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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من        ) ريجأ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية   
  . (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(أجل التنمية 

  
الس     ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

دموه             الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس    ا ق سطيني، لم  القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
  .من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا العمل                  أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . الفلسطينيالذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

سكانية في محافظة بيت لحم                املة عن التجمعات ال ى معلومات ش وي عل ات تحت . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيب
ق         دف توثي م، به ت لح ة بي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب اءت سل ج

ة، من    األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية       سكان المنطق  للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي ل
د     "دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برنامج ازاهار        "خالل تنفيذ مشروع     ، الذي ينفذه معه
ة اث التطبيقي دس –األبح ج( الق ة     )أري ل التنمي ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ، )AECID(، والمم

  ).AZAHAR(وبرنامج ازاهار االسباني 
  

ة للتخفيف              شطة الالزم رامج واألن صادية، والب يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقت
صفة خاصة                ز ب من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة بيت لحم، مع الترآي

  .اهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةعلى برنامج أز
  

صادية،                   ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل ويهدف المشروع أي
ة والمهمشة في محافظة بيت لحم                 اطق الريفي ة المن ى  إضافة . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي  إل

صادية    ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ذل
  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ى          ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ي محافظة بيت لحم ب سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي ع يمكن االطالع عل الموق

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  دليل قرية الخاص والنعمان 
  

  عيةالموقع الجغرافي والخصائص الطبي
  

 هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة بيت لحم، وعلى بعد ،قرية الخاص والنعمان
 دار صالح، ة يحدها من الشرق قري.منها) المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم(هوائي   آم4.5

ل أبو غنيم ومدينة بيت ساحور، ومن الجنوب دار صالح أم طوبا والقدس، ومن الغرب جبوومن الشمال صور باهر 
  ).1  رقمخريطةالأنظر . (ومدينة بيت ساحور

  
  موقع وحدود قرية الخاص والنعمان: 1خريطة 

  
  

ا حوالي    576على ارتفاع الخاص والنعمان تقع قرية     356 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيه
سبية حوالي           17لحرارة فيصل إلى    ملم، أما معدل درجات ا     ة الن دل الرطوب نظم  وحدة  %. (60 درجة مئوية، ويبلغ مع
  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
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نهم       1994 عام الخاص والنعمان المجلس القروي في قرية    تأسس م تعيي ، ويتكون المجلس الحالي من خمسة أعضاء ت

سيارة  مجلسال ا له، ولدى   دائم ا مقر لمجلسآما يمتلك ا  ،  انموظفلمجلس  في ا يوجد   .من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية    
 .لك المجلس سيارة خاصةتلجمع النفايات مشترآة مع دار صالح والشواورة، آما ويم

  
 :قوم بها، ما يلييالذي المجلس القروي ومن مسؤوليات 

 . توفير خدمات البنية التحتية -1
 .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالقرية -2

  
 
 

  ذة تاريخيةنب
  

تعتبر قرية و. بالقرب من مدينة القدس، حيث تقع  خصوصية موقع القريةإلىيعود سبب تسمية قرية الخاص والنعمان 
  . فيهاأقام الرحالة النعمان بن بشر الذي إلى قرية النعمان فتعود تسميتها أماالخاص البوابة الجنوبية لمدينة القدس، 

 لقرية 1 انظر الصورة رقم . عرب التعامرةإلى سكان القرية أصولعود تو. 1900الخاص والنعمان عام ئت قرية أنش
  .الخاص والنعمان

  
 الخاص والنعمانقرية أراضي  من ةصور: 1صورة
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  األماآن الدينية واألثرية
  

ان   ، هما مسجد عبد اهللا العزام     ، الخاص والنعمان مسجدان   يوجد في قرية   اآن         .  ومسجد النعم ة األم ا من ناحي ة  أم األثري
ا، خاصة في     الكهوف    بعض    فيها  عام، آما يوجد   100قرية بيوت قديمة تعود إلى أآثر من        اليوجد في   ف ة تاريخي القديم

  ).2انظر الخريطة رقم  (. عام300منطقة النعمان، والتي يزيد عمرها عن 
   

  الخاص والنعمانالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

  
  

  

  السكان 
 

سطيني          التعداد العا بين   از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف سكان والمساآن ال ام    م لل ، أن عدد سكان   2007في ع
ذآور،      280 نسمة، منهم    567بلغ  الخاص والنعمان   قرية   غ عدد األسر              287 نسمة من ال اث، ويبل سمة من اإلن  106 ن

  . وحدة126أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
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  الفئات العمرية والجنس

ا ات أظهرت بيان ع الفئ سطيني، أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف ساآن ال سكان والم ام لل داد الع ت التع
ة   ي قري ة ف ان العمري اص والنعم ام الخ ي 2007لع ا يل ان آم ن   % 42.6 :، آ ل م ة أق ة العمري ا، 15ضمن الفئ  عام

ات أن      . فما فوق  عاما   65ضمن الفئة العمرية    % 4.2عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 53.2 آما أظهرت البيان
  %.50.6، ونسبة اإلناث %49.4، أي أن نسبة الذآور 100: 97.5نسبة الذآور لإلناث في القرية، هي 

  
  

  العائالت
  .حميدان، حمدان، درعاوي، ربيعة، وشواورة:  منها،عدد من العائالتمن الخاص والنعمان يتألف سكان قرية 

  
  الهجرة 

للسكان  سماحال، وذلك بسبب عدم  فردا30 حوالي عائالت قد هجرت القرية، أي أربعان حوالي بين المسح الميداني ب
  .بيوتالهدم سة اعالوة على سي، بالبناء

 
  

 

  قطاع التعليم
 

ومن  %. 63، وقد شكلت نسبة اإلناث      %7.1، حوالي   2007 الخاص والنعمان عام     ةبلغت نسبة األمية لدى سكان  قري      
سكان المتعلم   اك  مجموع ال ان هن ة،  % 14ين، آ راءة والكتاب ستطيعون الق ة،  % 24ي تهم االبتدائي وا دراس % 28.7انه

ة،  تهم اإلعدادي وا دراس ة، و% 21.2انه تهم الثانوي وا دراس ا% 12.1انه تهم العلي وا دراس م. انه دول رق ين ،1 الج   يب
  .2007حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام قرية الخاص والنعمان المستوى التعليمي في 

  
 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(الخاص والنعمان قرية سكان : 1جدول 

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراة  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 186 - 2 3 - 14 5 31 68 32 21  10  ذآور
 196 - - 3 - 14 2 44 34 53 29 17  إناث

 382 - 2 6 - 28 7 75 102 85 50 27  المجموع
  .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
يم  سات التعل ق بمؤس ا يتعل ا فيم لأم ي  للمراح ة ف ية والثانوي ا األساس اص والنعم ة الخ ي ن قري ام الدراس ي الع ف

، ويتم إدارتها من قبل    الخاص والنعمان األساسية المختلطة   مدرسة  : يوجد مدرسة حكومية مختلطة، وهي    ف،  2008/2009
ذه المدرسة حوالي     . رس خاصةاأية مدية  التعليم العالي الفلسطينية وال يوجد في القر  التربية وزارة ضم ه ًا  203ت  طالب

غ                . وف صف 10 و  معلمًا ومعلمة،  12وطالبة، و  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معلم في المدرسة يبل
يم،       (لكل صف    في   طالبًا وطالبة    21بلغ    فت طالبًا وطالبة، أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية،         17 ة والتعل ة التربي . )2009مديري

ي    ة ف ة ثانوي وفر مدرس دم ت سبب ع ان وب ة ف تكالطالب القري ون الس ة يتوجه تهم الثانوب ي  مال دراس دارس ف ى الم إل
  .    ودار صالح،التجمعات القريبة، آمدارس بيت ساحور، العبيدية

  
روضة الفردوس، تشرف على إدارتها جمعية خيرية، :  وهي،روضة أطفال واحدةقرية الخاص والنعمان يوجد في 

 . طفًال وطفلة50  فيهاويبلغ عدد األطفال
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  قطاع الصحة
  

وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في . أية مراآز أو مرافق صحيةالخاص والنعمان رية ال يوجد في ق
 آم 3مرآز بيت المقدس في قرية دار صالح الذي يبعد  :، ومنهاالمرافق الصحية القريبة الموجودة في مدينة بيت لحم

 آم، ومستشفى بيت جاال 4 حوالي  في مدينة بيت ساحور والذي يبعد الكاثوليك الروم دير، مستوصفالقريةعن 
من عدم وجود أية عيادات أو الخاص والنعمان ويعاني سكان قرية . القريةآم عن  13الحكومي والذي يبعد حوالي 

  .مراآز صحية في القرية
 
  

  األنشطة االقتصادية
  

سرائيلي، حيث سوق العمل اإل عدة قطاعات اقتصادية، وأهمها علىالخاص والنعمان يعتمد االقتصاد في قرية 
 ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 50يستوعب 

  
، ما الخاص والنعمان وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قرية 

  :يلي
 .من األيدي العاملة% 50سوق العمل اإلسرائيلي ، ويشكل  •
 .ي العاملةمن األيد% 25قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الخدمات، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل  •

  
  الخاص والنعمانتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية : 1شكل 

سوق العمل  
االسرائيلي 

50%

قطاع الموظفين 
5%

قطاع الخدمات 
5%

قطاع التجارة 
5%

قطاع الزراعة 
25%

قطاع الصناعة 
10%

  
 

 ة وثالثبقاالت ثالث من أهمها الزراعة، آما يوجدوشاطات االقتصادية، بعض النالخاص والنعمان يوجد في قرية 
  .في القرية) ألمونيومحدادة، نجارة، (محالت صناعية مهنية 
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بشكل آبير، حيث أن الخاص والنعمان ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادية لسكان 

 الكثير من المواطنين فقدوا مصدر دخلهم الرئيس، وأصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا الوضع دفع العاطلين عن العمل
  .         الحد األدنى من الدخللتأمين في مجال الخدمات، وممارسة النشاطات الزراعية آمالذ أخير للعمل

  
قد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في و%. 30  إلىالخاص والنعمانقد وصلت نسبة البطالة في قرية و

  :البلدة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
 .قطاع الزراعةالعاملون في  .1
 .قطاع العمال .2
 .قطاع اإلنشاءات .3

  
 

  القوى العاملة
، أن 2007 عام ني الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن

 غير نشيطين  آانوامن السكان% 64.9 أنو). يعملون% 89.9منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 33.8
  ).2 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.3من الطالب، و% 52.4منهم (اقتصاديا 

  
 2007 -الجنس والعالقة بقوى العملحسب )  سنوات فأآثر10( الخاص والنعمانقرية سكان : 2جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق له (العمل 
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ  المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  وعالمجم أخرى

غير 
 المجموع مبين

 186 3 69 2 - 16 - 51 114 3 6 105  ذآور
 196 2 179 - - 15 85 79 15 4 - 11  إناث

 382 5 248 2 - 31 85 130 129 7 6 116  المجموع
  ، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
 

  قطاع الزراعة
 

   دونما31  و دونم هي أراض قابلة للزراعة1,294 دونم، منها 1,474حوالي  الخاص والنعمانقرية ة تبلغ مساح
 ).3خريطة رقم الو، 3انظر الجدول رقم . (اأراضي سكني

  
)المساحة بالدونم ( الخاص والنعمان قريةاستعماالت األراضي في : 3جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[1,294] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
طق المنا

الصناعية 
 والتجارية

المراعي  
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

76 73 657 7 12 254 364 31 1,474 
2009أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :: المصدر  
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    والنعماناستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الخاص: 3خريطة 

  
 

 
الشبكة أما المساحة المروية فتعتمد على مياه . على مياه األمطارالخاص والنعمان قرية تعتمد معظم الزراعة في 

. وآبار الجمع المنزليةالعامة  
  

وتعتبر .  والنعمانلمختلفة من الخضروات البعلية والمروية المكشوفة في قرية الخاص، يبين األنواع ا4الجدول رقم 
.القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في   

 
دول  ي   : 4ج شوفة، ف ة المك ة والمروي ضروات البعلي ة بالخ ساحة األراضي المزروع ةم اص قري ان الخ ساحة  ( والنعم الم
  )بالدونم

عالمجمو لبقوليات الخضراءا األبصال خضروات أخرى   الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
22 9 4 0 0 0 3 0 5.5 0 9.5 9 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
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.ات المختلفة وأهمها الخيارنما من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضرودو 12آما يوجد في القرية   
 

، تشتهر القرية بزراعة الزيتون و. والنعمان ، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في قرية الخاص5الجدول رقم 
. مزروعة بأشجار الزيتونا دونم250حوالي حيث يوجد فيها   

   
  )المساحة بالدونم  (النعمان ومساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية في الخاص: 5جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع
بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 275 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 250 
  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

 
 دونما، وأهمها القمح 570، فان مساحة الحبوب تبلغ والنعمانسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في الخاص أما بالن
).6أنظر الجدول رقم . (إضافة إلى زراعة مساحات من المحاصيل العلفية، مثل البيقيا والكرسنة. والشعير  

 
  )المساحة بالدونم (والنعمانالخاص  قرية فة، فيمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختل: 6جدول 

محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
 الحبوب وجذور

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي  مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 622 0 0 0 0 0 30 0 0 0 22 0 0 0 570

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

 يقومون بتربية الماشية، مثل األغنام، الماعز،  والنعمانالخاصقرية معظم  سكان وتبين من المسح الميداني أن 
  ).7انظر الجدول رقم (. والنحل ، الالحمالدجاج

 
   والنعمان الخاص قريةالثروة الحيوانية في: 7جدول 

*األبقار األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

40 00 10,800 2 2 1 0 233 339 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 

 .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

رات واآلالت وآتا آم طرق زراعية، وهي مناسبة لسير التر7جد حوالي ، فيوأما من حيث الطرق الزراعية في القرية
.الزراعية فقط  

 
 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ي قري ات ةيوجد ف دماتها لمختلف فئ دم خ ي تق ات، والت ة والجمعي ل من المؤسسات المحلي دد قلي ان ع  الخاص والنعم
  :  منها،ا وغيره، رياضية، في عدة مجاالت ثقافية، زراعية،المجتمع

  
ام    : مجلس قروي الخاص والنعمان    • ي بهدف      ،1994تأسس ع م المحل ل وزارة الحك ام ب  من قب ضايا  االهتم ق

  .القرية وتقديم الخدمات إلى سكانها
 .  وذلك لدعم المزارعين والتنمية الزراعية،2005 تأسست عام :جمعية النعمان الزراعية •
 . ويهتم بالنشاطات الثقافية في القرية، لجنة محلية من قبل،2007تأسس عام : منتدى الكرمة الثقافي •
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

ذ    ة من اء عام بكة آهرب ان ش ة الخاص والنعم ي قري د ف صدر  1995يوج دس الم ة الق اء محافظ رآة آهرب ر ش ، وتعتب
دة ي البل اء ف رئيس للكهرب سكنية الم. ال دات ال سبة الوح صل ن اء وت شبكة الكهرب ى وصولة ب دات %99.3إل ا الوح ، أم

  ).2007الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني،(. تعتمد على مولدات خاصة للكهرباء% 0.7المتبقية والتي تشكل 
  
سكنية موصولة   % 11.5، وتقريبًا القريةشبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخل  القرية  توفر في   يو من الوحدات ال

  ).2007الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني،( .تفبشبكة الها
  

 النقل والمواصالت
  

سيارات الخاصة      يارات    ،يتم استخدام ال س              األجرة    وس يلة مواصالت رئي ة دار صالح آوس ة لقري ة التابع  في   ةالعمومي
م  4 إلى   هاأما بالنسبة لشبكة الطرق، فيصل طول الطرق الرئيسة في        . ةالقري ا     ؛ آ دة        3  منه م طرق معب دة    آ ة جي  ،وبحال
دة     4 فمنها   ؛ آم 7أما الطرق الفرعية والتي يصل طولها إلى        .  آم معبدة وبحالة غير جيدة     1و ة جي دة وبحال م معب  2 و، آ

   .)2009مجلس قروي الخاص والنعمان، (.  آم طرق غير معبدة1 و،آم معبدة وبحالة سيئة
  

 المياه
  

ة  الخاص والنعمان بالمياه من خاللية يتم تزويد سكان قر   ضفة الغربي ر   دائرة مياه ال ة    ، عب اه العام ذ  شبكة المي ام  من  ع
سطيني،     % (96.5  إلى الشبكةلة ب والموص، حيث تصل نسبة الوحدات السكنية       1980 از المرآزي لالحصاء الفل ). 2007الجه

ان    لقد بلغت آمية المياه المزودة    ة الخاص والنعم ام  لقري ر مكعب  36,000 حوالي  ،2008ع ذل ،سنة ال / مت در   وب ك يق
رد بحوالي           اه للف د المي ر  175معدل تزوي وم    /ا لت ان،          (الي روي الخاص و النعم ى أن     . )2010مجلس ق ا تجدر اإلشارة إل وهن

اه  قرية الخاص والنعمان   المواطن في    سبة         ،ال يستهلك هذه الكمية من المي اه، حيث تصل ن د من المي سبب الفاق ك ب  وذل
زل   ، وشبكة التوزيع، وخطوط النقل الرئيسة،لمصدر الرئيس تمثل الفاقد عند ا   ، وهذه   %39الفاقد إلى    د المن سلطة  ( وعن

ان      وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في         . )2008المياه الفلسطينية،    ر  107قرية الخاص والنعم وم  ات لت .  في الي
ة الصحة ال            مقبوال ويعتبر هذا المعدل   ى      مقارنة مع الحد األدنى المقترح من قبل منظم ذي يصل إل ة وال ر  100عالمي  لت

ام        35 قرية الخاص والنعمان      في يوجد. للفرد في اليوم   اه ع ى وجود خزان مي  بئرًا لتجميع مياه األمطار، باإلضافة إل
  .)2009مجلس قروي الخاص والنعمان،  ( متر مكعب500سعته 

  
 الصرف الصحي 

  
ر  ان تفتق ة الخاص والنعم صرف ال قري ة لل بكة عام ود ش ى وج صاصية  إل ر االمت سكان الحف ستخدم ال ث ي صحي، حي

از المرآزي ل      ووفق نتائج مسح التجمعات السكانية الذي       . آوسيلة رئيسة للتخلص من المياه العادمة      ذه الجه إلحصاء  نف
سكنية في          2007الفلسطيني عام    ان ت       ، فان جميع الوحدات ال ة الخاص والنعم يلة       قري ر االمتصاصية آوس ستخدم الحف
  .ص من المياهأساسية للتخل

  
ًا             ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ومي من المي ديرات االستهالك الي ى تق تنادًا إل ر48 بحوالي واس  ا مت

ة              .  سنوياً ا مكعب ا متر 17,520ا، بمعنى   مكعب  بحوالي أما على مستوى الفرد، فقد قدر معدل إنتاج الفرد من المياه العادم
ا بواسطة صهاريج                 .  في اليوم  ا لتر 85 تم تفريغه ، نضح اليتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية والتي ي

ة     في  أو،تخلص من المياه العادمة إما مباشرة في المناطق المفتوحة   ومن ثم يتم ال    اة للبيئ ة المجاورة دون مراع .  األودي
تخلص              وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه           ع ال د مواق د المصدر أو عن ا، العادمة الناتجة سواء عن ا   منه  مم

  .  يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة
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 النفايات الصلبة

  
ن      ة ع صلبة الناتج ات ال ن إدارة النفاي سؤولة ع مية الم ة الرس شرقي الجه ف ال شترك للري دمات الم س الخ ر مجل يعتب

ة في       ة ال المواطنين والمنشآت التجاري ان   قري ا       خاص والنعم تخلص منه ات وال ًا بجمع النفاي ل حالي ونظرًا  . والتي تتمث
 مقدارهالكون عملية إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات           

  .  جيدة للنفايات الصلبةالشهر، وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنها تعتبر غير آافية إلدارة / شيكال15
  

ازل        قرية الخاص والنعمان    ينتفع معظم سكان     من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الناتجة عن المن
تيكية            اس بالس ة في أآي م      ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العام تم    ومن ث ات موزعة في          ي ى حاوي ا إل نقله

اء التجمع حيث يوجد ف    ان   ي أحي ة الخاص والنعم ة سعة  20قري ر مكعب،  1.5 حاوي دو مت تم  بع ل  ها ي ا من قب جمعه
ذي         ، حيث يتم    بواقع يومين في األسبوع     القروي المجلس ات دار صالح ال ى مكب نفاي ات إل يارة النفاي نقلها بواسطة س

ا      و آم،   25يبعد عن القرية     ق حرقه ذا المكب عن طري اً دفنه أو يتم التخلص من النفايات في ه وتجدر اإلشارة   . ا أحيان
رة   ة الخط ات المنزلي ى أن النفاي ا إل رة      وهن ر الخط ة غي ات البلدي ع النفاي ا م تم جمعه ة ي صناعية والتجاري ات ال النفاي

ا         ،في نفس المكب  وطرحها   صلها وجمعه ر من         .  وذلك لعدم وجود نظام خاص لف سبة األآب ة الن ات المنزلي ل النفاي وتحت
  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45حيث تشكل النفايات الصلبة المنتجة 

  
صلبة في                  ات ال ومي من النفاي رد الي ان    أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الف ة الخاص والنعم قري

ة                       0.7 ا عن سكان القري صلبة الناتجة يومي ات ال ة النفاي در آمي الي تق م  397 بحوالي  آغم، وبالت ى     آغ  ا طن  145، بمعن
ون                         . سنويًا ورق والكرت ا ال واد العضوية، يليه صلبة المنتجة من الم ات ال ر من النفاي . البالستيك وويتكون الجزء األآب

  . )2 رقم لشكلانظر ا(
  

  في قرية الخاص والنعمان مكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%
مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
  
 
  
 

  األوضاع البيئية
  

ا،             ص والنعمان  قرية الخا تعاني   ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب شاآل بيئي رى المحافظة من عدة م آغيرها من ق
  : حيث يمكن حصرها فيما يلي
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 أزمة المياه

  
 . ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه فيسببت مما ي،شبكة المياه العامةتلف من قرية الخاص والنعمان تعاني 
  

 إدارة المياه العادمة
 

 وقيام ، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة،جود شبكة عامة للصرف الصحيعدم و
 بسبب عدم تمكنهم من تغطية ،بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء

آما أن استخدام هذه . القريةئة واألمراض داخل ، يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبهالنضح الالزمة التكاليف العالية
حيث تختلط ) آبار جمع مياه األمطار(الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 

هل  حتى يس، وذلكأن هذه الحفر تبنى دون تبطينحيث هذه المياه مع المياه العادمة مما يجعلها غير صالحة للشرب، 
آما .  وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر،نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض

أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، يتم التخلص منها في 
 .  رار البيئية والصحية الناجمة عن ذلكمناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األض

     
 إدارة النفايات الصلبة

 
ود   و،والتجمعات األخرى في المحافظةقرية الخاص والنعمان عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة    ك  يع ذل

ة والمؤسسات الو               ات المحلي ام الهيئ ة والتي   بشكل رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم طني
ل      بإصدار  تتعلق   ة مث ذه   تراخيص إلقام اطق                ات،المكب ه ع ضمن من ذلك تق  والتي  ،)ج( حيث أن األراضي المناسبة ل

دول المانحة       .  الكاملةتخضع للسيطرة اإلسرائيلية  ل من ال ى التموي د عل شاريع يعتم . باإلضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه الم
ة              وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي ي        ة والترب اه الجوفي شكل خطرًا على الصحة ومصدرا لتلوث أحواض المي

ه  . من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية             وتجدر اإلشارة إلى أن
ل                  افظتي بيت لحم والخلي ة مح شاء المك       ،يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدم يتم إن ة    حيث س ب في منطق

   .المنية جنوب محافظة بيت لحم
  

ة   عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة في          ات               القري ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع ة والمحافظة ب  الخطرة   المنزلي
  .والنفايات الصناعية مع النفايات غير الخطرة ويتم نقلها إلى مكب نفايات دار صالح للتخلص منها عن طريق حرقها

 
  أخرىمشاآل 

  
ط               • ة فق  دون ،اقتصار دور المجلس القروي آغيره من مجالس وبلديات المحافظة على تقديم خدمات معين

 .  األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة
  . وضعف السلطة التنفيذية،غياب حكم القانون •

  

 

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 

ام   عقب احتالل اسرائيل للضفة الغربية بما فيه     ة     1967ا القدس الشرقية وقطاع غزة في الع ضم قري ، قامت اسرائيل ب
سطينية      ن االراضي الفل د م ساب العدي ى ح انوني عل ر ق شكل غي متها وب ت رس ي آان دس الت ة الق دود بلدي ان لح النعم

ة     وشملتها في منطقة  ضفة الغربي م سكان ال م ،نفوذها، غير أن سكان القرية تم تسجيلهم على أنه تم    ول نح ي ات  م هم بطاق
  . مدينة القدسهوية إسرائيلية واقامة في 
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ى أن   ،ولم يكن لهذا الوضع أية انعكاسات على حياة اهالي قرية النعمان ألعوام عديدة             دأت    إل رَض سياسة   إسرائيل  ب  بَف
ة القدس           ،1993المدن والقرى الفلسطينية في العام       اإلغالق وتضييق الخناق على    ة ببلدي ي   حيث فوجئ أهالي القري الت

آان يرأسها ايهود اولمرت في ذلك الوقت، بتوزيع بيانات على أهالي القرية تنص على أن قرية النعمان وأراضيها تقع        
  .  وبالتالي يتوجب عليهم الرحيل، وأن أهالي القرية يعيشون فيها بشكل غير قانوني،ضمن حدود بلدية القدس

 وامتنعت عن اصدار  ،حق أهالي القرية من خالل منعهم من البناءومن ثم، صعدت بلدية القدس من اجراءاتها العملية ب        
آما قامت   . يمنع البناء عليها  و وتم تصنيف أراضي القرية على أنها مناطق خضراء وغير منظمة            ،تراخيص البناء لهم  

ا  ال عدد وهدمت جرافات االحتال ،بلدية القدس بانذار عدد من المنازل في القرية بالهدم بحجة البناء غير المرخص              منه
  . في محاولة لترهيب السكان ودفعهم للرحيل طوعًا

ة القدس وهي أقرب                       آما تم حرمان     ة لبلدي ا التابع دارس صورباهر وأم طوب أطفال القرية من مقاعدهم الدراسية في م
ان   ة النعم رى لقري ة         ،الق ة هوي م حمل ا بحجة أنه يمهم فيه ادوا تلقي تعل ي اعت دارس الت صلهم من الم م ف ضفة  حيث ت ال

  .   بقرار من وزارة المعارف اإلسرائيلية التابعة لبلدية القدس، وذلكالغربي

ون في                   آما واجه سكان القرية صعوبات أيضا في الوصول الى مدينة القدس للعمل فيها بعد أن آان معظم سكانها يعمل
ال      .  والذي آان يشكل مصدر دخل جيد لهم   ،قطاع البناء  سجيل أه تم ت م ي ه ل م سكان      ونظرًا الن ى انه ان عل ة النعم ي قري

ة والعمل                    ى المدين مدينة القدس بالرغم من ان منطقتهم تم ضمها الى حدود المدينة، تم منع اهالي القرية من الوصول ال
ة القدس   . والمبيت فيها دون تصريح خاص صادر عن اإلدارة المدنية االسرائيلية الذي يسمح لهم بذلك  آما امتنعت بلدي

ة القدس               عن توفير الخد   ى       األمر  ،مات الهالي القرية بالرغم من وجودهم داخل حدود بلدي ة ال الي القري ع باه ذي دف  ال
   . الستفادة منهالاللجوء الى مراآز خدمات مجاورة داخل الضفة الغربية 

ام                م     1995وبحسب تقسيمات اتفاقية أوسلو الموقعة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية في الع د ت ، فق
  ). 8انظر الجدول رقم ). (أ، ب، ج(تقسيم أراضي قرية الخاص والنعمان إلى مناطق 

  
 1995تصنيف األراضي في قرية الخاص والنعمان اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : 8جدول 

 من المساحة الكلية للبلدة%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي
 0.5 8 مناطق أ
 25.6 377 مناطق ب
 73.9 1089 مناطق ج

 100 1474 المساحة الكلية
  .2009 وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، :المصدر          

  
   الصادرة بحق قرية الخاص والنعماناإلسرائيلية العسكرية األوامر

الحتالل االسرائيلية  ، بدأت قوات ا2002العنصري في شهر حزيران    الفصل   اسرائيل عن البدء ببناء جدار       إعالنمنذ  
ة  وآانت . بتوزيع االوامر العسكرية على القرى المستهدفة من أجل مصادرة االراضي لصالح بناء الجدار             الخاص  قري

ام      . العنصري الفصل  القرى في محافظة بيت لحم التي داهمها خطر جدار         أوائل   والنعمان من  ي شهر تموز من الع فف
ة في         136أوامر عسكرية تقضي بمصادرة        ان  قرية الخاص والنعم  ، تسلم أهالي    2003 ا من االراضي الزراعي  دونم

ة القدس           الفصل  الذي هو جزء من جدار      ، و العنصري لفصلاالمنطقة لصالح بناء جدار      ه اسرائيل حول مدين الذي تبني
    .بهدف عزلها عن باقي محافظات الضفة الغربية

  
 بتسليم أهالي قرية النعمان في  ةقامت قوات االحتالل االسرائيلي  الجانب،   واألحاديةالعنصرية  الفصل  واستمرارا لخطة   

ام 16 ن الع ول م صادرة  2003 أيل دة لم سكرية جدي ر ع اء  47، أوام تكمال بن ة الس ن أراضي القري ا اضافية م  دونم
وات االحتالل        . الجدار در من المصادرات        اإلسرائيلية ولم تكتف ق ذا الق دة في            ، به أوامر عسكرية جدي   حيث عادت ب

شهر          ول  (السادس والعشرين من نفس ال تيطاني بطول        100لمصادرة  ) 2003أيل صالح شق شارع اس م أخرى ل  دون
افي       ا متر 160 آم وعرض    1.2 رة االلتف ين شارع زعت ا ب ان  ( بمحاذاة خط الجدار ليكون حلقة الوصل م ) شارع ليبرم
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باط      هر ش ي ش شقه ف رائيلية ب ات االس رعت الجراف ي ش ا 2002الت ستوطنة ه ا  وم يم (ر حوم و غن ة  ) أب مال القري ش
  .ومستوطنات القدس فيما بعد

   
  معبر مزموريا التجاري

  
الي    ةسلمت سلطات االحتالل االسرائيلي     ان        أه ة الخاص والنعم ام               قري ول من ع ة  2005في الثالث من شهر أيل  أربع

ر    ) 52/05(و) ت/154/05(،  )ت/155/05(،  )ت/156/05: (أوامر عسكرية اسرائيلية تحمل أرقام     تمهيدا القامة معب
ا جاء في االوامر العسكرية           . مزموريا وطرق أخرى متصلة مع المعبر      هذا وقد بلغ مجموع االراضي المصادرة آم

  ).9 رقمالجدولانظر (ومدينة بيت ساحور قرية الخاص والنعمان  دونما من أراضي 43
   

  ة الخاص والنعمانقري لمصادرة المزيد من أراضي اإلسرائيليةوامر األ: 9جدول رقم 
 األمررقم 

 العسكري
مساحة االراضي 

 الغرضاسم التجمع الفلسطيني الحوض )دونم(المصادرة 

 قرية إلىؤدي ياقامة طريق  قرية النعمان 13 9 ت/154/05
 الولجة

 قرية النعمان
 13 30 ت/155/05

 بيت ساحور
 الغراض عسكرية واقامة معبر

 13 4 ت/156/05  قرية النعمان
 بيت ساحور

لتوسيع معبر مزموريا واقامة 
  قرية الخاصإلىؤدي يطريق 

 إلىؤدي يالقامة طريق  خربة مزموريا 13  52-05
 )أبو غنيم(مستوطنة هار حوما 

      43 المجموع
  .2009 أريج، - وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر:المصدر  
 

ر   اء المعب ة بن ن خط م تك ام  ول دة الع ام   2005 ولي ن الع شرين أول م هر ت ي ش تالل  2003، فف لطات االح لمت س ، س
ة   ؤطة تبين رسمًا تفصيليًا لمعبر سوف يتم بنا       يخرقرية الخاص والنعمان    االسرائيلي أهالي    ى  باالضافة  ،ه في المنطق  إل

ر التجاري والجدار            ى   الفاصل   بناء معسكر اسرائيلي لحماية المعب ساحة عل ة         ا دونم  84 م ة الواقع من أراضي المنطق
الي        يآما بينت الخر  . خلف الجدار  سلمها أه ي ت ة طة الت ربط                 القري ة ي ا لخط الجدار في المنطق تيطانيا محاذي ا اس ، طريق

ك             ة وتل ة شرقي المدين ي  المعبر والمعسكر بالمستوطنات االسرائيلية المقام ستوطنات القدس         الت ان   . في شمالها وم وآ
ذي أعاق            قد تقدموا   القرية  أهالي   باعتراضاتهم لمحكمة العدل العليا االسرائيلية على تلك المخططات الصادرة، االمر ال

ام      ن الع ع االول م ة الرب ى بداي ل حت ى االق ة عل ي المنطق رائيلية ف ات ااالس ذ المخطط ال تنفي دء أعم دما ،2005ب  عن
 .تهاوشرعت بتنفيذ مخططاالقرية اقتحمت الجرافات االسرائيلية الول مرة أراضي 

  
ول     هر أيل ي ش ر ف اء المعب ن بن الن ع د االع ذآر أن تجدي دير بال ات   2005والج روع الجراف ن ش هر م د أش اء بع ، ج

ة         ن االراضي الزراعي عة م ساحات شاس ف م رائيلي بتجري يش االس ام الج ث ق ة، حي ي المنطق ل ف رائيلية بالعم االس
الفصل   من أشجار الزيتون المثمرة لصالح بناء جدار           والتي رافقها أيضا اقتالع للعديد     ،عي في المنطقة  ارموأراضي ال 
   .  لبناء المعبرواإلعدادالعنصري 

   
 أوامر عسكرية جديدة الستكمال بناء المعبر

   
ى أراضي                 ةر عامين على اعالن سلطات االحتالل االسرائيلي         ووبعد مر  ا التجاري عل ر مزموري ة معب ا اقام  عن نيته

أوامر عسكرية أخرى    شرقي مدينة بقرية الخاص والنعمان     يت ساحور، تعود سلطات االحتالل االسرائيلية من جديد ب
ر التجاري                           ا المعب وم عليه ي يق ة لتوسيع المساحة الت د من االراضي في المنطق ا   'لمصادرة مزي ر مزموري ي  . 'معب فف

ام                 ول لع اني من شهر أيل وات االحتالل االسرائيلي ب         2007صباح يوم االحد، الموافق الث الي     ، قامت ق سليم أه ة  ت قري
ان     م              الخاص والنعم ذي يحمل رق ا وال دين، يقضي أولهم رين عسكريين جدي ا من   22بمصادرة  ) ت/31/07(أم  دونم
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ع            ' الغراض عسكرية 'االراضي الزراعية في المنطقة      ا يمن آما جاء في االوامر العسكرية، لتوسيع منطقة المعبر، بينم
ساحتها         ) س/02/07(االمر العسكري الثاني الحامل رقم       ة م القرب من     2.7الدخول والمكوث في منطق ة ب ا واقع  دونم

دفاع االسرائيلي                     منطقة المعبر باعتبارها منطقة مغلقة آما جاء في نص االمر العسكري الموقع من قائد قوات جيش ال
سامرة  ودا وال ة يه ي منطق أن  ،ف سكري ب ر الع ضي االم ا يق ع   يجب  آم ة المزم ي المنطق ود ف ل شخص موج ى آ عل
   ). 10  رقمالجدولانظر (مصادرتها مغادرتها فورًا 

  
دول  ر: 10ج سكرياألوام رائيلية ة الع صادرة اإلس ة ال دار إلقام صل  ج ى أراضي  الف صري عل اص العن ة الخ قري
  والنعمان

المساحة   العسكرياألمررقم 
 الغرض التجمعاسم  )دونم(المصادرة 

أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم 
، )هودا والسامرةي) (ت/31/07(

5767-2007 
قرية  ،بيت لحم، بيت ساحور 22

 الخاص والنعمان
 معبر بمنطقة إقامة

 مزموريا

اعالن بشأن اغالق منطقة 
) منع الدخول والمكوث) (س/02/07(
 2007-5767) يهودا والسامرة(

 اعالن منطقة مغلقة بيت ساحور 2.7

   24.7 المجموع
  

  .2009،  أريج- ووحدة مراقبة التحضرالجغرافية وحدة نظم المعلومات :المصدر 
    
  

 العنصريالفصل النعمان ومخطط جدار  و الخاصقرية
  

ع       ةالعنصري على أراضي قري   الفصل  استكملت قوات االحتالل االسرائيلي بناء جدار        ة الرب  الخاص والنعمان مع نهاي
ا من     776والذي سيعزل خلفه مساحة      ريةالق آم على أراضي     2.89ويمتد الجدار بطول    . 2006الثالث من العام      دونم

ا  د أن آانا ي  بععن الخاصبكامله  تجمع النعمان ويفصلاألراضي الزراعية والغابات والمناطق المفتوحة،   شكالن توأم
ة والخدمات االخرى اة االجتماعي ساحة والحي ي الم ام .ف ي شهر آب من الع وات االحتالل االسرائيلي ف ا أقامت ق  آم

ًا                     ية حديد  بواب ،2006 تحكم آلي ا وت رى المحيطة به ة على مدخل قرية النعمان لتضعها في معزل آبير وتفصلها عن الق
  .  القريةإلىودخول البضائع وسيارات الخدمات )  مواطن200أآثر من (بحرآة مرور سكانها 

سمح          حاليًا، تعتبر هذه البوابة الفتحة الوحيدة التي يمر من خاللها أهالي قرية خلة النعمان              رى المجاورة حيث ُي ى الق  إل
ط      ذا الحاجز فق دد محدود    ألبالمرور عبر ه ة ولع الي القري ة بأسما        ه وفر قائم ذين تت دى  ءمن مزودي الخدمات ال هم ل

وات جيش االحتالل         .  الذين يتواجدون على الحاجز ويقومون بحراسته      اإلسرائيليةقوات جيش االحتالل     آما فرضت ق
ة      ال المؤن  القيود على إدخ   اإلسرائيلي ى القري ك، يضطر معظم           . االستهالآية األساسية إل ى ذل الي   عالوة عل ة  أه القري

ل الطحين واال  ( إلى نقل األغراض التي يبتاعونها       از  فعال ويتعلق االمر أحيانًا بأحمال ثقيلة مث من  )  واسطوانات الغ
  . صفاألقدام لمسافة حوالي آيلومتر ون الحاجز إلى منازلهم في القرية سيرا على

ام        ذ ع ه من ذآر، أن ام اإلحتالل اإلسرائيلي بقطع وإتالف       ،2000ومن الجدير بال ى اآلن ق ون،   1000 وحت  شجرة زيت
ب، و    150 ات   1000 شجرة عن ا يخص الحواجز العسكرية اإلسرائيلية المحيطة        .  شجرة لوزي ا بم ة أم ، فيوجد  بالقري

  . حاجز عسكري دائم
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  ة والمقترحة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذ
  

  المنفذةالمشاريع 
شاريع خالل                 ذ عدة م ان بتنفي روي الخاص والنعم ين عامي          قام مجلس ق ة ب رة الواقع ى    ،2007 الفت انظر  . (2009 إل

  :)11الجدول رقم 
  

  2009، إلى 2007الفترة الواقعة بين عامي مجلس قروي الخاص والنعمان خالل نفذها المشاريع التي : 11 جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

  وزارة المالية  2007  تعليمي  استكمال روضة األطفال
  وزارة المالية  2008  بنية تحتية  تعبيد طرق داخلية
  مؤسسة اإلسكان التعاونية  2009  ترفيهي وتجميلي  إنشاء حديقة عامة

  .2009 مجلس قروي الخاص والنعمان، :المصدر
  
 
 
 
 

  المشاريع المقترحة 
 إلى تنفيذ عدة     ،وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في القرية وسكان القرية        الخاص والنعمان   يتطلع مجلس قروي    

شارآة التي تم مشاريع خالل األعوام القادمة، حيث تم تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالم        
ة           عقدها في القرية   د األبحاث التطبيقي ذها معه ام بتنفي ج ( القدس    - والتي ق ة حسب       . )اري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم

  :األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
 .إنشاء شبكة صرف صحي .1
 .وبرك تجميع المياهحفر آبار منزلية  .2
 .صالح األراضي الزراعية في القرية، وانشاء بيوت بالستيكية است .3
 .انشاء محطات تنقية للمياه العادمة على المستوى المنزلي .4
 .إراشادية للمزراعين ودعم مدخالت اإلنتاج الزراعيعمل دورات  .5
 .توفير عيادة صحية .6
 .تقوية شبكة المياه العامة في القرية وزيادة آمية المياه للقرية .7
 .زيادة عدد الحاويات في منطقة النعمان .8
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  حتياجات التطويرية للقريةاألولويات واال
   

م      . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية      القرية  تعاني   ة       12ويبين الجدول رق ات واالحتياجات التطويري ، األولوي
  .للقرية

  
 الخاص والنعمانقرية لاألولويات واالحتياجات التطويرية : 12جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 9^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم2  *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
 آم 2  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم2  *   ترآيب شبكة مياه جديدة  4
    *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
    *  ن مياهبناء خزا 6
  آم7  *    شبكة صرف صحيإنشاء 7
   آم2  *   شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
  حاوية15   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9

  *     لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
  *     مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير   11

 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة  *  ة جديدةعيادات صحي/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
    *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  ةثانوي   *  بناء مدارس جديدة 1
 أساسية  *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 مختبرات  *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم300   *  استصالح أراض زراعية 1
 اربئ 25   * إنشاء آبار جمع مياه 2
 10    *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطريةتوفير   4
   *   أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا بالستيكيا15     *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
  *   يةإعادة تأهيل بيوت بالستيك 7
  *    بذور فلحهتوفير  8
  *    نباتات ومواد زراعيةتوفير  9

  . آم طرق زراعية4، و آم  طرق داخلية2 آم  طرق رئيسة، 3^ 
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  : المراجع
  

شآت،          2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،      • سكان والمساآن والمن رام . 2007، التعداد العام لل
 . فلسطين-اهللا

 . فلسطين. رام اهللا. 2008تزويد المياه في الضفة الغربية ). 2009. (طينيةسلطة المياه الفلس •
  .2009. مجلس قروي الخاص والنعمان •
يم    • ة والتعل ة التربي م  -مديري ت لح ة بي دارس  ). 2009/2008. ( محافظ ات الم دة بيان م . قاع ت لح . بي

  .فلسطين
  .2009وحدة مراقبة التحضر للعام قاعدة بيانات ). 2009). (أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية  •
بيت . ،  قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية      2009 -2008،  )أريج( القدس   -معهد األبحاث التطبيقية   •

 .  فلسطين-لحم
 . ، بيانات مديرية زراعة بيت لحم، فلسطينMOA( ،2008/2007(وزارة الزراعة الفلسطينية  •

  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

 
  


