسين
عدد الغرف 

 الصفية
عدد 

 إناث ذكور ثانوي اسيأس روضة المختبرات

 X 230 - 22 22 8   مدرسة شهداء بلعا الثانوية للبنين

 X  351 - 81 03 8  مدرسة بلعا األساسية العليا للبنين

 X  367 - 09 08 1  مدرسة بلعا األساسية الدنيا للبنين
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 X - 341 82 04 8   مدرسة بنات بلعا الثانوية

 X  - 347 83 00 0  امدرسة بنات بلعا األساسية العلي

 X  - 355 04 08 0  مدرسة بنات بلعا األساسية الدنيا

 - X     5 3 روضة جمعية بلعا الخيرية

 - X     5 4 روضة الزهور

 عدد الطلبة اسم الجامعة / الكلية

  

  

  

  

 

 

 البنية التحتية 

 الطرق (1

 المداخل الرئيسية للتجمع السكاني

 يسيةأسماء المداخل الرئ
 معّبد

 غير معّبد
 بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

   جيد جدا بلعا  طولكرم

   جيد القديم  بلعا  دير الغصون ع طولكرم

  بحاجه إلى توسيع سيئ بلعا  مع محافظة جنين

 شبكة الطرق الداخلية
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 نوع الخدمة
 مفتوحة )كم( معّبد )كم(

 ال يوجد يوجد بيسكورس بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

   تاهيل وتعبيدبحاجه إلى  سيئة جدا  

بحاجه إلى توسعة  بحالة سيئة طرق زراعية
 وتأهيل

 ال يوجد 

 شبكة الطرق الرابطة مع المحيط

 اسم الطريق الرابط
 مفتوحة )كم( معّبد )كم(

 ال يوجد يوجد بيسكورس بحاجة إلى صيانة بحالة جيدة

ه الى بحاج   جيدة جدا شارع بلعا طولكرم
 األكتاف

   بحاجه الى توسعه سيئة شارع بلعا العطارة

عبارات مياه وصيانة  جيدة شارع بلعا ـ دير الغصون القديم
 اكتاف شوارع

  

   توسيع وتعبيد سيئ شارع بلعا ـ دير الغصون واد عمار 

 ال يوجد  توسيع وتعبيد سيئ شارع بلعا ـ عالر 

 ال يوجد  تعبيدتوسيع و  سيئ شارع بلعا كفر الراعي

 ال يوجد  توسيع وتعبيد سيئ شارع بلعا كفر رمان

 ال يوجد   توسيع وتعبيد سيئ شارع بلعا ، أكتابا

 ال يوجد  توسيع وتعبيد سيئ شارع بلعا ـ  سيلة الظهر 

 

 النقل والمواصالت (2

 نوع الخدمة نوع الخدمة
عدد اآلليات/ المركبات التي توفرها 

 الخدمة
انتظام جزئي 

 لخدمةل
انتظام 
كلي 
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 للخدمة

     محطة باصات مركزية

   2 نقل ركاب محطة باصات فرعية

     خط سرفيس داخلي

   11 نقل ركاب  خط سرفيس خارجي

 نعم  11 مقل ركاب داخلي وخارجي مكتب تاكسي

     مجمع سفريات

 

 

 الكهرباء (3

 نسبة التغطية

 مصدر الكهرباء

أخرى )خاليا  مولد كهرباءقطرية +  مولد كهرباء قطرية
 شمسية(

 قطرية 92

 %37نسبة تغطية الشوارع المعبدة:  إنارة الشوارع

 

 

 المياه (4

 %92 نسبة تغطية الشبكة لألحياء نعم ال يوجد شبكة مياه داخلية

 المصادر   بئر ارتوازي ملك البلدة 

 

 النسب الكمية

 غير ذلك ه أمطارآبار جمع ميا بئر خاص مجلس الخدمات المشترك ماكروت

  75% 88% 3% 
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 / يوم( 3معدل التدفق )م غير صالح للشرب صالحة للشرب اسم عين الماء

 كوب في الساعة 47  نعم  بئر بلعا االرتوازي

 

 الصرف الصحي (5

 نسبة التغطية لألحياء

 طرق التخلص من مياه الصرف الصحي

 حفر امتصاصية شبكة صرف صحي

31% 71% 

 حفر امتصاصية شبكة واد الزومر ص النهائيةأماكن التخل

 

 النفايات الصلبة (1

 غير ذلك يدوي ترولة مع تركتور سيارات ضاغطة طرق جمع النفايات الصلبة

 مكب إقليمي مكب عشوائي مكب خاص بالتجمع أماكن التخلص من النفايات الصلبة

 مجل  خدمات )حدد(: قطاع خاص المجل  المحلي الخدمة تدار من قبل

 غير ذلك )حدد(: إعادة معالجة  دفن حرق طريقة التخلص من النفايات الصلبة

 

 االتصاالت (1

 %91نسبة التغطية:  شبكة الهاتف األرضي

 %011نسبة التغطية:  شبكة الهاتف الخلوي

 

 البنى التحتية الثقافية (0

 مالحظات العدد المجال
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  0 نوادي رياضية

 بحاجة الى مقرات  8 جمعيات نسوية

   مراكز ثقافية

  8 مراكز أطفال

  0 مكتبة

  0 متحف

  0 حديقة عامة

 نواة ملعب 0 ملعب رياضي

 6  قاعة عامة

   أخرى

 مرافق إدارية

 مالحظات العدد المرافق

  0 مكتب بريد

   غرفة تجارية

   مديرية تربية

   مديرية زراعة

   مديرية صحة

   مديرية شؤون اجتماعية

   اخليةمكتب د

   دفاع مدني

   مخفر شرطة
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   محكمة شرعية

   محكمة صل 

  0 مسلل

   حسبة

 مؤسسات أهلية

 مالحظات مجال عملها اسم المؤسسة

  رعاية الطالب ومساعدتهم في مختلف المراحل جمعية رعاية شؤون طلبة بلعا 

  تهتم بجميع فئات المجتمع وباألطفال  جمعية بلعا الخيرية

  يهتم بالشباب رياضيا وثقافيا بلعا الرياضي الثقافي نادي

  تهتم بتمكين المرأة وزيادة نشاطها جمعية سيدات بلعا 

  تهتم بالمرأة والطفل صحيا وتعليميا  اتحاد لجان عمل المرأة

  مساعدة المزارعين وتمكينهم  الجمعية الزراعية 

  لمزارع واألرض تهتم بتطوير با جمعية اإلنماء والتطوير الريفي 

 

 

 


