
 الجفتلكقرية دليل 

  
 

  إعداد
 

  
 

  القدس - معهد األبحاث التطبيقية
 َأريج

 

 

 
 بتمويل من 

                    
  التعاون االسباني

 
2012  

 



  أريحامحافظة                                      دراسة التجمعات السكانية                                                                              
 

 1

  

  شكر وعرفان
  

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

  
ديات، ومجالس        وزارات، والبل آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفلسطينيين في ال
ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ

  . تقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانا

  
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 السكانية في محافظة أري         ى معلومات ش ا  هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل ح
ق        دف توثي ا به ة أريح ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس ج
ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق

يم االحتي    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "اجات التطويري 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           الطبيعية، والبشرية، والبيئ  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي ي
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

ة غي       ادية واالجتماعي ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي  والخط تقرة ف ر المس
  .المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

 
ع             ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ا ب ة التجمعات السكانية في محافظة أريح يمكن االطالع على جميع أدل

  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  الجفتلكقرية دليل 

  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

المسافة (منها  آم هوائي 33على بعد و، أريحامدينة  تقع شمالو، أريحامحافظة  قرىإحدى  ي، هقرية الجفتلك
نهر األردن، ومن الشمال قرية مرج الغزال  يحدها من الشرق. )أريحاومرآز مدينة  القرية األفقية بين مرآز

ومن الغرب قرى شرق محافظة نابلس مثل، دوما، مجدل بني فاضل وعقربة، ومن  طوباس،وأراضي محافظة 
  .)1أنظر الخريطة رقم ( )2010أريج،  –ومات الجغرافيةوحدة نظم المعل(. قرية فصايلالجنوب 

  
 الجفتلك قرية وحدود موقع: 1 خريطة

  
  2011، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
م،   232سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي  تحت مترا 189 على ارتفاع الجفتلكقرية قع ت مل

وحدة نظم   ( %49.2درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي   22فيصل إلى  الحرارةأما معدل درجات 
  ). 2010أريج،  –المعلومات الجغرافية

  
ل     أعضاء  9يتكون المجلس الحالي من    وم،  2005عام  الجفتلكقرية  مجلس قروي تم تأسيس نهم من قب م تعيي ، ت

ات   يمتلك  الوالمجلس . للمجلس ملك دائموجد مقر ي .ةالفلسطينيالسلطة الوطنية  يارة لجمع النفاي روي   ( س مجلس ق
  ).2011، الجفتلك

  
  : قوم بها، ما يليي التي المجلس القرويومن مسؤوليات 

 شبكة مياه الشرب وصيانتها ترآيب. 
  أو المولدات كهرباءالشبكة ترآيب وصيانة. 
  توفير سيارة إسعاف. 
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 توفير وسائل مواصالت. 
  

  نبذة تاريخية
  

ة  سميت قرية الجفتلك بهذا اإلسم نسبة إلى ك  آلم ي المزرعة       ،الجفتل ة األصل وتعن ة ترآي اريخ    .وهي آلم ود ت يع
اس      إلىالقرية ويعود أصل سكان ، زمن بعيدإنشاء التجمع إلى  روي   (عشيرة المساعيد وطمون في طوب مجلس ق

   ).1صورة رقم الأنظر (، )2011، الجفتلك
  

 الجفتلك قرية من منظر: 1 صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ي  د ف ييوج اجد وه ة مس ك أربع ة الجفتل دة،  يمسجد أب: قري ر، ي أب  مسجدوعبي مسجد الصحابة، ومسجد وبك
ك  ( األثري فهناك تل الصماديأما بالنسبة لألماآن األثرية . الشونة روي الجفتل الخريطة   أنظر ( )2011، مجلس ق

   ).2رقم 
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 الجفتلك قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 
غ   تلكالجفقرية  نهم    3,546بل ذآور،     1,773نسمة، م اث،     1,773ونسمة من ال غ عدد األسر    نسمة من اإلن ويبل
  .وحدة 692أسرة، وعدد الوحدات السكنية  578

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة  أن توزيع الفئات العمرية في  أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ك قري ام   الجفتل ا   2007لع ان آم ، آ
ضمن  % 2.7عاما، و 64 -15ضمن الفئة العمرية % 50.3عاما،  15ضمن الفئة العمرية أقل من % 45.5: ييل

، أي أن 100 :100 :هي، القريةأن نسبة الذآور لإلناث في  آما أظهرت البيانات. عاما فما فوق 65الفئة العمرية 
  %.50، ونسبة اإلناث %50نسبة الذآور 

  

 العائالت
  

الين،   وعائلة عرب العايد، وعرب المساعيد،  عائلة: من عدة عائالت، منها لجفتلكقرية ايتألف سكان  عشيرة الجه
اجرة، و ة العج و سريس، وعائل ة أب و دالخ، وعائل ة أب و دحيلوعائل ة أب ات،و، ةعائل ة النفيع وز،  عائل ة العن وعائل

  ).2011، مجلس قروي الجفتلك( وعائلة الرتيمات
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  الهجرة
  

  ، تبين أن2011لعام   لدراسة التجمعات السكانية في الضفة الغربية معهد أريجلذي قام به من خالل االستبيان ا
  ).2011مجلس قروي الجفتلك، ( 2000تفاضة األقصى عام إنالقرية منذ بداية  تهجر تقريبا عائلة 100

  

  قطاع التعليم
  

دى    ة ل ة  سكان  بلغت نسبة األمي ك قري ام   الجفتل د شكل  %11، حوالي  2007ع اث  ، وق ا  ت نسبة اإلن %. 74.5 منه
ة،    % 28يستطيعون القراءة والكتابة، % 20.1ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك  تهم االبتدائي وا دراس انه

ا % 2.7انهوا دراستهم الثانوية، و% 8.2انهوا دراستهم اإلعدادية، % 29.7 م   . انهوا دراستهم العلي ، 1الجدول رق
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام الجفتلكة قرييبين المستوى التعليمي في 

  
 2007 العلمي، والتحصيل الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الجفتلك قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
نمبي

المجموع

 1,182 2 - 2 3 20 14 114 400 334 226 67 ذآور
 1,203 1 - - - 16 14 81 308 334 253 196 إناث

 2,385 3 - 2 3 36 28 195 708 668 479 263المجموع
.، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
، فيوجد في  2010/2011في العام الدراسي  الجفتلكقرية  عليم األساسية والثانوية فيأما فيما يتعلق بمؤسسات الت 

ة الغوث    تديرهاوأخرى  ،من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةتدار  مدرسة واحدة حكومية القرية وآال
 للألطفاأية رياض في القرية  ال يوجدو ،ونروااأل -شرق األدنىالفلسطينيين في الالدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 

   .)2انظر الجدول رقم ( )2011أريحا، -مديرية التربية والتعليم(
   

ة  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في   ك قري ين      920، وعدد الطالب   صفا  30 الجفتل ة، وعدد المعلم ا وطالب  47طالب
م    و). 2011، ريحاأ -مديرية التربية والتعليم(معلما ومعلمة  تجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل

   .طالبا وطالبة في آل صف 31طالبا وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية  20يبلغ  الجفتلكقرية في مدارس 
  

 الدراسي مالعا في المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب الجفتلك قرية في المدارس توزيع: 2جدول 
2010/2011 

  
  :منها، )2011، روي الجفتلكمجلس ق(يواجه قطاع التعليم في الجفتلك بعض العقبات والمشاآل و

 عدم توفر مدرسة أساسية. 
  نقل للمدارس توفر وسيلةعدم. 
 تسرب الطالب من المدرسة للعمل في المستوطنات اإلسرائيلية. 
 قلة عدد المعلمين في المنطقة.  

  

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  سم المدرسةا

  مختلطة  ةيحكوم  الجفتلك الثانوية المختلطةمدرسة 

  مختلطة  وآالة  المختلطة األساسيةغور الفارعة مدرسة 
  .2011مديرية التربية والتعليم،  :المصدر
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    قطاع الصحة
  
خاصة،  يوجد عيادة طبيب عام حكومية، وأخرىصحية، حيث ال بعض المرافق قرية الجفتلكتوفر في ي

وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية . ، ومرآز أمومة وطفولة)حكومي وخاص(للتحاليل الطبية  انومختبر
 القريةيبعد عن ذي المطلوبة في القرية فإن المرضى يتوجهون إلى مستشفى أريحا الحكومي في مدينة أريحا، وال

مجلس قروي (آم  35حوالي  القريةيبعد عن آم، أو مستشفى نابلس الحكومي في مدينة نابلس والذي  45حوالي 
  ).2011، الجفتلك

  
  : و يواجه قطاع الصحة في قرية الجفتلك بعض المشاآل والعقبات، أهمها

 عدم توفر مرآز صحي على مدار الساعة. 
 بعد القرية عن مرآز المدينة. 
 عدم توفر مضادات للدغ األفاعي والعقارب. 
 عةعدم توفر سيارة اسعاف على مدار السا. 
  

  األنشطة االقتصادية
  

ة  يعتمد االقتصاد في  ك قري ى ق  الجفتل ة   % 90، حيث يستوعب   طاع الزراعة  عل وى العامل روي   ( من الق مجلس ق
  ).1انظر الشكل رقم ( )2011، الجفتلك

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

 :، ما يليالجفتلك قريةاأليدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في توزيع 
  دي العاملةمن األي% 90قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة%  3سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 2قطاع الموظفين، ويشكل. 

  
  قرية الجفتلكقوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في توزيع ال: 1شكل 

  
  2011مجلس قروي الجفتلك، : المصدر
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ة، و  بقاالت، محال 10 القريةفيوجد في  ،االقتصادية والتجاريةالمنشآت من حيث أما   11ن لتقديم الخدمات المختلف
  .، ومحل واحد لبيع األدوات الزراعية، ومشتل زراعي)الخ...آالحدادة، والنجارة،(للصناعات المهنية  محال

  
ى     ك  إل ة الجفتل ة         %. 10وقد وصلت نسبة البطالة في قري ر تضررا في القري ة األآث ة االجتماعي ين أن الفئ د تب وق

 .)2011مجلس قروي الجفتلك، ( :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
 قطاع الزراعة. 
 اإلسرائيلي سوق العمل. 
 قطاع التجارة. 

  

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 45.5وآان هناك ). يعملون% 96.3منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 53.6هناك 

  ). 3انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.3من الطالب، و% 53.5هم من(نشيطين اقتصاديا 
  

 2007 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الجفتلك قرية سكان: 3جدول 

 
 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
  يعمل

عاطل عن 
لعمل ا
سبق له (

 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموعأخرى

 1,182 6 363 10 1 54 7 291 813 6 33 774 ذآور
 1,203 16 721 2 1 64 365 289 466 3 5 458 إناث

 2,385 22 1,084 12 2 118 372 580 1,279 9 1,23238المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

ا    185,032حوالي   الجفتلكقرية تبلغ مساحة  ا، منه ة للزراعة و     63,402دونم م هي أراض قابل ا  د 972دون ونم
  ).3، وخريطة رقم 4انظر الجدول رقم ( نيةأراض سك

   

 ) بالدونم المساحة(  الجفتلك قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
مائية

ألراضي الزراعيةمساحة ا  
مساحة  (63,402)

األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

11,293 77 108,606 161 521 22,719 31,195 913 8,575 972 185,032
2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر  
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 الجفتلك قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

 
 آما يقوم أهل القرية بزراعة. الجوفيةاآلبار مياه  الينابيع و على الجفتلكقرية تعتمد معظم الزراعة في و

  ).5 انظر الجدول رقم(.المختلفة وأهمها الخيار والبندورة الخضروات
  

 )بالدونم المساحة( الجفتلك قرية في ، المزروعة األراضي مساحة: 5 جدول

 موز المجموع
 نخيل

  الخضروات حمضيات عنب
عدد األشجار  مساحة

9,150 0 16,975 1,472 33 29 7,616 
 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر

  
، إلى )الجغرافية المعلوماتنظم ( أريجوأرقام  مديرية الزراعة بين أرقامالمساحات الزراعية  في فالختالا يرجع
از المرآزي لإلحصاء   ميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة والالمسح  أن تند  (2011) الفلسطيني  الجه ى   اس عل

ار الحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ ة    ، حيث تم اعتب ة الفعلي ازات الزراعي وليست   الحي
ة  األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و ائدة في   صغيرة الحجم   الزراعي اطق     الس اطق الحضرية والمن المن

ة من   وجود نسبة    آتشف اف أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها ات صغيرة   عالي ومجزأة   ملكي
ات( ة الزراع اء  )المنزلي ع أنح ي جمي ة  ف طينية المحتل ذا األراضي الفلس احات   وه ام المس ي أرق رق ف يوضح الف

  .حسب أريج األآبرالزراعية 
 
داني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد   ين المسح المي ك   سكان  من % 30 ب ة الجفتل ية،     قري ة الماش يقومون بتربي

  ).6دول رقم انظر الج( )2011، مجلس قروي الجفتلك( والنحلاألغنام و األبقار مثل
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 الجفتلك قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

180 0 0 15,544 65 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

2011ا، أريح – مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر
  

ة في  أما من حيث الطرق الزر  ة  اعي م  14، فيوجد حوالي   القري ة الطرق  ال من  آ ك   ( زراعي روي الجفتل ، مجلس ق
   .)7انظر الجدول رقم ( )2011

  
 وأطوالها الجفتلك قرية في الزراعية الطرق حالة :7جدول 

  )آم( الطول  لقريةحالة الطرق الزراعية في ا

  4  صالحة لسير المرآبات
  10  رات واآلالت الزراعية فقطوآتارصالحة لسير الت

  -  صالحة لمرور الدواب فقط
  -  غير صالحة

  .2011، مجلس قروي الجفتلك :المصدر
  
  :منها ،)2011، مجلس قروي الجفتلك( يواجه القطاع الزراعي بعض المشاآلو

 عدم توفر مصدر مياه ثابت. 
 التكلفة العالية للمواد الزراعية. 
 ومشاآل المعابر ة التصديرمنها قل، ومشاآل التسويق. 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

جمعيات تقدم خدماتها لمختلف فئات و محليةؤسسات م عدةووزارة الزراعة، لمكتب  قرية الجفتلكيوجد في 
  : ، منها) 2011، مجلس  قروي الجفتلك( المجتمع، وفي عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

   
  القرية ، بهدف االهتمام بقضايا الحكم المحليمن قبل  ،2005 عام تأسس :قروي الجفتلكمجلس

 .، باإلضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتيةإلى سكانها وتقديم آافة الخدمات
 وزارة العمل، وتعنى بأعمال التصنيع  من قبل، 2008عام  تتأسس: جمعية الجفتلك للتصنيع الغذائي

 .الغذائي، وأعمال التطريز، ودورات الحاسوب
 المزارعين قوم بخدمة وزارة العمل، ت من قبل 2007عام تأسست  :جمعية األرض الزراعية

 .واإلرشاد الزراعي
 بتقديم الخدمات المتعلقة بالدواجنتقوم وزارة العمل،  من قبل 2008تأسست عام  :جمعية الدواجن. 

 يهدف بتقديم من قبل اتحاد الفالحين في محافظة أريحا،  1994عام  تأسس :اتحاد الفالحين
 .المساعدات للمزارعين وإرشادهم
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ك  يوجد في   ة الجفتل ذ      قري ة من اء عام ام  شبكة آهرب ر  2008ع ة  ، وتعتب المصدر   هي  اإلسرائيلية  الشرآة القطري
ى     وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة. القريةالرئيس للكهرباء في  اء إل ة واجه  وت. %95بشبكة الكهرب  القري

اء     القريةحاجة : بعض المشاآل في مجال الكهرباء، أهمها د شبكة الكهرب وفر شبكة    .إلى محوالت وتجدي ا ال تت آم
  .)2011مجلس قروي الجفتلك، (هاتف في القرية 

  

  النقل والمواصالت
  

ك (المواطنين  وباص واحد تقوم بخدمة نقل سيارتا أجرةيوجد في قرية الجفتلك  ا  ). 2011، مجلس قروي الجفتل أم
ة     15آم من الطرق الرئيسة و  8فيوجد في القرية  ،القريةبالنسبة لشبكة الطرق في  م من الطرق الفرعي مجلس  (آ

  ). 8جدول رقم الأنظر ( .)2011، قروي الجفتلك
  

 كالجفتل حالة الطرق في قرية: 8 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية
  طرق جيده ومعبدة .1 -  -
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2 8 8
  طرق غير معبدة .3 - 7

  .2011، مجلس قروي الجفتلك :المصدر
  

  المياه
 

 التي تم إنشائهاعبر شبكة المياه العامة  من خالل شرآة ميكروت اإلسرائيلية بالمياه قرية الجفتلكسكان  يتم تزويد
أما السكان في الوحدات ، %90وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى  ،1984 عام

لقد ). 2011مجلس قروي الجفتلك، (تعتمد على مصادر بديلة للمياه آصهاريج المياه واآلبار فالسكنية المتبقية 
، وبذلك يقدر معدل شهريال/ امكعب اترم 7,022، حوالي 2008عام  الجفتلكبلغت آمية المياه المزودة لقرية 

ال يستهلك هذه  الجفتلكوهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قرية  .اليوم/ لترا 62تزويد المياه للفرد بحوالي 
، وهذه تمثل الفاقد عند المصدر %20الكمية من المياه، وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 

وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في قرية  ،النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزلالرئيس وخطوط 
ويعتبر هذا المعدل اقل من الحد األدنى المقترح من . )2009سلطة المياه الفلسطينية، ( لترا في اليوم 53 الجفتلك

  .لتر للفرد في اليوم 100قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى 
  

وبلغت آمية المياه المستخرجة من اآلبار في العام . مستغلة ألغراض زراعية اجوفي ابئر 23 القريةيوجد في 
  ).2009المياه الفلسطينية، سلطة (السنة /امكعب امتر 2,885,249حوالي  2008

  
  :.، أهمها)2011مجلس قروي الجفتلك، (ويواجه قطاع المياه في القرية بعض المشاآل 

 قدم شبكة المياه واهترائها. 
 واسعة مساحة على أماآن السكن انتشار.  
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  الصرف الصحي
  

ة للتخلص من المياه الحفر االمتصاصي حيث يستخدم السكان ،صرف الصحيللشبكة  قرية الجفتلكيتوفر في ال 
واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية  ).2011، مجلس قروي الجفتلك( العادمة

أما على مستوى الفرد في . ألف متر مكعب سنويا 48مترا مكعبا، بمعنى  131حوالي المياه العادمة الناتجة يوميا 
يتم تجميع المياه العادمة بواسطة . لترا في اليوم 37ن المياه العادمة بحوالي القرية، فقد قدر معدل إنتاج الفرد م

الحفر االمتصاصية، والتي يتم تفريغها بواسطة صهاريج النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة 
عند المصدر أو عند  وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء. دون مراعاة للبيئة

 .)2012أريج،  - أبحاث المياه والبيئة وحدة( مواقع التخلص، مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة
  

 النفايات الصلبة
  

ن بالتخلص من النفايات الصلبة و، حيث يقوم المواطنإلى وجود خدمة إدارة النفايات الصلبة فتلكتفتقر قرية الج
أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ . قومون بحرقها نتيجة تراآمها بجانب البيوتبشكل عشوائي وأحيانًا ي

آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة  0.7معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في قرية الجفتلك 
أريج،  -  أبحاث المياه والبيئة وحدة( سنويًا نطناأ  906طن، بمعنى  2.5الناتجة يوميًا عن سكان القرية بحوالي 

2012(.  
  

  األوضاع البيئية
  

حلول لها، والتي الآغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجتها وإيجاد الجفتلك تعاني قرية 
  : يمكن حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  
 حتكر حفر وترميم وتوزيع تسرائيلية التي ت اإلرواستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميك

وفي آثير من . بينما حرم الفلسطينيون من حفر آبار جديدة وإعادة ترميم اآلبار الموجودة ،المياه وبيعها
ت اإلسرائيلية لتزويد القرية روتعتمد السلطة المحلية بشكل آبير على شراء المياه من شرآة ميك. األحيان

وتقوم الشرآة من خالل اآلبار التي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المياه . لمياهالتي تعمل على خدمتها با
شرعية، حيث الالجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية غير 

جد في حيث يو). 2011أريج، (يستخدم المستوطنون وخاصة في منطقة األغوار آميات هائلة من المياه 
أريج،  - أبحاث المياه والبيئة وحدة( )1(بئر أريحا رقم : وبئر تابع لشرآة ميكروت وه الجفتلكقرية 
2012.( 

  
 إدارة المياه العادمة

  
  ،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة

لعادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم وقيام بعض المواطنين بتصريف المياه ا
صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل  بمكارةتمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 

آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية . القرية
، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعلها غير صالحة للشرب، حيث )آبار جمع مياه األمطار(

إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب  منها أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة
اه العادمة غير المعالجة التي يتم آما أن المي. لتفريغ الحفر من وقت إلى آخراستخدام سيارات النضح 

تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ 
   .)2012أريج،  - أبحاث المياه والبيئة وحدة( بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
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  إدارة النفايات الصلبة

  
 ا        إن عدم وجود ة والصحية وغيره واحي البيئي دد الن خدمة إلدارة النفايات الصلبة في القرية يشكل خطرًا يه

اه،      ة ومصادر المي في القرية، فإن تراآم النفايات في أماآن مختلفة ومتعددة في القرية يسبب في تلويث الترب
ة وتش     روائح الكريه ة  وذلك من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن ال اظر الطبيعي وفي  . ويه المن

دخان     واء بال ث اله ى تلوي ؤدي إل ا ي ا، مم تخلص منه ات لل ى حرق النفاي ة إل ل القري أ أه ان يلج بعض األحي
والغازات الضارة نتيجة لحرق بعض النفايات الخطرة آالبالستيك، مما يتسبب في انتشار بعض األمراض      

  ).2012أريج،  -لمياه والبيئة أبحاث ا وحدة( آالربو والحساسية واألمراض الصدرية
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ام          إلىبالرجوع  ول من الع امن والعشرين من شهر أيل ين    ،1995اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الث ب
على أنها نما دو 185,032تم تصنيف جميع أراضي قرية الجفتلك و البالغة ، السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

حيث يمنع البناء الفلسطيني ، إداريااإلسرائيلية الكاملة  أمنيا و  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة ،)ج(مناطق 
ة   اإلدارةبتصريح صادر عن     إال األشكال فيها أو االستفادة منها بأي شكل من    جدول  انظر ال ( اإلسرائيلية المدني

  ).9رقم 
 

 1995 الثانية أوسلو اتفاقية على اعتمادا الجفتلك قرية في األراضي تصنيف: 9جدول 

 للقريةمن المساحة الكلية  النسبة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 )أ(مناطق 
 0 0 )ب(مناطق 
 100 185,032 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 185,032 المساحة الكلية

 2011، جأري - لمعلومات الجغرافيةوحدة نظم ا :المصدر 

  

  قرية الجفتلك و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ادرات    ن المص تها م ك حص ة الجفتل ت قري رائيليةنال ادرة  اإلس م مص ث ت الح  آالف، حي دونمات لص دافال  األه
رائيلية ة اإلس توطنات   ،المختلف اء المس ا بن ان أوله تيطانية   آ ؤر االس رائيليةوالب ى أر اإلس ة عل ذا  .اضي القري ه
افة ى باإلض ق إل ة   ش رق االلتفافي رائيليةالط توطنات    اإلس ذه المس ط ه دف رب األخرىبه د   ب اورة والقواع المج
 . اإلسرائيليةالعسكرية 

 
ا   إسرائيلصادرت  ك       6,740 مساحة الفلسطينية   لألراضي خالل سنوات احتالله ة الجفتل ا من أراضي قري دونم

ذه المستوطنات    . إسرائيلية سبع مستوطنات   إقامةمن أجل ) يةمن المساحة الكلية للقر 3.6%( ا ويقطن ه ا   حالي م
  ).10جدول رقم ال انظر) (2011أريج  - نظم المعلومات الجغرافيةوحدة (إسرائيلي مستوطن  2500يزيد عن 
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 الجفتلك قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 10 جدول

 المستوطنين عدد
 في المستوطنة القاطنين

المساحة المصادرة من 
  الجفتلكأراضي قرية 

 سم المستوطنةا التأسيسسنة 

  مسوع 1970 2,209 172

  ميمعاليه أفراي 1970 1,464 1,400

  يافيت 1980 1,294 127

  بيتسائيل 1972 176 272

  جيتيت 1973 514 283

  ميخورا 1973 438 122

  مانارج 1970 645 166

 المجموع 6,740 2,542
  2011 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية وحدة :المصدر

  
بل شهدت القرية خسارة المزيد من  ،قرية الجفتلك عند هذا الحد ألراضي اإلسرائيليةولم تتوقف المصادرات 

على مساحة  ليةإسرائيقاعدة عسكرية  إقامةوتمثلت الخسارة في  اإلسرائيليأراضيها خالل سنوات االحتالل 
  .    المقامة على أراضي القرية وتلك المجاورة لها اإلسرائيليةدونما من أراضيها لحماية المستوطنات  4,553قدرها 

ة   إسرائيلآما صادرت  ق   ،وهي  اإلسرائيلية المزيد من أراضي قرية الجفتلك لشق عدد من الطرق االلتفافي الطري
م   اإلسرائيليااللتفافي  والطريق ،90رقم  اإلسرائيليااللتفافي  افي    ،50رق م   اإلسرائيلي والطريق االلتف  ،505رق

افي  ق االلتف رائيليوالطري م  اإلس توطنات  ،508رق ط المس دف رب رائيليةبه ى أراضيها بعضها   اإلس ة عل المقام
ة  وحدة ( المجاورة األخرىببعض والمستوطنات  ج  –نظم المعلومات الجغرافي أن  اإلشارة   وتجدر  ).2011 ،أري ب

ة يكمن      داد أو     بالخطر الحقيقي للطرق االلتفافي ا يعرف بمساحة االرت ي يفرضها الجيش    ) Buffer Zone(م الت
   .على جانبي الشارع امتر 75اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون 

البؤر  إقامةرائليين لغرض آذلك شهدت قرية الجفتلك االستيالء على أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين االس
والبؤرة  ،بؤرة معاليه افرايم االبتدائية: وهي أراضيهاخمس بؤر استيطانية على  إقامةاالستيطانية حيث تم 

" شرق جيتيت"والبؤرة االستيطانية " جنوب مسوع"والبؤرة االستيطانية , "شمال معاليه افرايم"االستيطانية 
 232قامت إسرائيل ببناء  خالل العقدين الماضيين انه والجدير بالذآر ".جنوب ميخورا"والبؤرة االستيطانية 

 أنويةوهي عبارة عن  ،والتي باتت تعرف فيما بعد بالبؤر االستيطانية ،في الضفة الغربية ااستيطاني اموقع
. لمستوطنينعادة تبدأ بإقامة آرفانات متنقلة على الموقع الذي يتم االستيالء عليه من قبل ا، ولمستوطنات جديدة

وباء بداية والجدير بالذآر أن . منها أميالعلى بعد عدة ، وتكون وتتفرع البؤر االستيطانية من المستوطنة األم
للمستوطنين اليهود لالستيالء على مواقع التالل والمرتفعات " شارونية" دعوةبآان  اإلسرائيليةالبؤر االستيطانية 

ورغم أن الحكومات . سطينيين الحقا في إطار تسوية مستقبلية بين الجانبينالفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفل
غطاء الفقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير  ،اإلسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر

زمام شارون  حين تولى أرييل ،2001وعلى وجه التحديد بعد العام  ،لوجستي لوجودها واستمرارهاووالمني األ
. األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطينية ،وأطلق العنان لهذه البؤرالحكم 

آما دأب الجيش اإلسرائيلي أيضا على مساعدة هؤالء المستوطنين اإلسرائيليين في االنتقال واالستقرار في تلك 
 -وحدة العمران والمراقبة ( نية التحتية األساسية لضمان بقائهم فيهاالمواقع بل وتامين الحماية لهم ومدهم بالب

  .)2011أريج، 
  

  سياسات الهدم و التهجير اإلسرائيلية في قرية الجفتلك
  

والتي تخضع  ،"ج"الواقعة في المناطق المصنفة  األخرىال يختلف حال قرية الجفتلك عن القرى الفلسطينية 
ن فيها من عدم وجود مخططات هيكلية تلبي ون الفلسطينيويعاني المواطن إذ ،الكاملة اإلسرائيليةللسيطرة 

ورفض اإلدارة المدنية اإلسرائيلية منحهم تراخيص البناء من اجل مواآبة الزيادة السكانية  ،احتياجاتهم العمرانية
ة عدم الترخيص بذريع منازلهم ويبقى هؤالء السكان تحت خطر هدم"). ج"المناطق المصنفة (في تلك المناطق 
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على الرد على الفلسطينيين الذين  اإلسرائيليةتقدم الجرافات  ،ومن جهة أخرى. اإلسرائيليةحسب االدعاءات 
حيث يتحتم على آل فلسطيني  ،"ج"والبناء في المناطق المصنفة  اإلسرائيليةعلى تحدي القوانين  يتجرؤون

والتي عادة ما  ،طويلة ومعقدة ومكلفة إلجراءاتضع منزل قائم أن يخ إلىغرفة  إضافةيرغب ببناء منزل أو 
 لمنحهم تراخيص   الفلسطينيين الشروط الالزمةتلبية بسبب عدم  اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةتقابل بالرفض من قبل 

  .)2011، أريج –وحدة مراقبة التحضر وحدة ( اإلسرائيليةللبناء في تلك المناطق حسب المزاعم 
  

عن طرح  اإلسرائيليةالحكومة  أعلنت ،1993عن اتفاقية أوسلو في العام  اإلعالنأنه قبل ذآر والجدير بال
والتي من خاللها تم تحديد وبشكل  ،مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية

ياجات اإلسرائيلية حدود المناطق العمرانية في آل من تلك التجمعات على أساس االحت ،أحادي الجانب
وقد عملت هذه المخططات على الحد من خطط التنمية الفلسطينية المستقبلية في المناطق . والمخططات المستقبلية

القائمة بمناطق  اإلسرائيليةخيارات اإلسرائيلية للتوسع في المستوطنات الجميع خدمت و، )ب(و  )أ( المصنفة
  . اإلسرائيليةيدة وآما خدمت غيرها من المخططات في الضفة الغربية وبناء مستوطنات جد" ج"
     

المنطقة الشرقية من  إسرائيلاستهدفت , 1967للضفة الغربية وقطاع غزة في العام  اإلسرائيليعقب االحتالل 
بقصد إيقاف التطور ' منطقة عسكرية مغلقة'عن مساحات شاسعة منها  اإلعالنالضفة الغربية وذلك من خالل 

حتى يتسنى  ،سطيني في المنطقة والتنمية االقتصادية للفلسطينيين فيها وتهجيرهم من أماآن سكناهمالعمراني الفل
وآون قرية الجفتلك واقعة . الفلسطينية المحتلة األراضيلها تنفيذ مخططاتها االستيطانية وتعزيز وجودها في 

ئقا أمام نموها ونمو التجمعات عا اإلسرائيليةشكلت السياسات  ،ضمن المنطقة الشرقية في الضفة الغربية
بتصريح صادر  إالالواقعة في تلك المنطقة بسب وقوع معظمها في مناطق يمنع البناء فيها  األخرىالفلسطينية 

المصادر الطبيعية الموجودة في المنطقة الشرقية في الضفة  إسرائيلآما استنزفت . اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةعن 
 اإلسرائيليةوتحويلها لصالح المستوطنات ) والينابيع اآلبار(عية ومصادر المياه الطبيعية الزرا آاألراضيالغربية 

 اإلسرائيليةوقد تماشت السياسات . الفلسطينيين على الرحيل إلجباروذلك  الجوفية اآلبارالمجاورة من خالل بناء 
رئيس (ما صرح به بنيامين نتنياهو  في هذه المنطقة من الضفة الغربية مع األراضياالستيالء على  إلىالرامية 
في  إسرائيلحيث أوضح عدم رغبة  ،2005في الثالث من شهر حزيران من العام ) سابق إسرائيليوزراء 

 األغوار. 'اإلسرائيليةمدرج في أي من عمليات االنسحاب  األغوارلن يكون 'حيث قال  األغوارالتخلي عن منطقة 
 ونحن لن نعود إلى حدود العام... إلسرائيلالدفاعي الشرقي  إنه الدرع'. 'األبد إلىإسرائيل سيبقى تحت سيطرة 

1967 ')Israel National News, June 2005(.  
   

بالمضي قدما بتنفيذ  اإلسرائيليةفي تلك المناطق لتؤآد على عزم الحكومة  اإلسرائيليةسياسة الهدم  جاءتآما 
 1والضرورات العسكرية األمنيةاالحتياجات و األسباب على أساسلم تكن أبدا  انهأحيث  ،مخططاتها االستيطانية

بناء المستوطنات اإلسرائيلية  وأهمها ،اإلسرائيليةألسباب تهدف المصالح   مرخص بل جاءتالوالبناء غير 
من عمليات الهدم  إسرائيلوقد صعدت . والقدس الشرقية الغربية وخصوصا في المنطقة الشرقية في الضفة

  .  تجمعات الفلسطينية في المنطقةحيث استهدفت قرية الجفتلك والعديد من ال ،القليلة الماضية األعوام في واإلخالء
  

                                                 
 1949من اتفاقية جنيف الرابعة للعام  53المادة   1
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  الجفتلكقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
  ). 11قم انظر الجدول ر( خمس سنوات الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل قروي الجفتلك مجلس  قام
  

 الماضية سنوات الخمسة خالل الجفتلك قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  سم المشروعا

 أنيرا  2009  بنية تحتية  ة الشونةمنطق تمديد شبكة مياه
 CHF  2009  تعليمي  مدرسة الجفتلك الثانوية استكمال

 JICA  2010  بناء  مجلس القرويبناء مقر لل
 JICA  2010  ت عامةخدما  الت الجفتلك للنقل فشرآة حا

  2010-2009  خدمات عامة  خطوط ناقلةوترميم برك 
مجموعة / األسبان
 ينالفلسطيني ينالهيدرولوجي

 الصليب األحمر  2010  خدمات عامة  خطوط ناقلة
  .2011، قروي الجفتلكمجلس  :المصدر

  

  ةالمشاريع المقترح
    
، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القريةبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان  الجفتلكقرية تطلع ت

القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في 
وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية ). أريج(القدس  –، والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية القرية

  :من وجهة نظر المشارآين في الورشة
  

 .بشكل دائم توفير مصادر المياه الالزمة للري .1
 .توفير المياه الصالحة للشرب .2
 .ع شبكة الكهرباءيتوس .3
 .إنشاء مشاريع زراعية تصديرية .4
 .توفير عيادة بيطرية متنقلة .5
 .ية وإعادة تأهيل الطرق الزراعيةتعبيد الطرق الداخل .6
  .والحيوانية ب المنتجات الزراعيةإنشاء مصانع لتصنيع وتعلي .7
 .وإنشاء مرآز شبابي ،إنشاء مقر للمرآز النسوي .8
 .إقامة مرآز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة .9

 .ء مرآز لتسويق المنتجات الزراعيةإنشا .10
 .حل مشكلة البطالة .11
 .طالب المدارس ئل نقل داخلية لنقلتوفير وسا .12
 .الزراعية المبيداتمخاطر استخدام  حولتوفير برامج توعية وتثقيف  .13
 .إنشاء بيوت بالستيكية .14
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   
اني ت ةع ة    القري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  . م دول رق ين الج ات  12ويب ات واالحتياج ، األولوي

  .الجفتلك مجلس قرويمن وجهة نظر  قريةلل التطويرية
  

 الجفتلك قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 20 ^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
  آم 8   * ةترميم شبكة المياه الموجود/ إصالح 2
 آم 8   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  3م 250   * بناء خزان مياه 6

  *    ترآيب شبكة صرف صحي 7
  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 اتحاوي 8   *  ت الصلبةحاويات لجمع النفايا 9

 سيارة واحدة    *    لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

   *    مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 واحد صحي مرآز   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

     *  الموجودةو العيادات شراء تجهيزات طبية للمراآز أ 3
تجهيزات لمرآز 

 األشعة وعيادة األسنان

 االحتياجات التعليمية
  المرحلة األساسية   *  بناء مدارس جديدة 1
      *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 أجهزة حاسوب   *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  دونم 200   *  استصالح أراض زراعية 1
  *   اء آبار جمع مياهإنش 2
 برآس 200   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطرية  4
 ةسنال/ طن 600   *  أعالف وتبن للماشية 5
 ابالستيكي ابيت 150   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  .طرق زراعية آم 7 داخلية، طرق آم 5، طرق رئيسة آم 8^ 
  .2011، قروي الجفتلكمجلس  :المصدر
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