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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                 بال ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

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

الس القروي   ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

ذ   المعيشية في المحافظة، وإعداد      الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق دول)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ي م ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،         األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بص            امج أزاه ى برن فة خاصة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  . محافظة الخليل والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في           إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

  
ية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العرب           

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       محافظة الخليل                               دراسة التجمعات السكانية                                                                                    

 3

  قائمة المحتويات
  

 4...................................................................................الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

 5....................................................................................................................نبذة تاريخية

 5......................................................................................................األماآن الدينية واألثرية

 6...........................................................................................................................السكان

 7.....................................................................................................................قطاع التعليم

 8....................................................................................................................قطاع الصحة

 9...........................................................................................................األنشطة االقتصادية

 10................................................................................................................قطاع الزراعة

 12...............................................................................................قطاع المؤسسات والخدمات

 12........................................................................................البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 13.........................................................................................أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

 13....................................................................................الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة

 14...............................................................................يات واالحتياجات التطويرية للقريةاألولو

 15........................................................................................................................المراجع

  



                       محافظة الخليل                               دراسة التجمعات السكانية                                                                                    

 4

   نوبادليل قرية
 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
ى   نوباتقعو  محافظة الخليل،قرى هي إحدى نوباقرية   شمال ال إل ي   ال ل  من  غرب ة الخلي د   و ،مدين ى بع م 12عل ا  آ يحدها من    . منه

  .)1خريطة رقم انظر  (بيت أوال  بلدةمن الجنوبو، الخط األخضرمن الغرب و، خاراسبلدة من الشمال و، حلحولبلدة الشرق 
 

قرية نوباموقع وحدود : 1خريطة   

 
  

وق    ا متر 550على ارتفاع    تقع قرية نوبا   غ و سطح البحر،   ف دل  يبل سنوي   المع ة     ألمطار   ا  لهطول   ال دل  و،  م مل  484في القري المع
  ).أريج -وحدة المعلومات الجغرافية% (60  النسبيةمعدل الرطوبةيبلغ  و، درجة مئوية17الحرارة السنوي لدرجات 

  
د 2005 مجلس قروي، وفي عام  من قبلت قرية نوبا تدار آان 1973منذ عام     أعضاء،  9تكون من   ، ي  انتخب مجلس قروي جدي

   :ليات مجلس قروي نوبا، فيووتتمثل مسؤ، ا موظف12في المجلس موظفين وبلغ عدد ال
  . والتخطيط والتنمية اإلدارة-1
  .خدمات الرعاية االجتماعية -2
  .مياه، آهرباء ونفايات صلبة صيانة البنية التحتية من مدارس، -3
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  نبذة تاريخية 
  

وم  ا تق اربم دةنوب ة بل ى بقع و " عل ة" نب دباغ،  (القديم ةهي ، و)1991ال انيقري ى العصر الكنع ود ال ة تع وخالل التوسع .  قديم
ك      قام الخليفة عمر بن الخطاب بتعيين القرية آوقف ديني اسالمي،          اإلسالمي ى ذل ى       النقوش   والدليل عل  في   حجر ال الموجودة عل

   .اإلسالميةالقرية والتي تعود الى الفترة 
  

  قرية نوبا  منصور

 

 
  اآن الدينية واألثريةاألم

  
ن                                    ة عمر ب ل الخليف ى النص المنقوش من قب وي عل ذي يحت سبب وجود المسجد العمري، ال ي ب تأتي أهمية قرية نوبا آموقع دين

، مقام إسماعيلمقام الشيخ :  مقامات4آما يوجد في القرية . األقصىالخطاب الذي حدد القرية آمنطقة مقدسة، لها عالقة بالمسجد   
ف،  و رغي شيخ يوسفأب ام ال شيخ جراح ومق ام ال ضا . مق ة أي ي القري د ف ساجد، هي4ويوج سجد :  م شرقية، م ة ال سجد الزاوي م

  .الزاوية الغربية، مسجد البقعة، مسجد الشهداء
  

ا      ة، منه ة واألثري د من   : ولقرية نوبا أهمية تاريخية وأثرية حيث يوجد فيها عدد من المواقع التاريخي ار العدي ة وال اآلب ابيع   القديم ين
شفاء من        25 بطول   األرضالبئر المالح، الذي يتصل بقناة تحت       : مثل سكان لل ستعملها ال ي ي ة،  األمراض  مترا بالينابيع الت  الجلدي

ا يوجد                        ة، آم اه الجوفي ستمرا للمي ؤمن تصريفا م ر ي ى حواف الحجارة، والبئ سهام المنقوشة عل بئر القوس، واسمه مشتق من ال
  .نبع السويدا، ونبع بئر خالل:  همانبعان قديمان في القرية،
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  :ويوجد في القرية ثالثة مواقع أثرية أخرى، هي
  

د حوالي   30مساحتها :  خربة حتا  - ة    1 دونما، ويسكنها البدو، وتقع في غربي قرية نوبا، على بع م من مرآز القري ويوجد  .  آ
  .يمةفي هذه الخربة العديد من الكهوف تحت األنقاض، ويوجد رسوم ونقوش قد

  
  .األثريةفي شمال قرية نوبا، وهي خربة مسكونة، وبها العديد من الكهوف وتقع  دونما 20مساحتها :  خربة األحمر-
  
ود للعصور    األنقاضجنوب قرية نوبا، ويوجد بها العديد من      وتقع   دونم،   15مساحتها  : األصفر خربة البطن    - ي تع  القديمة الت

  .الكنعانية والرومانية
  

رغم   ر من          وعلى ال اآن  من وجود الكثي ة    األم ة  التاريخي ة    واألثري ا  إال ، في القري ست   أنه ة    غل لألغراض   ال ت سياحية والترفيهي  . ال
  ).2انظر خريطة رقم (

 
  نوباالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

 
  

  السكان
  

ام               ذي جرى ع سطيني ال سكان الفل داد ال ة   ، أن عدد سكان       2007بين تع ا   قري غ   بنوب سمة  4,336ل نهم    ن  ،روذآمن ال     2,218، م
   . وحدة817وعدد الوحدات السكنية  ،أسرة 730وعدد األسر . من اإلناث 2,118و
  .سكان محافظة الخليل عدد من مجموع% 0.78سكان قرية نوبا   عدديشكلو
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  الفئات العمرية والجنس
  

از المرآزي لإلح      ،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن      ة في       الذي نفذه الجه ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي صاء الفل
ا 64-15ضمن الفئة العمرية % 52.8 عاما، 15اقل من ضمن الفئة العمرية % 44.1:  آان آما يلي،2007قرية نوبا لعام   ،  عام

أي أن  ،100: 104.7آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في البلدة هي    . ما فوق فعاما   65  ضمن الفئة العمرية   %2.6و
  %.48.9 ونسبة اإلناث ،%51.1نسبة الذآور آانت 

  
  العائالت

  
شائر عدد من     يتألف سكان قرية نوبا من       ا  الع سة : ، ومنه شروف ،  الدباب ان و ،ال ي حرب             .الطرم ضا عائالت أخرى من الجئ  وأي

1948.  
  

  قطاع التعليم
  

تعتبر نسبة آبيرة مقارنة ذه وه ،%80.3 سبة اإلناث، وقد شكلت ن%4.2حوالي  ،2007بلغت نسبة األمية لدى سكان القرية عام  
ذآور  سبة ال اك     . بن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم ة،   % 10.5 وم راءة والكتاب ستطيعون الق تهم  % 22.5ي وا دراس انه

 وى التعليمي في   يبين المست  ،1الجدول رقم   . العلياوانهوا دراستهم الثانوية    % 28.1انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 34.7االبتدائية،  
  .2007 والتحصيل العلمي في عام ،قرية نوبا حسب الجنس

  
 حسب الجنس والحالة التعليمية )  سنوات فأآثر10(سكان نوبا : 1جدول 
يعرف القراءة      أمي  الجنس

  المجموع  ةدآتوراماجستير  بكالوريوس  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

 1,572 3 16 101 57 297 562 354 157 25  ذآور
 1,448 - 3 70 41 262 485 324 161 102  إناث

 3,020 3 19 171 98 559 1,047 678 318 127  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة   ( حكومية مدارسوهي  و.  ن لإلناث ا ومدرست ،ن للذآور ا منها مدرست  مدارس، 4قرية نوبا   عدد المدارس في    ويبلغ   وزارة التربي

  .   )2، وخريطة رقم 2انظر الجدول رقم (). والتعليم العالي
   

 المدارس في قرية نوبا حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي   الثانوية للبنينخاراس /نوباسة مدر 1
 حكومية ذآور أساسي   األساسية للبنينخاراس /مدرسة نوبا 2
 حكومية  إناث ثانوي   الثانوية للبنات نوبامدرسة  3
 حكومية إناث أساسي  مدرسة نوبا األساسية للبنات  4

  
ة  نه آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في         ام الدراسي      اي ة   أن عدد الصفوف الدراسية ف         ،2006/2007 الع ي قري

  ).3 رقم انظر جدول( ومعلمة ا معلم73عدد المعلمين  و،ةطالبالبا وط 1706 وعدد الطالب ،ا صف54 بلغ نوبا
  

  ، في قرية نوبا المعلمين والطالب حسب الجنس والصفوف وعدد المدارس: 3جدول 
  الطالب  مينالمعل  الصفوف  المدارس  الجنس
  898  38  28  2  ذآور
  808  35  26  2  اناث

  1706  73  54  4  المجموع
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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  )4جدول رقم الانظر (.  طفال255 تضم أطفال رياض 3 آان في قرية نوبا ،2007في عام 
 

 د الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةرياض األطفال في نوبا حسب االسم وعد: 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 جمعية خيرية 4 140  4  الخيريةروضة جمعية نوبا 1
  خاصة 3  40 2   الهدى النموذجية روضة   2
  خاصة  2  45  2  روضة السافرية 3

  
  :عقبات آثيرة، منهايعاني قطاع التعليم في قرية نوبا من 

  
  .مقارنة مع زيادة عدد الطالب،  عدد الغرف الصفية في المدارس النقص في-1
  . نقص الخدمات والتجهيزات-2
  .سيئة وضع المالعب بحالة مثالف ،نشاطات المدارستحتاجها نقص الخدمات التي  -3
  

  قطاع الصحة 
  

د   ، لتلقي العالج  آان سكان قرية نوبا يتوجهون الى ترقوميا      ،  1956حتى عام    ا بع م   وفيم شاء ت ادة أول إن ة   عي ة حكومي ع  .  طبي وتق
ة للمرضى، خدمات                              في   هذه العيادة    ة الصحية األولي ادة الرعاي ذه العي دم ه ا، وتق ة نوب دة خاراس وقري ين بل سافة ب منتصف الم

  .دث المفاجئةاالتطعيم، العالج السريع للصدمات والحو
  

ام       ،ومية في بلدة نوبا    تم افتتاح عيادة حك    ،1995عام  في   ى م    1997 آان مقرها مبنى الجمعية الخيرية حتى ع ا ال م نقله م ت ى  ، ث بن
ل          يم،    : جديد في منطقة الشيخ اسماعيل، ويوجد في العيادة مختبر طبي يقدم الكثير من الخدمات الطبية مث عالج االمراض، التطع

  .رعاية االم والطفل
  

  .)2، وخريطة رقم 5جدول رقم الانظر (خاصة العامة والصحية رافق المد من العد يوجد في قرية نوبا ،في الوقت الحاضر
        

   المشرفةالجهةعدد المؤسسات الصحية في قرية نوبا حسب : 5جدول 
 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة

 - 1 3 - عيادة طبيب عام
 1 - - 1  عيادة طبيب أسنان

 - - - 1  عيادة صحية
 - - - - مرآز أشعة
 - - 1 1  مختبر طبي

 - - - -  مرآز أمومة وطفولة
 - - 1 -  صيدلية
 - - - -  أخرى 

 1 1 5 3  المجموع
  
ة سكانالمرضى من في حالة الطوارئ يضطر    و شفيات والمراآز الصحية        قري ى المست ى الوصول إل ا إل دة   في   الموجودة  نوب بل

  .القريةآم عن  20خليل التي تبعد ، أو إلى مدينة الالقرية آم عن 7التي تبعد  ،حلحول
   
ا   الرغم من توفر المرافق الصحية في القرية،  بو ة نوب زال فان القطاع الصحي في قري ق       ، ال ي ي تعي ات الت ر من العقب اني الكثي  يع

وفر مر : تامين الرعاية الصحية الكافية للسكان، ومن هذه العقبات    امل ةآز صحي  اعدم ت يارة اسعاف في الق    ،عدمة ش وفر س ة  ت ، ري
  . القرية عن المستشفيات الموجودة في مناطق أخرىبعدو
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  ةاالقتصادياألنشطة 
  

   . قريةالالقوى العاملة في من % 60 يستوعب على سوق العمل اإلسرائيلي، حيث االقتصاد في قرية نوبا يعتمد
  

  : رية، هي آما يليوقد أظهرت نتائج المسح الميداني أن أهم القطاعات االقتصادية التي يعمل بها سكان الق
 . العاملةاأليديمن % 60 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل •
 .من األيدي العاملة% 15قطاع الموظفين، ويشكل  •
 . العاملةاأليديمن % 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .. العاملةاأليديمن % 5قطاع الصناعة، ويشكل  •
 . العاملةاأليديمن % 5يشكل قطاع الزراعة، و •
 

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية نوبا: 1شكل 

سوق العمل 
اإلسرائيلي 

 قطاع الخدمات ٦٠%
%٥

 قطاع التجارة 
%١٠

 قطاع الصناعة 
%٥

 قطاع الزراعة 
%٥

 قطاع الوظائف 
%١٥

  
 

ل        .  محالت للخدمات، ملحمة واحدة، محل مالبس واحد       10 محل بقالة،    20يوجد في القرية     دة فيتمث صناعي في البل ا القطاع ال أم
  .   ورش حدادة، منشار قص حجر، ومصنع مطاط4 نجارة،  محالت5ورشة تصليح سيارات، عدد من الكراجات، : في وجود

  
  :آما أظهر المسح الميداني، الفئات االجتماعية األآثر تضررا في القرية، نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، وهذه الفئات هي

   
  . فأآثرأفراد 6 المعيلون ألسر تتكون من -1
  . العاملون السابقون في إسرائيل-2
  . صغار التجار-3
  . صغار المزارعين-4
  . واألطفال ربات البيوت -5
  

  القوى العاملة 
  

ة        2007لقد أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن عام          وى العامل ا    ، أن مجموع الق ة نوب شكل  في قري  عدد  من % 71.4 ت
صاديا نسبة غير النشيطين اق   وآانت   ). يعملون% 94منهم   (طين اقتصاديا يآانوا نش % 28، منهم   السكان نهم    (%72 ت % 64.6م

  )6انظر الجدول رقم (). من المتفرغين ألعمال المنزل% 28.2، ومن الطالب
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  2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان نوبا : 6جدول
 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

ن العمل عاطل ع
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 1,572 806 14 9 46 2 735 766 36 8 722  ذآور
 1,448 1,371 12 10 70 612 667 77 7 1 69  إناث

 3,020 2,177 26 19 116 614 1,402 843 43 9 791  المجموع
 .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر 
  

  قطاع الزراعة
  

در بحوالي    ساحة تق ا   15460 تقع قرية نوبا على م ا، منه ة للزراعة     8200 دونم ر أراض قابل م تعتب م    ( دون ، 7انظر الجدول رق
  .)3وخريطة رقم 

  
  )المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في قرية نوبا : 7جدول 

المراعي  المساحة الصالحة للزراعة
 المفتوحة

الغابات 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

5860 700 3344 4856 700 15460 
  .MOA(- 2006 (وزارة الزراعة الفلسطينية:                المصدر

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية نوبا: 3خريطة 
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ار تزرع بالخضروات المختلفة وخاصة ال     دونمات من البيوت البالستيكية،      5يوجد في قرية نوبا      دورة  الخي اك   .بن  دونمات  4وهن
ا              .مزروعة بالميرمية والزعتر   ة نوب ة في قري شاطات الزراعي اه األمطار،         معظم الن ى مي د عل وم بعض       تعتم ا يق زارعين  آم الم

  .أو آبار الجمع في الري العامة شبكةباستخدام مياه ال
   

ا                     8الجدول رقم    ة نوب ة المكشوفة في قري ه والمروي ة من الخضروات البعلي واع المختلف ة      . ، يبين األن ر الخضروات الثمري وتعتب
  .ما، آما تعتبر الباميا والكوسا أآثر األنواع زراعة في المنطقة دون117البعلية أآثر األنواع زراعة، ومساحتها 

  
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات  البعلية والمروية المكشوفة في قرية نوبا : 8جدول 

 
 المجموع

 األبصال خضروات أخرى
 

مجموع البقوليات 
 الخضراء

 مجموع الخضروات
  الورقية

 مجموع الخضروات
الثمري   

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
53 137 20 0 6 0 3 15 12 5  12 117 

  
  .المشمشوالعنب، التين،  إضافة إلى مساحات من أشجار دونما مزروعة  بأشجار الزيتون، 3820يوجد في قرية نوبا حوالي و
  

  )المساحة بالدونم (قرية نوبامثمرة مساحة األراضي المزروعة باألشجار ال: 9جدول 
 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 4,059 0 124 0 84 0 3 0 28 0 0 0 3,820 
 

م  دول رق ة با10ج ساحة أالراضي المزروع ين م ا، يب ة نوب ي قري ة ف ذرة . لمحاصيل الحقلي ح، ال وب وخاصة القم ر الحب وتعتب
   .  دونما960البيضاء، والشعير هي أآثر المحاصيل زراعة، حيث بلغت المساحة المزروعة منها 

  
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، في قرية نوبا : 10جدول 

 المجموع
 

اصيل علفيةمح محاصيل منبهة أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية 
 وجذور

 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 1089 0 5 0 42 0 0 0 70 0 12 0 960 
 

  ). 11 رقم ولانظر الجد. (الثروة الحيوانيةيعتمدون على تربية ممن  سكان القرية البعض من هناك آما أن
  

  الثروة الحيوانية في قرية نوبا: 11جدول 
الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل *األبقار األغنام الماعز الخيول  

114 2000 30000 15 25 5 700 1,800 80 
.مجموع األبقار والعجول والثيران*         

 
ة،      5وبا حوالي   يوجد في قرية ن   وبالنسبة للطرق الزراعية، ف    ة، وهي مناسبة       إال أن  آم من الطرق الزراعي ر آافي ذه الطرق غي ه

  .الزراعيةواآلالت لسير الترآتورات 
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  قطاع المؤسسات والخدمات  
  

  :التاليةمؤسسات اليوجد إضافة إلى ذلك فانه .  ومكتب امن،شرطةمرآز  بريد، مكتب يوجد في قرية نوبا
  
  .الكثير من الخدمات لسكان القرية المجلس يقدم، 1973 عام نوباس قروي تأسس مجل: مجلس قروي نوبا -1
  .للسكانتقدم الجمعية الخدمات الخيرية : جمعية نوبا الخيرية -2
  .القرية للشباب في  والثقافية، االجتماعيةويعمل على تقديم الخدمات:  نادي نوبا الرياضي-3
  .ات للطفل والمرأةاجتماعية تقدم خدممؤسسة :  نادي نوبا النسوي-4
  . والثقافة الدينية،ويقدم خدمات التعليم: دار القرآن الكريم -5
  
  . يحصل معظم سكان القرية على خدماتهم من مدينة الخليلو
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

  .من الوحدات السكنية في قرية نوبا موصولة بشبكة االتصاالت% 55 تقريبا :االتصاالت •
 

د    و. الشبكةوصولة ب مالوحدات السكنية   من  % 90، وتقريبا   1975قرية نوبا بشبكة المياه عام      وصل  م   ت :المياه • تم تزوي ي
سطينية،    القرية بالمياه من قبل      اه الفل ار   سلطة المي ر آب ا يوجد في       الجمع  وتعتب اه، آم شبكة المي ديل ل ة  المصدر الب   القري

ة    نوباي خدمة المياه في قرية  وتعان).2انظر خريطة رقم  (.3 م500خزان مياه سعته    شبكة الحالي دم ال ا   ، من ق حيث أنه
 .تأهيلبحاجة إلى 

  
اء • م :الكهرب ل ت ا  وص ام   نوب اء ع شبكة الكهرب والي . 1999ب ة م    % 90ح ي القري سكنية ف دات ال ن الوح ولة م وص

اء واطنين  و. بالكهرب ى الم اء عل ع الكهرب يم توزي روي بتنظ س الق وم المجل را ،يق تم ش ي ي نؤها  الت اء م رآة الكهرب  ش
 .القطرية اإلسرائيلية

  
 من قبل مجلس الخدمات المشترك للتخطيط           ، في قرية نوبا   نظام جمع النفايات الصلبة   يتم إدارة    :جمع النفايات الصلبة   •

وير ل-والتط مال غرب الخلي ة ب و.  ش ي القري ة ف صلبة المنتج ات ال ة النفاي در آمي والي تق اانطنأ 4ح ع.  يومي تم جم  ي
م عن ال    6ونقلها إلى مكب النفايات الذي يبعد حوالي        ،  ن المناطق السكنية  مالنفايات   ة  آ ذي   و،قري ل     ال شغيله من قب تم ت ي

 .ها دفنطريقيتم التخلص من النفايات في المكب عن  و.مجلس الخدمات المشترك
   

ام    صحيقام مجلس قروي نوبا ببناء شبكة صرف      :الصرف الصحي  • دة ع ل م    ،2005 جدي ا أق ستفيد منه من  % 50ن  ي
ة ي القري سكنية ف اقي. الوحدات ال ا ب كانأم سكنية  س ا ف  األخرى، الوحدات ال صاصية م ر االمت ستخدمون الحف وا ي زال
 للتخلص من المياه العادمة

 
ة        40  في القرية  يوجد.  سيارات عمومية  10 باصات، و  5يوجد في قرية نوبا      :خدمة المواصالت  •  آم من الطرق الداخلي

م    15معبدة وبحالة سيئة،    طرق   آم   5معبدة وبحالة جيدة،    طرق   آم   20  منها في قرية نوبا،   دة،   طرق    آ ر معب ومن  . غي
 :، هيتنقل المواطنينالتي تقف أمام أهم العوائق 

 
  .الحواجز ونقاط التفتيش االسرائيلية -1
  . في القرية السيئة حالة الطرق-2
  . ويعاني من نقص في عدد الرآبات،نظام النقل غير متطور -3
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

معظم األراضي التي تم مصادرتها من قرية نوبا ال يوجد أي مستوطنات أو حواجز عسكرية اسرائيلية على اراضي قرية نوبا، و        
ة       ةجز طيار واأحيانا بوضع ح  تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلية     . 1948في عام   آانت   سة المؤدي ى  على الطرق الرئي ة ن إل ا،   قري وب
ق وصول                      تاجز  ولحه ا وهذ حد من حرآة المواطنين في الوصول الى الخدمات الصحية الموجودة في التجمعات المجاورة، وتعي

   .رس، آما وتعيق وصول المزراعين الى أراضيهما الجامعات والمدإلىالمدرسين والطالب 
  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

شاريع          خالل السنتي قام مجلس قروي نوبا      د من الم ذه       ن الماضيتين بتنفيذ العدي ة، وه شاريع في القري م         الم  مدرجة في الجدول رق
12.   

  
  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية نوبا: 12جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

   وبلدية الخليل،نوبامجلس قروي  تعليمي   الطابق االول والثاني من مدرسة نوبا الثانوية للبناتبناء 1
  المجلس القروي  بنية تحتية  ) آم5(  تأهيل الطرق الرئيسة والفرعيةوإعادةفتح  2
  المجلس القروي  بنية تحتية  شبكة الصرف الصحيب وحدات سكنية جديدة وصل  3
  المجلس القروي  بنية تحتية  توسيع شبكة الكهرباء 4
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   ريةقالتطويرية للحتياجات االولويات واأل
  

  .للقريةواالحتياجات التطويرية  األولويات ،13، ويبين الجدول رقم تعاني القرية من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية 
  

 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية نوبا: 13جدول 
بحاجة   القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 جديدة آم طرق 5    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة  2
   *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *    بناء خزان مياه 4
   *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
    *  عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
  *     عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة   2
   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  مدرسة ابتدائية    *  بناء مدارس جديدة 1
    *  تأهيل مدارس موجودةإعادة   2
    *   تعليميةتجهيزات  3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم1500  *    استصالح أراض زراعية 1
 بارآ 10   *   آبار جمع مياهإنشاء  2
  برآسا12   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
 ية بيوت بالستيك6  *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *     ومواد زراعيةنباتات 8
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