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  شكر وعرفان
  

 بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية
  .لتمويلها هذا المشروع) AECID(من أجل التنمية 

  
ى   ئولين آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إل ديات، ومجالس       المس وزارات، والبل الفلسطينيين في ال

ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ
  . الل عملية جمع البياناتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خ

  
ذا          ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عمل

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

املة عن التجمعات ا      ى معلومات ش ا  لسكانية في محافظة    هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل أريح
ة       ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس اج ق  أريح دف توثي به

ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ة     دراسة التجمعات ا  "من خالل تنفيذ مشروع   يم االحتياجات التطويري د األبحاث     "لسكانية وتقي ذه معه ذي ينف ، ال

  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج( القدس –التطبيقية
  

روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل
ة            الطبي اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي عية، والبشرية، والبيئي

ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت
ية واالق     اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي   والخط تقرة ف ر المس ة غي ادية واالجتماعي تص

  .المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة التجمعات السكانية في محافظة       ا يمكن االطالع على جميع أدل ع       أريح ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ب
  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  وعين الديوك الفوقاالنويعمة  بلدةدليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

آم  4.5وعلى بعد  ،أريحامدينة  شمال ، وتقعأريحامحافظة  بلدات، هي إحدى وعين الديوك الفوقايعمة النوبلدة 
الشمال ومن  ،نهر األردن يحدها من الشرق. )أريحاومرآز مدينة  ةمرآز البلدالمسافة األفقية بين ( منها هوائي

 1ومدينة أريحا مخيم عين السلطانجنوب ومن ال ،)رام اهللا( ودير دبوان رامون قرى الغرب، ومن العوجابلدة 
  .)1الخريطة رقم  أنظر( )2010أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
  

 الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة وحدود موقع: 1 خريطة

  
  2011، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 
دل السنوي      مستوى   تحت متر 144.5على ارتفاع  الديوك الفوقاوعين النويعمة  بلدةتقع  غ المع سطح البحر، ويبل

ى         161لألمطار فيها حوالي   دل درجات الحرارة فيصل إل ا مع م، أم ة       23مل دل الرطوب غ مع ة، ويبل درجة مئوي
  ). 2010أريج،  – وحدة نظم المعلومات الجغرافية( %49النسبية حوالي 

  
ي   تم تأسيس مجلس  ا    المحل ديوك الفوق ة وعين ال ام   نويعم م  أعضاء  9م، يتكون المجلس الحالي من      1994ع ، ت

ر   للمجلس  ويوجد موظفين ، 6في المجلس  يعملو تعيينهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، م  مستأجر  مق . دائ
ات،   ك و ال يمتلك المجلس سيارة لجمع النفاي يارة بيك أب     المجلس  يمتل ي   (س ديوك    النويعمجلس محل ة وعين ال م

  .)2011، الفوقا
  

  : وم بها، ما يلييقالتي   المحلي مجلسومن مسؤوليات ال
 شبكة مياه الشرب العامة وصيانتها ترآيب. 

                                                 
تم تحديد موقع وحدود الهيئات المحلية وفقًا للجنة الفنية المشترآة لترسيم حدود الهيئات المحلية ألغراض االنتخبات المكونة من  1

 .حصاء الفلسطيني ولجنة االنتخابات المرآزيةممثليين عن وزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي والجهاز المرآزي لإل
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 الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية وتأهيل جمع النفايات، شق وتعبيد. 
 صيخارتتنظيم عملية البناء وإصدار ال. 
 وميةحماية األمالك الحك. 

  

  نبذة تاريخية
  

ة و  دة النويعم مية بل بب تس ود س ا يع ديوك الفوق ين ال م  ع ذا االس بة به ى أننس ة إل ى آلم ة  معن والنويعم  أرض ه
 ويعود .اعام 250ويعود تاريخ إنشاء التجمع إلى ما قبل  .، والديوك تعني المكان المرتفع الجميلالخيرات والبرآة

ي  ( باإلضافة إلى فلسطين اوأفريقيالسودان  إلى ك الفوقاعين الديوالنويعمة وبلدة أصل سكان  ة  مجلس محل النويعم
  . )1صورة رقم الأنظر ( )2011، وعين الديوك الفوقا

  
 عين الديوك الفوقاالنويعمة وبلدة من  منظر: 1صورة 

                 

  األماآن الدينية واألثرية
  

ا  بلدة يوجد في  ديوك الفوق ب، مسجد أب       : ، وهي مساجد  خمسة  النويعمة وعين ال ي طال ن أب ي ب دة   يمسجد عل عبي
ة              اح، مسجد الرحم ن رب الل ب ب، مسجد ب د المطل ن عب اس ب ن الجراح، مسجد العب اآن    . عامر ب ا بالنسبة لألم أم

ن    ، خربة المفجر، طواحين السكر)جبل التجربة(دير قرنطل فهناك  لبلدةفي اوالدينية  األثرية ي ب ام عل ، مقام  االم
ا  مجلس محلي (آما يوجد آنيس خاص باليهود  لب،أبي طا ديوك الفوق أنظر الخريطة   ( )2011، النويعمة وعين ال

ديوك     .)2رقم  ة ال ومن الجدير بالذآر أن دير قرنطل وبحسب التقسيم الفلسطيني لحدود القرية ، يقع في حدود قري
ة       الفوقا، ولكنه ارتبط تاريخيا وعلى مر األزمنة بمدينة أريحا، وعليه  ة األثري ع الديني دير ضمن المواق م ادراج ال ت

   .لمدينة أريحا، لما لذلك من اهمية تاريخيا واثرية للمدينة
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 الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007داد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام بين التع
ا   النويعمة وبلدة  ديوك الفوق غ   عين ال نهم    1,971بل ذآور، و    956نسمة، م اث،     1,015نسمة من ال نسمة من اإلن

  .وحدة 399أسرة، وعدد الوحدات السكنية  350ويبلغ عدد األسر 
  

  العمرية والجنسالفئات 
  

ة في     أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،    ات العمري ع الفئ دة  أن توزي ة و بل ا   النويعم ديوك الفوق  عين ال
ل من     % 40.2: ، آان آما يلي2007لعام  ة أق ة العمري ا،   15ضمن الفئ ة    % 55عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ

، هي بلدةأن نسبة الذآور لإلناث في ال آما أظهرت البيانات. وقعاما فما ف 65ضمن الفئة العمرية % 2.5عاما، و
  %.51.5، ونسبة اإلناث %48.5، أي أن نسبة الذآور 100:  94.2

  

 العائالت
  

ا النويعمة وبلدة يتألف سكان  ا     عين الديوك الفوق ائالت، منه ة : من عدة ع ة  و، دريعات  عائل ة عائل ة  و، عواطل عائل
ة  و، عائلة  فهودوغوانمة،  عائلةو، نجوم عائلةو، عساآرة د عائل ة  و، زاي ات عائل ة  و، طريف اليس،  عائل ة  ومح عائل

  .)2011، االنويعمة وعين الديوك الفوقمجلس محلي ( عائلة شنياتوعائلة خرابش، ورميلة، أ
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  قطاع التعليم
  

دى   دة سكان  بلغت نسبة األمية ل ة و  بل ا   النويعم ديوك الفوق ام   عين ال د ش  %10.6، حوالي  2007ع كلت نسبة  ، وق
اك   %. 80.4 منها اإلناث ان هن ة،    % 16.9ومن مجموع السكان المتعلمين، آ راءة والكتاب % 33.3يستطيعون الق

ة،    تهم االبتدائي وا دراس ة،   % 26.5انه تهم اإلعدادي وا دراس ة، و  % 8.5انه تهم الثانوي وا دراس وا % 3.4انه انه
ا  تهم العلي م . دراس ين المستوى التعليمي في 1الجدول رق دة  ، يب ة وبل االنويعم ديوك الفوق ، حسب الجنس  عين ال

  .2007والتحصيل العلمي لعام 
  

 2007حسب الجنس والتحصيل العلمي، ) سنوات فأآثر 10( النويعمة وعين الديوك الفوقاسكان بلدة : 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

المجموع

 658 5 - - - 11 10 41 172 269 121 29 ذآور
 734 5 - 1 - 14 12 77 197 195 114 119 إناث

 1,392 10 - 1 - 25 22 118 369 464 235 148المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن،  ،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر  

  
ي  ة ف ية والثانوي يم األساس ات التعل ق بمؤسس ا يتعل ا فيم دة  أم ابل ديوك الفوق ين ال ة وع ام الدراسي  النويعم ي الع ف

. لسطينيةوزارة التربية والتعليم العالي الفتديرهما ، نان مختلطتان حكوميتاالبلدة مدرست، فيوجد في 2010/2011
  ). 2انظر الجدول رقم ( )2011أريحا،مديرية التربية والتعليم، (أية رياض لألطفال  البلدةال يوجد في 

    
ة و بلدة يبلغ عدد الصفوف الدراسية في  ا   النويعم ديوك الفوق ة،    477صفا، وعدد الطالب     19 عين ال ا وطالب طالب

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد  ). 2011، أريحاعليم، مديرية التربية والت(معلما ومعلمة  34وعدد المعلمين 
ا النويعمة و بلدةالطالب لكل معلم في مدارس  غ   عين الديوك الفوق ة الصفية       14يبل غ الكثاف ة، وتبل ا وطالب  25طالب

  ).2011، أريحامديرية التربية والتعليم، ( طالبا وطالبة في آل صف
  

 عاملل المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في المدارس عتوزي: 2جدول 
 2010/2011 الدراسي

  
  .)2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس  محلي ( حاجة إلى مدرسة إناثمن الجدير ذآره بأن البلدة ب

  قطاع الصحة
  

وفي حال عدم   . مرآز صحي حكومي، ومرآز أمومة وطفولة حكومي النويعمة وعين الديوك الفوقا بلدةفي  يوجد
ة   في البلدة فإن المرضى يتوجهون إلى  توفر الخدمات الصحية المطلوبة ا  المرافق الصحية المتوفرة في مدين أريح

  .)2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس محلي ( آم 10حوالي البلدة بعد عن والتي ت
  
  :بعض المشاآل والعقبات، أهمها النويعمة وعين الديوك الفوقا بلدةيواجه قطاع الصحة في  

 واسعة عدم وجود مراآز صحية. 
 لموجود غير مجهز بالمعدات الطبيةالمرآز الصحي ا. 
 باستمرار وممرضة مناوب عدم وجود طبيب. 
 عدم وجود سيارة إسعاف. 

 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  سم المدرسةا

  مختلطة  حكومية  مدرسة عمر بن الخطاب األساسية المختلطة

  مختلطة  حكومية  مدرسة النويعمة الثانوية المختلطة
  .2011التربية والتعليم، مديرية  :المصدر
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  األنشطة االقتصادية
  

ا النويعمة و بلدةيعتمد االقتصاد في  ا      عين الديوك الفوق ى عدة قطاعات، أهمه ، حيث يستوعب   الزراعة قطاع  عل
  ).1انظر الشكل رقم ( )2011، النويعمة وعين الديوك الفوقاجلس محلي م( من القوى العاملة% 60

  
ام  ي ع ج ف د أري ذي أجراه معه داني ال ائج المسح المي د أظهرت نت ة، 2011وق ق الدراسة الحالي أن بهدف تحقي  ب

  :ا يليآم هو النويعمة وعين الديوك الفوقا بلدةتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 
  

 من األيدي العاملة% 60ع الزراعة، ويشكل قطا. 
  من األيدي العاملة% 30سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين، ويشكل. 

  
  عين الديوك الفوقاالنويعمة و بلدةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس  محلي  :المصدر

  
ياحية،       أما  و، وبعض الصناعات الس اه جريك من حيث النشاطات االقتصادية والتجارية فيوجد في البلدة مصنع مي

ا  ي  آم د ف دةيوج ا   بل ديوك الفوق ين ال ة وع االت 9 النويعم الن  ، بق ة ومح دمات المختلف ديم الخ د   لتق ل واح ومح
  ).النجارة(ية للصناعات المهن

  
ى   النويعمة وعين الديوك الفوقابلدة صلت نسبة البطالة في ووقد   ر       %. 42إل ة األآث ة االجتماعي ين أن الفئ د تب وق

  :تضررا في البلدة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

 قطاع الزراعة. 

 قطاع المراعي. 

  ج( في منطقة األراضي السكنيةالبناء في.( 
 

  لقوى العاملة ا
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 63.6وآان هناك ). يعملون% 98.2منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 36.1هناك 

  ). 3انظر الجدول رقم ( )المتفرغين ألعمال المنزل من% 42.6من الطالب، و% 44.9منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الفوقا الديوك وعين النويعمة سكان: 3جدول 

 
 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )عملال

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال 

يبحث 
 عن عمل

المجموعأخرى

 658 2 256 17 9 38 1 191 400 5 3923 ذآور
 734 1 630 10 2 35 376 207 103 1 -102 إناث

 1,392 3 886 27 11 73 377 398 503 6 4943المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

    

  قطاع الزراعة
  

دونم هي أراض قابلة للزراعة  5,600دونما، منها  65,882حوالي  الديوك الفوقاعين بلدة النويعمة وتبلغ مساحة 
  ).3خريطة رقم ال، و4انظر الجدول رقم ( ض سكنيةدونما أرا 546و 
  

 ) بالدونم المساحة( الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
الحرجية

برك 
ائيةم

 مساحة األراضي الزراعية
مساحة  (5,600)

األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

موسمية
المراعي

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

6,267 139 53,285 0 45 2,505 2,355 42 698 546 65,882
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  
 الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
  2011، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر
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اه   بلدة النويعمة وعين الديوك الفوقا تعتمد معظم الزراعة في و ى مي ار   عل ابيع واآلب ة الين دة   و. الجوفي وم أهل البل  يق
  ).5انظر الجدول رقم ( المختلفة وأهمها الخيار والبندورة الخضرواتاعة بزر

  

 )بالدونم المساحة( الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في المزروعة، األراضي مساحة: 5 جدول

 موز المجموع
 نخيل

  الخضروات حمضيات عنب
  مساحة  عدد األشجار

2,058 111.5 4,890 96 0 235.5 1,615 
 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر

  
، إلى )نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا يرجع
على  استند )(2011 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالمسح الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و أن

، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ
المناطق الحضرية والمناطق  السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و

ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبة آتشففا يجأر مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها
يوضح الفرق في أرقام المساحات  وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(

 .الزراعية األآبر حسب أريج
  
د    ة فق روة الحيواني بة للث ا بالنس داني أنأم ح المي ين المس ن % 53 ب كان م ة وع س دة النويعم ابل ديوك الفوق  ين ال

  ).6رقم  انظر الجدول(والنحل األغنام و األبقار يقومون بتربية الماشية، مثل
  

 الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في الحيوانية الثروة: 6 جدول

 *األبقار األغنام  الجمال الدواجن خاليا نحل

350 71,000  0 4,573 0 
  .لعجول، العجالت، والثيرانتشمل األبقار، ا *

 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر
  

دة  أما من حيث الطرق الزراعية في  ة    27.5، فيوجد حوالي   البل م طرق زراعي ي   ( آ ة وعين   مجلس محل النويعم
  . )7انظر الجدول رقم ( )2011، الديوك الفوقا

  
 وأطوالها النويعمة وعين الديوك الفوقا في الزراعية الطرق حالة :7جدول 

  )آم( الطول  البلدةحالة الطرق الزراعية في 

  11  صالحة لسير المرآبات
  4.5  رات واآلالت الزراعية فقطوآتاصالحة لسير التر

  4  صالحة لمرور الدواب فقط
  8  غير صالحة

  2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس  محلي :  المصدر
  

   :منها  ،)2011،  النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس محلي (بعض المشاآل  في البلدة ويواجه القطاع الزراعي
  

 مشكلة التسويق. 
 قلة رأس المال. 
  الحيوانات حظائر إلنشاءقلة األماآن. 
 عدم وجود الخبرة الكافية لدراسة الجدوى االقتصادية. 
 الزحف العمراني على األراضي الزراعية. 
 عدم توفر العمالة. 
  



  أريحامحافظة                                  لسكانية                                                                              دراسة التجمعات ا
 

 11

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ة ؤسسات  م وطني، آما يوجد عدة المن لألمرآز  النويعمة وعين الديوك الفوقابلدة يوجد في  دم   و محلي ات تق جمعي
ديوك  مجلس محلي ( خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وفي عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها النويعمة وعين ال

  : ، منها)2011، الفوقا
   

  ي مجلس ة ومحل االنويعم ديوك الفوق ين ال ام  تأسس : ع ل1994ع ن قب ي وزارة ، م م المحل ، الحك
ام بقضايا  دةبهدف االهتم كانها البل ى س ة الخدمات إل ديم آاف ة وتق ديم خدمات البني ى تق ، باإلضافة إل

 .التحتية
 ويعنى النادي ياضة والشباب، وزارة الر من قبل، 1994تأسس عام :  الرياضي النويعمةشباب  نادي

 .والثقافية للشباب واالجتماعية باألنشطة الرياضية
 ام  تأسس  :الرياضيلديوك اشباب  نادي ل   ،1994ع ادي   وزارة الرياضة والشباب،    من قب ى الن ويعن

 .والثقافية للشباب واالجتماعية باألنشطة الرياضية
 وم   2000م تأسست عا :جمعية شابات النويعمة التعاونية الزراعية ة ، تق ، من قبل الشؤون االجتماعي

 .مشاريع صغيرة تنفيذبتقديم خدمات زراعية باإلضافة إلى 
 ام    :جمعية الديوك التعاونية الزراعية وم     2005تأسست ع ل، تق ل وزارة العم ذ ، من قب مشاريع   بتنفي

 .اإلرشاد الزراعي، وتقديم الثروة الحيوانية والزراعةتتعلق ب
 ى  ، من قبل وزارة الخارجية  ، تهدف  2011تأسست عام  :مة والديوك الخيريةجمعية نساء النويع إل

 .لهنتقديم خدماتها في مجال التنمية للنساء وتوفير فرص عمل 
 ى    ،وزارة العمل ، من قبل2010تأسس عام : اتحاد نقابة العمال الزراعي والتصنيع الغذائي يهدف إل

 .يالتصنيع الغذائ حول تدريبية ورشات عملعقد 
    ة ام   : جمعية النويعمة التعاونية للتطوير والحرف التقليدي ل،    2009تأسست ع ل وزارة العم ، من قب

 .والنحاس والتطريز تختص بالحرف التقليدية
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ام      النويعمة وعين الديوك الفوقابلدة يوجد في  ذ ع ة من اء عام اء محافظة     1988 شبكة آهرب ر شرآة آهرب ، وتعتب
ى        . البلدةالمصدر الرئيس للكهرباء في  القدس اء إل  %70وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرب

  ).2011،النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس محلي (
  
ى     عدم توسيع شرآة الكهرباء للشبكة بعض المشاآل في مجال الكهرباء، أهمها البلدةواجه تو  ل عل ابها ب على حس

 .حساب المواطنين، حيث أنها مكلفة جدا
  

من الوحدات السكنية موصولة   % 70، وتقريبا البلدةشبكة هاتف، تعمل من خالل مقسم آلي داخل  البلدة يتوفر في
  ).2011،النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس محلي ( بشبكة الهاتف

  

  النقل والمواصالت
  

دة  ة   يوجد في بل ا   النويعم ديوك الفوق يارات أجرة   خمس   وعين ال ل   س وم بنق واطنين تق ي  مجلس  ( الم ة  محل النويعم
دة أما بالنسبة لشبكة الطرق في   ). 2011،  عين الديوك الفوقاو دة  فيوجد في    ،البل م  15البل من الطرق الرئيسة     آ
  ).8جدول رقم الأنظر ( )2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامحلي مجلس ( من الطرق الفرعية  آم 30و
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 الفوقا الديوك وعين النويعمة بلدة في الطرق حالة: 8 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  طرق جيده ومعبدة .1  10  20

  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  -

  طرق غير معبدة .3  5  10
  2011، وقاالنويعمة وعين الديوك الفمجلس  محلي :  المصدر

  

  المياه
  

 حيث تم وصل   بالمياه عبر شبكة المياه العامة، البلدةبتزويد سكان يقوم مجلس محلي النويعمة وعين الديوك الفوقا 
ام    أما 2006النويعمة بشبكة المياه العامة عام  وتصل نسبة الوحدات السكنية     . 1991الديوك الفوقا فتم وصلها ع
ة  . )2011مجلس محلي النويعمة وعين الديوك الفوقا، ( %80إلى  الموصولة بشبكة المياه العامة ويعد نبع النويعم

ين        اناألساسي انونبع الديوك المصدر اه المزودة من النبع ة المي دة لتزويد السكان بالمياه، حيث بلغت آمي ام   للبل ع
اه لألغراض      /متر مكعب 55,000حوالي  ،2011 ة من المي ذه الكمي ة    الشهر، ويتم استخدام ه ة والزراعي المنزلي

  ). 2011مجلس محلي النويعمة وعين الديوك الفوقا، (
  

رد في     الفلسطينيةواستنادًا إلى تقديرات سلطة المياه  اه للف د المي دة ، يبلغ معدل تزوي ر  75حوالي   البل وم،    الت في الي
ا     وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في  ديوك الفوق ة وعين ال دة النويعم اه،      آل  ال يستهلك  بل ة من المي ذه الكمي ه

رئيس وخطوط       %20بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى  وذلك د المصدر ال د عن ل الفاق ، وهذه تمث
اه في      ،الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزلالنقل  رد من المي ة وعين    وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف دة النويعم بل

ة        . ليوملترا في ا 60 الديوك الفوقا ة الصحة العالمي ل منظم رح من قب ى المقت ويعتبر هذا المعدل اقل من الحد األدن
وم     100والذي يصل إلى  رد في الي ر للف اه الفلسطينية،    ( لت ذآر أن    .)2009سلطة المي ر    من الجدير بال سعر المت

   ).2011فوقا، مجلس محلي النويعمة وعين الديوك ال(. قالنالمكعب للمياه من الشبكة العامة يبلغ شي
  

ة خمسة آبار  البلدةآما يتوفر في  ابيع وهي   ، خاصة  جوفية زراعي ة ين ديوك  : وثالث ة  ، عين ال وعين   ،عين النويعم
  . )2011مجلس محلي النويعمة وعين الديوك الفوقا، (شوصا 

  

  الصرف الصحي
  

ا   بلدة يتوفر في ال  ديوك الفوق ر االمتصاصية    نحيث يستخدم السكا    ،شبكة صرف صحي    النويعمة وعين ال الحف
واستنادا إلى تقديرات االستهالك   .)2011مجلس محلي النويعمة وعين الديوك الفوقا، ( للتخلص من المياه العادمة

ا    ى     82.8 بحوالي اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يومي ر مكعب، بمعن ر  30,215مت  امت
ة بحوالي         البلدةد في أما على مستوى الفر. سنويا امكعب اه العادم رد من المي اج الف دل إنت در مع را في    42، فقد ق لت
م   . اليوم يتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية، والتي يتم تفريغها بواسطة صهاريج النضح، ومن ث

ه ال   . يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون مراعاة للبيئة ى أن ة      وهنا تجدر اإلشارة إل اه العادم تم معالجة المي ي
ة           ة والصحة العام ى البيئ ا يشكل خطرا عل تخلص، مم ع ال د مواق أبحاث   وحدة ( الناتجة سواء عند المصدر أو عن

 .)2012أريج،  -المياه والبيئة
  

                 النفايات الصلبة                                                                                        
  
ة الرسمية    "للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار مجلس الخدمات المشترك"عتبر ي الجه

ل   البلدة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجارية والصناعية في المسؤولة ، والتي تتمث
ا  م فرض رسوم شهرية           . حاليا بجمع النفايات والتخلص منه ة، ت ات الصلبة مكلف ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي

وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال . شهرال/ القشي 18على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات مقدارها 



  أريحامحافظة                                  لسكانية                                                                              دراسة التجمعات ا
 

 13

ات الصلبة دة للنفاي ة إلدارة جي ر آافي ر غي ا تعتب تم تحصيل سوى  أنه ذه الرس% 60حيث ال ي مجلس (وم من ه
  ).2011محلي النويعمة والديوك الفوقا، 

  
ع معظم سكان     دة  ينتف ا   بل ديوك الفوق ة وعين ال ات        النويعم تم جمع النفاي ات الصلبة، حيث ي ة إدارة النفاي من خدم

ى    ا إل الناتجة عن المنازل والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ثم يتم نقله
ر مكعب،  حاوية سعة  20حيث يوجد في البلدة  البلدةات موزعة في أحياء حاوي ا من       واحد مت ك جمعه د ذل تم بع لي
ى   التي يملكها مجلس الخدمات المشترك  ، ونقلها بواسطة سيارة النفاياتمرتين  في األسبوعمجلس بواقع القبل  إل
، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن   البلدةآم عن  7أريحا للنفايات الصلبة والذي يبعد حوالي  مكب

ق   ا طري ي المكب     . دفنه ات الصلبة ف تخلص من النفاي ة ال غ تكلف ي 20وتبل مجلس الخدمات المشترك،  (طن  /القش
ة         وتجدر اإلشارة هنا إلى أن . )2012 تم فصلها في المكب، حيث يوجد منطق النفايات الطبية والنفايات الخطرة ي

   .نطقة نفايات المسالخ ومنطقة النفايات الطبيةمحددة لكل نوع، آم
  

ة   ،2007ه عام ؤأن مكب أريحا الصحي للنفايات الصلبة تم إنشاإلى  وتجدر اإلشارة هنا بتمويل من الوآالة الياباني
السلطة (من محافظة أريحا واألغوار % 72.2وتشمل منطقة الخدمة لمكب أريحا حوالي ). جايكا(للتعاون الدولي 

حيث تغطي مدينة أريحا وبلدة الديوك والنويعمة ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان   ،)2010ة الفلسطينية، الوطني
ا (عند تصميم المكب تم االعتماد على المعايير اليابانية ). 2012مجلس الخدمات المشترك، ( نظام  ) نظرية فوآوآ

ين   ، حيث تم تبطين المكب لمنعSemi aerobic system - التهوية الجزئي تسرب العصارة للمياه الجوفية بطبقت
ة   ة العالي تيك ذات الكثاف ن البالس ة م ة وطبق ن الترب ع  . (HDPE)م ب لجم ن األنابي بكة م د ش ى تمدي باإلضافة إل

تخلص     العصارة وتصريفها في برآة خاصة لتجميع العصارة، وتم ترآيب أنابيب لجمع الغاز وإطالقه في الجو لل
بعض المعلومات عن مكب أريحا الصحي وسعته  ،  9يبين الجدول رقم ). 2012ك، مجلس الخدمات المشتر(منه 

اء    ف، الجدولأيضا في  موضح هو وآما . الذين يخدمهموالنطاق الجغرافي الذي يغطيه وأعداد السكان  م االنته د ت ق
    .اونمد 20، لذلك يقوم المجلس حاليًا بإعداد خطة لتوسيع المكب بمساحة 2011سنة  العمل بالمكب من
  

 الصلبة للنفايات الصحي أريحا مكب عن معلومات: 9جدول 

  منطقة الخدمة
عدد 
  السكان

آمية 
النفايات 
  اليومية

  )يوم/طن(

السعة 
التصميمية 

  )3م(

مساحة 
منطقة طمر 

النفايات 
  )دونم(

المساحة 
اإلجمالية 

  )دونم(

العمر 
  االفتراضي

انتهاء 
العمل 
 بالمكب

نة أريحا وبلدة الديوك مدي
والنويعمة ومخيمي عقبة 

جبر وعين السلطان 
من محافظة % 72.2(

  )أريحا واألغوار

  2011  سنوات 4  26.5  10.3  53,000  35 - 33  32,368

  2012للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار،  مجلس الخدمات المشترك :المصدر
  

 1.05 حواليالنفايات الناتجة من البلدة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات في البلدة أما فيما يتعلق بكمية 
 755تعادل ، وهذه طن يوميا 2.1حوالي بالبلدة آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان 

طنا  11إلى مجلس الخدمات المشترك، يتم جمع واستنادا ). 2011أريج،  -أبحاث المياه والبيئة وحدة(سنويا  اطن
  .طن يوميًا 1.6أسبوعيا من بلدة النويعمة والديوك الفوقا أي حوالي 

  األوضاع البيئية
  

اني  دة تع ا بل ديوك الفوق ين ال ة وع رى النويعم ن ق ا م دات آغيره ة  وبل اآل بيئي دة مش ن ع ة م ن  ،المحافظ د م الب
  : ن حصرها بما يليحلول لها، والتي يمكالمعالجتها وإيجاد 

  
  أزمة المياه

  
 ع   تالتي  اإلسرائيلية ترواستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميك رميم وتوزي حتكر حفر وت

ار الموجودة            ،المياه وبيعها رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ا حرم الفلسطينيون من حف ر من     .بينم وفي آثي
اه من شرآة ميك       بشاألحيان، تعتمد السلطة المحلية  ى شراء المي ر عل د   روكل آبي دة ت اإلسرائيلية لتزوي  البل
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اه   .بالمياه االتي تعمل على خدمته وتقوم الشرآة من خالل اآلبار التي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المي
ر الشرعية،    حيث   الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية غي

 ). 2011أريج، (يستخدم المستوطنون وخاصة في منطقة األغوار آميات هائلة من المياه 
    ا ر مكانه دة أو تغيي ة الضخ من      . ال تسمح قوات االحتالل للفلسطينيين حفر آبار زراعية جدي ذلك تحدد آمي آ

 .هذه اآلبار
  

  إدارة المياه العادمة
 

بكة  ود ش دم وج الي اع ة للصرف الصحي، وبالت ةعام اه العادم ن المي تخلص م ر االمتصاصية لل تخدام الحف  س
ا،    ( ديوك الفوق ة وال ة في الشوارع          ،)2011مجلس محلي النويعم اه العادم واطنين بتصريف المي ام بعض الم وقي

نهم من   ة لنضحها، يتسبب        العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمك ة الالزم اليف العالي ة التك ارة تغطي  بمك
آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي . البلدةاألوبئة واألمراض داخل صحية وانتشار 

ا         )آبار جمع مياه األمطار(يتم تجميعها في اآلبار المنزلية  ا يجعله ة، مم اه العادم اه مع المي ذه المي ، حيث تختلط ه
ى دون  ر تبن ذه الحف ر صالحة للشرب، حيث أن ه كغي ات  تبطين، وذل ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف حت

ى آخر           ر من وقت إل غ الحف يارات النضح لتفري ر     . األرض، وبالتالي تجنب استخدام س ة غي اه العادم ا أن المي آم
اطق مفتوحة         ا في من تخلص منه تم ال المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ي

  ). 2011أريج، ( ار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلكدون األخذ بعين االعتب
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ين منفصلين        اآانت قريت ارة عن تجمع ة عب ا والنويعم ديوك الفوق ام  عين ال ل      ،2011 ، وفي ع رار من قب صدر ق
ي بضمهما    م المحل ان  حيث . وزارة الحك ل         آ ا قب ة  وضع جيوسياسي خاص به يتم   ،الضم لكل قري ذلك س ا  ول  هن

  .عرض الوضع الجيوساسي لكل قرية على انفراد
  

  عين الديوك الفوقا
  

ى استنادا  ام               إل ول من الع امن والعشرين من شهر أيل ة في الث ة والموقع ة المؤقت ة أوسلو الثاني ين    ،1995اتفاقي ب
حيث تم تصنيف   ،)ج(و )ا(مناطق  ىإلتم تقسيم أراضي عين الديوك الفوقا  ،طة الوطنية الفلسطينية وإسرائيلالسل

ع  وهي ، )ا( عين الديوك الفوقا آمناطق أراضيمن ) مساحة الكليةالمن % 52.3(دونما  8934 المناطق التي تتمت
ا  يطرة  فيه ل الس طينية بكام ة الفلس لطة الوطني ةالس ةو األمني ى  اإلداري ة  . األراضيعل ذآر أن غالبي دير بال والج

اط   ي المن زون ف كان يتمرآ نفةالس نيف   . )ا( ق المص م تص ا ت ا  8153بينم ن % 47.7(دونم ة الم احة الكلي ) مس
اء الفلسطيني      إداريا،اإلسرائيلية الكاملة أمنيا و وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة )ج( آمناطق ع البن حيث يمن

ة   اإلدارةبتصريح من    إال األشكالفيها أو االستفادة منها بأي شكل من  ذآر أن     .اإلسرائيلية المدني ومن الجدير بال
  ).10جدول رقم الانظر (هي األراضي الزراعية والمناطق المفتوحة  )ج(معظم األراضي الواقعة في مناطق 

  
 1995 الثانية أوسلو اتفاقية على اعتمادا الفوقا الديوك عين في األراضي تصنيف: 10جدول 

 المساحة بالدونم تصنيف األراضي
من المساحة الكلية  المئوية سبةالن

 لعين الديوك الفوقا
 52.3 8,934 )أ(مناطق 
 0 0 )ب(مناطق 
 47.7 8,153 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 17,087 المساحة الكلية

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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   اإلسرائيليعين الديوك الفوقا و ممارسات االحتالل 
  

كرية  دة عس ود قاع ن وج ا م ديوك الفوق ين ال اني ع رائيليةتع ى إس ا إل مال منه ي  ،الش ن  76تصادر والت ا م دونم
يها د. أراض كل القواع رائيلية وتش كرية اإلس ا ع العس اتبئ ى المجتمع طينية عل ا  الفلس كله برمته ا تش در م  بق

الفلسطينيين  تهديدا على حياة و أيضا خطرا دائما اإلسرائيليةالقواعد العسكرية  تمثل آما. المستوطنات اإلسرائيلية
ك القواعد    في  الجيش اإلسرائيلي   ممارساتنتيجة   حتفهم العديدحيث لقي منها،  في مكان قريب الذين يعيشون تل

    .)2011أريج،  –وحدة مراقبة التحضر( التدريبات العسكرية أثناء إطالقهاالتي يتم  الحية الذخيرة أو بسبب
  

  النويعمة
  

م تصنيف     ،)ج(و )ا(مناطق  إلىتم تصنيف أراضي النويعمة  ،1995عام  اتفاقية أوسلو الثانية إلى استنادا حيث ت
اطق   أراضي من  ) لكليةامساحة المن % 12.5(دونما  6091 ة آمن م تصنيف    )ا( القري ا ت ا  42704، بينم  تدونم

  ).11جدول رقم انظر ال( )ج( آمناطق) مساحة الكليةالمن % 87.5(
  

 1995 الثانية أوسلو اتفاقية على اعتمادا النويعمة في األراضي تصنيف: 11دول ج

 المساحة بالدونم تصنيف األراضي
من المساحة الكلية  المئوية النسبة

 للنويعمة
 12.5 6,091 )أ(مناطق 
 0 0 )ب(مناطق 
 87.5 42,704 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 48,795 لكليةالمساحة ا

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  

   اإلسرائيليالنويعمة وممارسات االحتالل 
  

ت  رائيلقام ا    إس نوات احتالله الل س يخ طينية لألراض ادرة  الفلس ة     5,048بمص ي النويعم ن أراض ا م دونم
أريج  -نظم المعلومات الجغرافيةوحدة ( اإلسرائيليةمستوطنة نعومي  إقامةمن أجل ) من المساحة الكلية% 10.4(

توطنة . )2011 ذه المس ا ويقطن ه ن  حالي د ع ا يزي توطن  100م رائيلي مس ة التحضر(إس دة مراقب ج،  –وح أري
  ).12جدول رقم الانظر ( )2011

  
 النويعمة قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 12 جدول

 القاطنين المستوطنيندد ع
 في المستوطنة

المساحة المصادرة من 
  )دونم( النويعمةأراضي قرية 

 اسم المستوطنة التأسيسسنة 

 نعومي 1979  5,048 102
  2011أريج  - نظم المعلومات الجغرافية وحدة : المصدر

  
، المزيد من أراضيهادرة مصابل شهدت  ،هذا الحد النويعمة عند ألراضي اإلسرائيليةولم تتوقف المصادرات 

 اإلسرائيليةدونما لحماية المستوطنات  1,143مساحة قدرها بعلى أراضي القرية  إسرائيليةقاعدة عسكرية  قامةإل
  .    المقامة على أراضي القرية وتلك المجاورة لها

  
ادرت  ا ص رائيلآم ن  إس د م افي   المزي ارع االلتف ق الش ة لش رائيليأراضي النويعم م  اإلس ط  ،90رق دف رب به

ى أراضيها بالمستوطنات      اإلسرائيليةالمستوطنة  ة عل أن    . المجاورة  األخرى  اإلسرائيلية المقام وتجدر اإلشارة ب
ة يكمن      داد أو     بالخطر الحقيقي للطرق االلتفافي ا يعرف بمساحة االرت ي يفرضها الجيش    ) Buffer Zone(م الت
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ا    ادة م ي ع رق والت ك الط داد تل ول امت ى ط رائيلي عل ون  اإلس ر 75تك ارع  امت انبي الش ى ج ة ( عل دة مراقب وح
   .)2011أريج،  –التحضر

  
البؤرة   إقامةلغرض  ليينياإلسرائآذلك شهدت النويعمة االستيالء على أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين 

يل ببناء قامت إسرائ ،خالل العقدين الماضيين نهأ والجدير بالذآر. أراضيهااالستيطانية ميفوعوت يريحو على 
ية نوأوهي عبارة عن  ،فيما بعد بالبؤر االستيطانية والتي باتت تعرف ،في الضفة الغربية ااستيطاني اموقع 232

. ادة تبدأ بإقامة آرفانات متنقلة على الموقع الذي يتم االستيالء عليه من قبل المستوطنين، ولمستوطنات جديدة
وباء البؤر  ةبداي والجدير بالذآر أن. منها أميالوعلى بعد عدة  ،وتتفرع البؤر االستيطانية من المستوطنة األم

للمستوطنين اليهود لالستيالء على مواقع التالل والمرتفعات " شارونية" آان دعوة اإلسرائيليةاالستيطانية 
الحكومات ورغم أن . الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين الحقا في إطار تسوية مستقبلية بين الجانبين

غطاء الفقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير  ،الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر اإلسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك
م حين تولى أرييل شارون زما ،2001وعلى وجه التحديد بعد العام  ،لوجستي لوجودها واستمرارهاالو منياأل

. ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطينيةى ارتفاع األمر الذي أدى إل ،الحكم وأطلق العنان لهذه البؤر
آما دأب الجيش اإلسرائيلي أيضا على مساعدة هؤالء المستوطنين اإلسرائيليين في االنتقال واالستقرار في تلك 

أريج،  –وحدة مراقبة التحضر( بل وتامين الحماية لهم ومدهم بالبنية التحتية األساسية لضمان بقائهم فيها ،المواقع
2011(.   

  

  في النويعمة  اإلسرائيليةالعسكرية  األوامر
  

ة  " ج"الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة  والمنشآتاستهداف المنازل  اإلسرائيليةتتعمد السلطات  ا بذريع  أنه
لو  ة أوس ب اتفاقي ة حس رائيلية مطلق كرية إس ة وعس يطرة أمني ع لس ةتخض ة المؤقت ى  ،الثاني ب عل ث يترت حي

ا أيضا استصدار تصاريح خاصة من          نلفلسطينييا اء والتوسع فيه ة   اإلدارةالقاطنين فيها أو من ينوون البن المدني
اء والتوسع     اإلسرائيلية م بالبن ذآر أن السلطات     . تسمح له وم  اإلسرائيلية ومن الجدير بال ى     تق اق عل بتضييق الخن

اء     راخيص بن اطق      المواطنين الفلسطينيين المتقدمين الستصدار ت ة في من حيث تفرض   " ج"في أراضيهم الواقع
يهم ة يجب  عل تيفاؤهشروطا مرهق اء ااس راخيص بن ى استصدار ت ة عل تم الموافق ى ي د تأخذ الفلسطينيين  ،حت وق

اء وفي         اإلسرائيلية المدنية  اإلدارةرد من الفي انتظار  أعواماشهورا و اتهم بشأن استصدار تصاريح بن ى طلب عل
تيفائها ضها بذريعة عدم  معظم الحاالت يتم رف ي      ،قه المر اإلسرائيلية للشروط   اس ة الت الغ الطائل ة ناهيك عن المب

اطق    اء في من أوى     . )ج( يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول على ترخيص بن ونظرا للحاجة الماسة للم
وحدة  (اإلسرائيلية المدنية  اإلدارةن للبناء دون تراخيص صادرة عن ويضطر الفلسطيني ،ومواآبة الزيادة السكانية

  .)2011أريج،  –مراقبة التحضر
  

 اإلسرائيلي ستمر االنسحاب   ي أننصت على ) المؤقتة أوسلواتفاقيات (أن االتفاقيات المرحلية  إلى اإلشارةوتجدر 
د انسحبت من     إسرائيل، بحيث تكون 1999من المناطق الفلسطينية حتى العام  الفلسطينية   األراضي من  % 95ق

ة    األراضيصبح هذه لت يادة الفلسطينية المطلق أخير        إال أن  ،تحت الس م يحدث بسبب توقف المفاوضات والت ذا ل ه
ة  اإلسرائيليةات المتعمد من قبل الحكوم ى االنسحاب اإلسرائيلي      األمر  ،في تطبيق االتفاقيات الموقع ذي أدى إل ال

ن  ي م طينية األراضيالجزئ ة التحضر( الفلس دة مراقب ج،  –وح ه. )2011أري اطق  ،وعلي احة المن د بلغت مس فق
اطق ا (الخاضعة للسيطرة الفلسطينية     ام     ) من ى شهر آذار من الع د عن    2000حت ا ال يزي من مساحة   % 18.2 م

ة زال  ،الضفة الغربي ا ال ت ة مصنفة  % 21.8بينم ة للضفة الغربي احة الكلي ن المس اطق ب(م ن %  60و  ،)من م
ة  اإلسرائيلية  الفلسطينية خاضعة للسيطرة  األراضي اطق   الكامل ة   )ج( وتشمل من ات الطبيعي نظم  وحدة  ( والمحمي

ة ات الجغرافي ج  -المعلوم ذلك . )2011أري د و ،ل وامبع ات أع ن االتفاقي اطق    ،م ي المن أة ف اء أي منش ا زال بن م
تلز           )ج( المصنفة اه أو أي مشروع يس ار مي ات أو أب رة للحيوان زل خاص أو مخزن أو حظي ك من ان ذل م ، سواء آ

رائيلية  ة اإلس ن اإلدارة المدني ى تصريح م تيطان   ،الحصول عل رة االس ارع وتي ه تتس ت نفس ي الوق رائيليف  اإلس
لة             ادرة متواص توطنات ومص ي المس ة ف ع مكثف ال توس ط أعم طينية، وس ي الفلس د لألراض يوالتهوي  لألراض

   .والممتلكات
   

تتعرض و )ج( معظم أراضيها في المناطق المصنفةتقع ، وقرية النويعمة الفلسطينية آغيرها من القرى الفلسطينية
ة  رائيليةلهجم ر  إس اء غي ة البن ات بذريع ازل والممتلك تهدف المن ة تس رخصالشرس تالل .  م نوات االح فخالل س

رائيلي طينية لألراضي اإلس رات    ،الفلس طينية عش ة الفلس ة النويعم لمت قري رتس ل   األوام ف العم كرية لوق العس
ر    ما  لمنشآتوالبناء  اء غي ة البن ة      األوامر وتصدر  .  مرخص البين سكنية وغيرها بذريع ة الفرعي ادة عن اللجن ع
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ة   يم التابع اء والتنظ إلدارةللبن ة  ل رائيليةالمدني ادة  اإلس ا للم رى  ) 3(ط ) 1( 38طبق دن والق يم الم انون تنظ ن ق م
ة م  واألبني نة  79رق ر( ،1966لس ة التحض دة مراقب ج،  –وح در ال.  )2011أري هويج ى  تنوي يأن إل  األراض

م   األردني واألبنيةالفلسطينية آانت تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى  ل احتالل    ،1966لسنة   79رق  إسرائيل قب
طينية لألراضي تالل . الفلس ب اح رائيلوعق ام  لألراضي إس ي الع طينية ف دلت  ،1967الفلس رائيلع انون  إس الق

م   اإلسرائيلي وفقا لألمر العسكري  األردني بما يتناسب ومصالحها االستيطانية وده      ،418رق ذي تضمن في بن وال
ي تسعى       ليتالءم األردنيبسيطة ومحددة من القانون  جزاءأ تيطانية الت ات االس ى  إسرائيل مع الغاي فرضها في    إل

ر      . الفلسطينية المحتلة األراضي ا التغيي ع عليه ي وق ود الت م البن ر الجهات   ) 1( ،ومن أه ة تغيي ق   ال  األردني ي تطب ت
ى   اإلسرائيليعمل القرار العسكري ) 2. (اإلسرائيليةالمدنية  باإلدارةالقانون واستبدالها  ة عل ة    تجزئ الضفة الغربي

ا  أعلنتحيث  أجزاء إلىوتقسيمها  ك    ،المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير والبناء فيه ا تل بينم
ى  التي خصصت للبناء االستيطاني فصنفتها ع  ا ل اطق تطو   أنه ران يمن اء ) 3. (ر وعم ل     إلغ ة ونق السلطات المحلي

ىصالحياتها  ة   إل ة التابع يط اللوائي ة التخط ىلجن يط  إل رائيليمجلس التخط ى اإلس تالل  األعل ابع لجيش االح الت
رائيلي ة       ،اإلس يط محلي ان تخط ؤولية للج لم المس دوره س ذي ب رأسوال تالل      ي يش االح ي ج ابط ف ا ض ل منه آ

ق لجنة للتخطيط  إنشاءنص القانون على ) 4. (يلياإلسرائ ا اسم    أطل ة 'عليه اء    اللجن يش و البن ة للتفت والتي  ' الفرعي
وق        ل حق ت تتجاه س الوق ي نف ي وف عهم العمران تهم وتوس مان راح توطنين وض امالت المس هيل مع تص بتس تخ

انون   أعطى ) 5. (األصليينالمواطنين الفلسطينيين  رئيس  صالحيات واس   اإلسرائيلي الق ان عة ل  اإلسرائيلي  األرآ
ة التحضر   (اإلسرائيلية  تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات  ج،   –وحدة مراقب أري

2011(. 
  

ام   اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةسلمت  ة       ،2011في الثاني من شهر آانون ثاني من الع د الواقع و زاي الي عرب أب أه
ة      أخطاراسبعة عشر  النويعمة الفلسطينيةالشمال من قرية  إلى بوقف العمل والبناء لعدد من الممتلكات في المنطق

ا من الممتلكات       اشملت مسجدا وخيام ات وغيره الصادرة عن    اإلخطارات واستهدفت    .سكنية وحظائر للحيوان
ع حظائر  اإلدارة ة أرب امالمدني بعة برآسات  لألغن ازل وس كنية من ) مقطورات(وخمسة من ومسجد  ،يحالصفس

د ، سالمة علي، محمد علي زايد :تعود الممتلكات لكل منو. القرية وأعمدة آهرباء ليمان   ، ناجح علي زاي أشرف س
د  ، نايف داود زايد، عطا داود، سعود داود زايد، حسين داود، زايد د  ، طالب داود زاي ليمان داود زاي د داود  ، س أحم
ة التحضر   ( موسى سليمان سالمة حسان  ، ويمان سالمةزايد سل، يوسف داود، نادر داود زايد، زايد  –وحدة مراقب

قد أمهلت أهالي قرية عرب الزايد حتى السابع والعشرين من   اإلسرائيليوآانت سلطات االحتالل . )2011أريج، 
اتهم والمباشرة   األوامرلتقديم االعتراض على  ،2011شهر آانون الثاني من العام   العسكرية الصادرة بحق ممتلك

إجراءات رخيص ب لطات   . الت ن الس راخيص م ه الستصدار ت ذآر أن التوج در ال رائيليةويج نح  اإلس ال يضمن م
   .المنطقة ألهاليتراخيص 

  
ام    ال آذلك تسلم أهالي عرب الزايد في الثالث من شهر تشرين اني من الع عشرة أوامر عسكرية تقضي      ،2010ث

ود   .ر حيوانات وغيرها من الممتلكات  شملت منازل وحظائ أيضا ،بوقف العمل والبناء في عدد من الممتلكات وتع
د  ،ضيف اهللا محمد حسين الزايد، محمد الزايد إبراهيم :الممتلكات لكل من د    ،عودة محمد الزاي د الزاي  ،صالح محم
د  ، سليمان محمد الزايد د الزاي ايدة     ،حسين محم د طريف رش ايدة    ، اسماعيل محم ود رش د محم تيسير  ، سمير محم

دوي     .صالح محمد محمود رشايدة، وحمود رشايدةمحمد م د الب ة   (ويقع تجمع عرب الزاي ة النويعم دو قري ى   )ب عل
ة     ويعتبر ،من قرية النويعمة الشمال الغربي إلىآيلومتر  واحدحوالي بعد  ة النويعم حيث   ،جزءا ال يتجزأ من قري
  . نسمة 350السكان فيه حوالي عدد يبلغ 
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عين الديوك النويعمة وبلدة المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية 
  الفوقا

  

  المشاريع المنفذة
  
انظر الجدول ( .سنوات الماضيةالخمس بتنفيذ عدة مشاريع خالل  عين الديوك الفوقاالنويعمة ومحلي مجلس  قام

  ). 13رقم 
  

 الماضية سنوات خمسة خالل الفوقا الديوك ينوع النويعمة محلي مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

 USA  2007  بنية تحتية  شبكة مياه في النويبعةتمديد 
 صندوق البلديات  2010  بنية تحتية  الديوك عين تأهيل شبكة مياه

  JICA  2011  بنية تحتية  عمل طرق داخلية في النويبعة والديوك
 JICA  2010  تعليمي  طفال في عين الديوكبناء روضة أ

 .2011، النويعمة وعين الديوك الفوقامجلس محلي  :المصدر

 المشاريع المقترحة
     

تتطلع بلدة النويعمة وعين الديوك الفوقا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان البلدة، إلى تنفيذ عدة 
أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة مشاريع خالل األعوام القادمة، حيث تم  تطوير 

وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة ). أريج(القدس  –التي عقدت في البلدة، والتي قام بعقدها معهد األبحاث التطبيقية
  :حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 
زراعية وأسمدة الري البالستيكية وشبكة البيوت لحيث االنويعمة من منطقة  في ،دعم القطاع الزراعي .1

 .ودعم الثروة الحيوانية من أعالف وغيرها ،ومعدات زراعية
 .تسجيل األراضي الحكومية للمواطنين وتوسيع حوض القرية .2
 .حل مشكلة المواصالت .3
 .وتوسيع شبكة المياه ،بناء خزان مياه شرب .4
 .دعم القطاع التعليمي .5
 .لجمعيات النسويةدعم الجمعيات الزراعية وا .6
 .تحسين الخدمة الصحية .7
 .حل مشكلة الصرف الصحي .8
 .حدائق منزلية من خالل دعم مشاريع صغيرة للعائالت الفقيرة إنشاء .9

 .ة وحدائق لألطفاليإنشاء نواد رياض .10
 .توسيع شبكة الكهرباء مع إنارة الشوارع .11
 .إنشاء مصانع لتشغيل أيدي عاملة .12
 .إنشاء سدود لتجميع مياه األمطار .13
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  لبلدةاألولويات واالحتياجات التطويرية ل
   

اني  دةتع ة     البل ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م   . م دول رق ين الج ات  14ويب ات واالحتياج ، األولوي
  .البلدي مجلسمن وجهة نظر ال للبلدة التطويرية

  
 النويعمة وعين الديوك الفوقادة األولويات واالحتياجات التطويرية في بل: 14جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ^آم 37   *  شق، أو تعبيد طرق 1
   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
 آم 2   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
 آم 5   *  ديدةترآيب شبكة مياه ج  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  متر مكعب 1000   * بناء خزان مياه 6
 آم 15   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 30   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9
   *      لجمع النفايات الصلبةسيارات  10
  *     لنفايات الصلبةمكب صحي ل  11

 االحتياجات الصحية

 ناعيادت   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 عيادة   *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
      *  شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

 االحتياجات التعليمية

  لإلناثمدرسة ثانوية    *  بناء مدارس جديدة 1
   *   إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
  *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

   *    استصالح أراض زراعية 1
 انبئر   * إنشاء آبار جمع مياه 2
 ابرآس 50   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
 طن سنويا 1500   *  أعالف وتبن للماشية 5
 ابالستيكي ابيت 40    *  بيوت بالستيكية إنشاء 6
 ابالستيكي ابيت 15     * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
  *    بذور فلحه 8
     *  اشتال ومواد زراعية  9

 احتياجات أخرى

  .جرافات، بواغر، جرارات زراعية  
  .آم طرق زراعية 15آم طرق داخلية و 12آم طرق رئيسة،  10 ^ 

  .2011،  النويعمة وعين الديوك الفوقاي مجلس محل :المصدر
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