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مرحباً بكم يف زالديبيا!

نيابة عن مجلس بلدية زالديبيا، نود أن نرحب بكم أحر ترحيب. عىل الرغم من صغر حجمها، إال أن زالديبيا 
بلدية متنوعة وفيها العديد من الخدمات والبنى التحتية.

وبهدف اطالعك عىل املوارد والخدمات املتاحة لك، قمنا بإعداد هذا الدليل الصغري الذي سيكون بال شك مفيداً 
لك. نأمل أن يساعدك عىل اندماجك يف الحياة اليومية لبلديتنا.

مرحباً بكم يف زالديبيا!
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دليل الخدمات
أ . الخدمات العامة

1. خدمات البلدية
 البلدية

شارع سانتا يف 18
& 943 88 03 57

www.zaldibia.eus

اإلدارة العامة السجل واالستعالمات
الطابق الثاين

& 943 88 03 57
bulegoa@zaldibia.eus

 باإلضافة إىل قسم االستعالمات العامة، توجد خدمة الفاكس

 والتصوير، وأقسام السكرتارية والتدخل. عىل سبيل املثال، هنا تتم

إدارة تسجيل السكن يف البلدية

الخدمات االجتامعية
الطابق الثاين

& 943 88 20 00
gizarte@zaldibia.eus

 موظفة االستعالمات العامة واملوظفة األخصائية االجتامعية. اطلب

موعداً مسبقاً عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين

قسم التخطيط الحرضي
الطابق الثاين

& 943 88 03 57
arkitektoa@zaldibia.eus

 االستشارات حول التخطيط الحرضي. اطلب موعداً مسبقاً عرب

الهاتف أو الربيد اإللكرتوين
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قسم املساواة
الطابق الثاين

& 943 88 03 57
berdintasuna@zaldibia.eus

 االستشارات والخدمات يف قسم املساواة. اطلب موعداً مسبقاً عرب

.الهاتف أو الربيد اإللكرتوين

خدمة املقربة

خدمة الدفن

943 88 03 57 

أيام العمل يف البلدية: 57 03 88 943

عطالت نهاية األسبوع واألعياد: 50 71 71 635

خدمة جمع
النفايات  

رابطة بلديات ساسيتا
& 943 16 15 55 

info@sasieta.eus

 نظام جمع النفايات املستخدم يف النواة الحرضية هو من الباب إىل

الباب؛ ويف املناطق الريفية، أكشاك النفايات

ملزيد من املعلومات يف مكتب االستعالمات

BETI GAZTE مكتب بار 
الطابق األريض

 مكتب جمعية كبار السن يف البلدية وخدمة البار 
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 البيت الثقايف كاريران

& 943 16 03 38
kulturetxea@zaldibia.eus

خدمات الثقافة واللغة الباسكية والرياضة

مكتبة البلدية 

خدمة الواي فاي

 شبكة KZ GUNEA العامة   

دورات اللغة الباسكية
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 العامة KIMUENE الثقايف

طلبات املعلومات واالستخدام يف بيت الثقافة كاريران 

قاعات متعددة األغراض

مدرسة املوسيقى

BERTSO ESKOLA

مدرسة الرقص
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     البنى التحتية العامة األخرى
الساحة

  فرونتون مفتوح تويك أالي

فرونتون مغطى

ملعب ريايض

حديقة أواللدي ودائرة التامرين  
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حدائق األطفال

قاعة البلدية الرئيسية

قاعة البلدية متعددة األغراض

األرشيف البلدي

مخزن البلدية

مرسح
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صالة ألعاب رياضية

GAZTETXE

مرافق إمداد املياه

قسم جبل عام

مقربة

(GOIMEN) التنمية الريفية  - GOIZANE
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         2. الصحة

طبيب العائلة
 من االثنني إىل الجمعة  | 8:00 - 15:00

التمريض
 من االثنني إىل الجمعة  | 8:00 - 15:00

ألخذ موعد
 35 76 00 943 ( ايزيدروأ يف يحصلا زكرملا)

17:00-8:00

  صيدلية زالديبيا
(Aintzane Alberdi)

& 943 88 45 48

 من االثنني إىل الجمعة  9:00 - 13:00 | 16:30 - 20:00

 السبت  9:00 - 13:00

الصيدلية املناوبة واملفتوحة
استرش يف باب صيدلية البلدية

خدمات الطوارئ
 الطوارئ : 112

943 46 46 22 : DYA 

اإلسعاف : 30 03 33 943

خدمة ضحايا العنف ضد املرأة : 11 01 84 900
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      3. التعليم
رياض األطفال

& 943 88 40 19
zaldibia@haurreskolak.eus

من االثنني إىل الجمعة   7:30 - 17:00

    سنوات  0-2

مدرسة الرديزابال     

& 943 88 42 51
zuzendaritza@lardizabal.eus

www.lardizabal.eus

مدرسة عمومية

تعليم األطفال )2-5 سنوات)

التعليم االبتدايئ )6-12 سنة)

الخدمات املدرسية األخرى
 ملزيد من املعلومات يف مدرسة الرديزابال 

الرعاية

 تستهدف العائالت التي يتعني عليها ترك أبنائها يف املركز قبل بدء

التوقيت املدريس

الرياضة املدرسية

 برنامج األنشطة الرياضية الذي يستهدف الطالب الذين ترتاوح

أعامرهم بني 6-16 سنة
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قاعة تناول الطعام

 خدمة قاعة تناول الطعام. ميكن التسجيل يف أنواع تناول الطعام

الثابتة أو يف املناسبات

النقل

 خدمة سيارات األجرة للطالب الذين يعيشون يف ضواحي النواة

 الحرضية

4. النقل العام
خدمة الحافالت

GO01 LURRALDEBUS خط  
& 900 30 03 40

www.lurraldebus.eus

< زالديبيا < أورديزيا < بياساين < إيهوري

إيديازبال < سيغورا < زيغاما

 ساعات العمل يف مكتب الخدمات البلدية أو عىل موقع  

   Lurraldebus  اإللكرتوين

خدمة السكك الحديدية
  تقع أقرب محطة قطار يف أورديزيا. 

 ساعات العمل يف مكتب الخدمات البلدية أو عىل موقع

 RENFE  اإللكرتوين 

ب( الخدمات األخرى

1. التجارة املحلية
https://zaldibia.eus/qr/merkataritza

2. الفندقة املحلية
https://zaldibia.eus/qr/ostalaritza

3. الخدمات املحلية
https://zaldibia.eus/qr/zerbitzuak
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3. املعلومات العامة

أ( الخريطة املحلية
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ب . زالديبيا استناداً إىل البيانات

 تقع زالديبيا يف وسط إقليم الباسك، يف منطقة غيبوثكوا من

 غويري. نعيش عند سفح سلسلة جبال أراالر وعىل ضفاف جداول

أمونداراين وأورتسويب

 تتشكل البلدية من خالل عالقة وثيقة بني الريف والحرض. وعىل الرغم من أن غالبية السكان يقيمون يف النواة

 الحرضية، إال أن املنطقة الريفية يف زالديبيا بها العديد من القرى الصغرية املنترشة يف أحياء البارينا و أرويغي و أوريتا

و أورتسو-إريكا و أواليتا و إيغيليغور و آيستاران-إريكا، وكذلك يف حي أورتيسابيل

،النمو السكاين )زالديبيا، 2019-2001)
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  هنا توزيع السكان حسب العمر والجنس: 

 

  أخرياً، هذه هي البيانات املتعلقة مبعرفة اللغة الباسكية:

نساء

محل املنشأ لزالديبيا، 2019  

محل املنشأ لزالديبيا، 2001
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 ث( األعياد والتقاليد يف زالديبيا

فرباير/شباط
ً  عشية سانتا آغيدا: اليوم الذي يتم فيه السري يف شوارع البلدة، بيتا

بيتاً، يغنون أغاين مختلفة

 الكرنفاالت: يرتدي الصغار مالبس الكرنفال ويشاركون يف عرض.

مارس/آذار
اليوم العاملي للمرأة: 8 مارس/آذار.   

.ASKE تنظمه نساء البلدة ومجموعة 

 أبريل/نيسان
ABERRI EGUNA: يوم وطن الباسك، الذي يحتفل به يف يوم

 األحد من عيد الفصح.
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 عيد الحي ساتوردي: يتم االحتفال به يف يوم اإلثنني من عيد

   الفصح حول كنيسة إرميتا دي سان ساتورنينو )ساتوردي)، الواقع

يف حي أوريتا

 AEK سباق شعبي لصالح اللغة الباسكية تنظمه :KORRIKA

كل عامني.

:DANTZARI TXIKI EGUNA: يوم عطلة تنظمه سنوياً فرقة رقص

Iztueta يف مارس/أبريل، مبشاركة مجموعات رقص من أطفال املنطقة.
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مايو/أيار
عيد العامل العاملي: 1 مايو/أيار.

 افتتاح مراعي أراالر: 1 مايو/أيار. عيد الرعاة ومريب املاشية يف

الرايتز

 عيد املزارعون: 15 مايو/أيار. يتجمع املزارعون/املزارعات يف القرية

حول وجبة طعام

يونيو/حزيران
 مهرجانات نهاية العام الدرايس: يف املدرسة ويف الخدمات

الالمنهجية األخرى
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يوليو/متوز
ZALDIBIAKO GAZTE FESTAK: حفالت ينظمها تجمع

 شباب زالديبيا

األنشطة الصيفية: برنامج أنشطة لألطفال من 2-14 سنة
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     :TXAMARRETXE عيد الحي

ينظمه سكان الحي الواقع يف الجزء العلوي من النواة الحرضية 

سبتمرب/أيلول
 يوم املتقاعدون/املتقاعدات: تنظمه جمعية Beti Gazte ضمن 

برنامج أنشطتها

 أكتوبر/ترشين األول
    أعياد زالديبيا: االحتفاالت املحلية التي تقام حوايل يوم 6   

أكتوبر/ترشين األول
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  أزاروا

ديسمرب/كانون األول
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ج( زالديبيا وقيمنا

1. الدميقراطية واملشاركة

 تُجرى االنتخابات البلدية كل أربع سنوات، وبناء عىل نتائجها يتم 

 تشكيل الهيئة البلدية، مكونة من تسعة أعضاء يف البلدية من أحزاب أو

 مجموعات سياسية مختلفة. يعقد ممثلو البلدية جلسات عامة التخاذ

قرار بشأن مختلف القضايا التي تهم البلدية

 يف السابق كانت اجتامعات اللجان وأقسام العمل و/أو جمعيات

 املواطنني تُعقد ملناقشة هذه القضايا والعمل عليها. تتكون اللجان من

 املواطنني وممثيل البلديات واملوظفني التقنيني من كل قسم. وللمشاركة

 فيها يجب الذهاب إىل الدعوات أو االتصال باملسؤولني عن األقسام أو

التسجيل يف مجلس البلدية

 وعىل الرغم من أن تكوين اللجان قد يختلف، إال أنه يتم الحفاظ عىل 

الهيكل بشكل عام عاماً بعد عام

هيئة التخطيط الحرضي
 مساحة للنقاش واتخاذ القرارات بشأن التخطيط الحرضي والبيئة

الحرضية

لجنة الثقافة واللغة الباسكية والرياضة
 اللجنة التي تطور مجاالت مثل الثقافة واللغة الباسكية والرياضة

 واالحتفاالت من منظور شعبي. وتتمثل إحدى وظائفها األخرى يف ابتكار

منافسات وتحديات جديدة

 قسم عمل البيئة والتنمية الريفية والقطاع
األويل

 قسم مخصص للقطاع األويل والغابات والجبال والتنمية الريفية

والحفاظ عىل البيئة

 قسم عمل املساواة والتعليم والشباب
والتنوع

 قسم يضع املساواة والتعليم والشباب والتنوع الثقايف يف قلب حياة

البلدية. يهدف دليل الرتحيب هذا إىل املساهمة يف هذا العمل

 قسم عمل الورش والخدمات والرفاهية
االجتامعية

 قسم يسعى للتعامل مع املشاكل بجميع أنواعها التي تنشأ يف يومنا

هذا بهدف رفاهية املواطنني
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 الهدف الرئييس هو االستمرار يف تعميق مجال مشاركة املواطنني، 
 باعتبار حق املواطنة وواجب املؤسسات العامة. ولكن بعيداً

 عن هذا االعتبار، نحن سكان زالديبيا نفهم أنه أيضاً أداة مفيدة
 لتلبية احتياجات املجتمع، واالستامع واإلجابة لبعضنا البعض معاً

 بطريقة منهجية. وبهذه الطريقة سوف نعزز مفهومنا عن املواطنة

وسنشعر بأننا جزء من مجتمع زالديبيا
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الجامعات والجمعيات املحلية .2  
الرياضة

كرة القدم داخل الصاالت

 GAILURRERANTZ جمعية جبل  

مدرسة الكرة

شطرنج زالديبيا

سباق جبل زالديبيا

 SEGALARIS ALMITZA جمعية

الثقافة
 جمعية ARDIKI ) األغنام )

 زابيل: جمعية BERTSOZALES يف زالديبيا

 جمعية ZApIAK BAT  الثقافية

فرقة IZTUETA للرقص التقليدي

  TXANBOLINTEROAK (Txistu) فرقة

 جمعية XIRIKA  الثقافية

 جمعية IZTUETA  الثقافية

التعليم
   AUSA GAZTELU  جمعية األمهات واآلباء 

   HERRI HEZITZAILEA -  بلدة زالديبيا التعليمية 

التنوع الثقايف
  ETXEKONEKOAK التنوع الثقايف

كبار السن
 BETI GAZTE  جمعية

السياسة والحركة الشعبية
   ASKEمجموعة النساء 

ERNAI
ZALDIBIAKO GAZTE ASANBLADA

حر

  ZALDIBIA GKS  

GURE ESKU DAGO

   SORTU ZALDIBIA 

EHBILDU ZALDIBIA
ZALDIBIAKO EAJ-pNV

 زالديبيا صفر نفايات
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3. ZALDIBIA EUSKALDUN

 اللغة الباسكية يف زالديبيا هي لغة حية. إنها لغة املنزل والشارع

 والعمل والرتفيه، ونحن نسعى جاهدين للحفاظ عليها عىل هذا

 النحو. إنها لغة مضطهدة لفرتة طويلة، التحدي الذي نواجهه

 هو تجنب املزيد من تعزيز اللغات املهيمنة األخرى، بهدف

 تقوية مجتمعنا وتطوير عالقاتنا بلغتنا، من موقف ترحيبي تجاه

 األشخاص الذين ال يعرفون اللغة وتقديم لهم الطرق واملساعدات

.ليك يتمكنوا من تعلمها
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املساواة يف التنوع

 زالديبيا بلدة تؤمن بالتنوع واملساواة. بغض النظر عن مدى

 اختالفنا، لدينا نفس الحقوق والحريات، وكذلك الواجبات. نحن

 نشجع تكافؤ الفرص واملعاملة، من التنوع واالحرتام، للعيش يف

.املجتمع ومواجهة األنظمة التي تضطهدنا

 وبالتايل، يتم تنفيذ أنشطة مختلفة عىل مدار العام، واالستفادة

 من األيام الدولية لرفع املطالب املختلفة، وبهدف دمج رؤى وقيم

.جديدة يف حياتنا اليومية
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الحفاظ عىل بيئتنا الطبيعية

ً  زالديبيا هي بلدية تقع بني الجبال والجداول وترتبط ارتباطاً وثيقا

 بالطبيعة، سواء من خالل الزراعة أو الرثوة الحيوانية أو العرض

.الرتفيهي

 إن حب أرضنا وبيئتنا، واالهتامم بالعنارص املكونة لها والترصف

.مبسؤولية هي قيمة تنتقل من جيل إىل جيل

 لقد وضعتنا السياسات التي تم الرتويج لها عىل نطاق عاملي خالل

 العقود املاضية يف سيناريو الطوارئ املناخية، لذلك من الرضوري

.تكييف التنمية البرشية وتنمية البلدات مع الحفاظ عىل البيئة
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   :AUZOLAN زالديبيا و 

استعادة ما هو لنا

    يعد auzolan أو العمل الجامعي أحد جذور ثقافة بالد الباسك.

 فهو العمل الذي يقوم به كل واحد منا لجرياننا أو أحيائنا أو بلداتنا، 

 سواء كان ذلك إلصالح طريق، أو بناء يشء يخدم جميع املواطنني، أو

.تنظيم حفل... يشء تم تناقله من جيل إىل جيل

 يتكون من االتفاق عىل هدف ووضع فيه كل الوقت والقدرات لكل

 واحد منه. نريد تعميق هذا املسار، بشكل مبارش أو غري مبارش، من

 خالل دعوات للعمل يف تواريخ محددة أو من خالل تعزيز العمل الذي

يقوم به املواطنون يف مجموعات محلية مختلفة

 auzolan باإلضافة إىل نقل القيمة التي مننحها للعمل الجامعي 

 للوافدين الجدد، نريد إخباركم بالتأثريات اإليجابية التي ميكن أن

 تحدث لكم: سيمنحكم العمل يف الحي فرصة االندماج يف مجتمعنا

 والشعور بأنكم جزء منه، وكذلك التعرّف عىل السكان وعىل البلدة

نفسها
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العمل لتصبح بلدية تعليمية 

 البلدية التعليمية هي منوذج للبلدية التي تشمل جميع املواطنني،

انطالقاً من واقع األطفال الصغار

 تعتمد البلدية التعليمية عىل االعرتاف بثقافة األطفال، والنظر يف 

 اللعب واإلبداع كأدوات محددة للتعلم والتطوير. وكذلك االعرتاف

،بالقدرة عىل املشاركة واتخاذ القرارات الفعالة لألوالد والبنات

 euskaldun من خالل الرتفيه التعليمي و 

 التي يبنونها هم وُهن أنفسهم، عىل قدم املساواة ومن التنوع،

 والحفاظ عىل البيئة الطبيعية والثقافية وشبكة املجتمع، وتعزيز العمل

معاً وإقامة عالقات صحية وعادلة وُمرضية بني الناس



34 مرحباً بكم يف زالديبيا!

 دعونا نعتني بأنفسنا ونحرتم أنفسنا واآلخرين والبيئة. إنه رشط أسايس

 للتعايش واالحرتام والتفاهم والرعاية املتبادلة. يتطلب التعايش الطيب

 احرتام القواعد املوضوعة يف البلدية، واللوائح وظيفتها تسهيل هذا

التعايش

 نحن شعب قائم عىل التنوع. تنتهي الحرية الشخصية من حيث تبدأ

 حرية اآلخرين، لذلك يف زالديبيا ال نقبل باالعتداءات عىل أساس الجنس

.واملعادية للمثليني والعنرصية، وال املواقف التي تتعارض مع التعايش

 نحن سكان زالديبيا لدينا ثقافتنا وهويتنا. وتطورت هذه الهوية

 واستكملت وتلونت مبرور الوقت مع وصول سكان زالديبيا الجدد، من

 أصول مختلفة، إىل بلديتنا. إن استيعاب ثقافة كل واحد منهم وتقاليده

.يرثينا كشعب

 ومع دخول القرن الحادي والعرشين، عندما ال يكون بقاء ثقافة الباسك
 وبالد الباسك مضموناً، فإننا ندرك أنه عرب التاريخ كان بالد الباسك شعباً

 مهاجراً وأنه ُسمح لنا يف بلدان مختلفة من العامل بالحفاظ عىل هويتنا

.وتطويرها

 ولهذا السبب، يتم الرتحيب بسكان زالديبيا الجدد الذين يصلون من

 أي ركن من أركان العامل. نريدك أن تنضم إلينا يف تطوير وتقدم بلديتنا،

.وكذلك يف تحقيق بالد باسك تعددية ومتعددة األلوان
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