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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 
  

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

  . اتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيان

  
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

  
. يحاهذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة أر

جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة أريحا بهدف توثيق 
األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، 

، الذي ينفذه معهد األبحاث "تياجات التطويرية دراسة التجمعات السكانية وتقييم االح"من خالل تنفيذ مشروع 
  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج(القدس  –التطبيقية

  
إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والسياسية، ووفرة الموارد يهدف المشروع 

يئية، والقيود الحالية المفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المناطق الريفية الطبيعية، والبشرية، والب
والتي على أساسها يمكن صياغة البرامج واألنشطة، وإعداد االستراتيجيات . والمهمشة في محافظة أريحا

غير المستقرة في والخطط التنموية الالزمة للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
  .بالمياه، والبيئة، والزراعةالمنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة 

  
يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة أريحا باللغتين العربية واالنجليزية على الموقع 

  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  قرية مرج نعجةدليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

 منها آم هوائي 36.9لى بعد وع، أريحامدينة  شمال ، وتقعأريحامحافظة  قرى، هي إحدى مرج نعجةقرية 
 والغرب الشمالنهر األردن، ومن  يحدها من الشرق. )أريحاومرآز مدينة  مرآز القريةاألفقية بين المسافة (

أنظر ( )2010أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية( قرية الزبيدات، ومن الجنوب أراضي مدينة طوباس
  .)1الخريطة رقم 

  
 نعجة مرج قرية وحدود موقع 1: خريط

  
  2011أريج،  -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
اع  مرج نعجة    قريةتقع  ى ارتف را   -271 عل ا حوالي          تحت  مت دل السنوي لألمطار فيه غ المع سطح البحر، ويبل

ى      191.5 ل إل رارة فيص ات الح دل درج ا مع م، أم دل الرطو   23مل غ مع ة، ويبل ة مئوي والي  درج بية ح ة النس ب
  ). 2010أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية% (47.5

  
نهم من    أعضاء  7يتكون المجلس الحالي من     وم،  1995عام نعجة  القروي في مرج مجلسالتم تأسيس  م تعيي ، ت

روي  ( لجمع النفايات وال يمتلك المجلس سيارةدائم للمجلس يوجد مقر ال . الفلسطينيةقبل السلطة الوطنية   مجلس ق
  ).2011 نعجة،مرج 

  
  :قوم بها، ما يليي القروي الذي مجلسومن مسؤوليات ال

  ،الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية وتعبيد وتأهيلجمع النفايات. 
 الحكوميةمالك حماية األ. 
  المواقع التاريخية و األثريةحماية. 
 عمل مشاريع ودراسات. 
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  نبذة تاريخية
  

ة  آثرة تربيةنسبة إلى  االسمب تسمية القرية بهذا يعود سب ق اسم نعجة    ، حي األغنام والماعز في هذه المنطق ث يطل
ود أصل سكان     .م1956ويعود تاريخ إنشاء التجمع إلى ما قبل عام  .األغنامعلى انثى  ة  ويع ى   مرج نعجة   قري إل

ين  ط األخضر الجئ ل الخ ن داخ ام ( م طينيو ع رة وأم ال 1948فلس ن عرع مم روي( )فح س ق ة مجل رج نعج ، م
  .) 1صورة رقم الأنظر (، )2011

  
 نعجة مرج قرية من منظر: 1 صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ة في ا     .  مسجد واحد وهو مسجد مرج نعجةمرج نعجة قرية يوجد في  اآن األثري ا بالنسبة لألم ة أم فال يوجد    لقري
  ).2011، مرج نعجة مجلس قروي( )2أنظر الخريطة رقم (أثرية  في القرية أية مواقع
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 نعجة مرج قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011أريج،  -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007لسطيني في عام بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الف
ذآور، و   343نسمة، منهم  683بلغ مرج نعجة قرية  اث،     340نسمة من ال غ عدد األسر    نسمة من اإلن  116ويبل

  .وحدة 145أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة ف   أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ات العمري ة  ي أن توزيع الفئ ام  مرج نعجة   قري ان  2007لع ، آ
ل من   % 42.6: آما يلي ا،   15ضمن الفئة العمرية أق ة    % 54.6عام ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ % 2.8عام

ة   وق    65ضمن الفئة العمري ا ف ا فم ات   . عام ا أظهرت البيان اث في ال     آم ذآور لإلن ة أن نسبة ال : 100.9، هي  قري
  %.49.8اإلناث ، ونسبة %50.2، أي أن نسبة الذآور 100

  

 العائالت
  

اوي ، عائلة مسعود عائلة: مرج نعجة من عدة عائالت، منهاقرية يتألف سكان  ة  من و شداد  ، عائل ة  اب د،  ، عائل العاي
ة  وعائل وارق  أب ة س ي، عائل ة مرع الل، عائل ل ةه يخ خلي ة الش ارات، عائل ة بش ودة، عائل ي ع ة بن ة  ،، عائل وعائل
  ).2011، مرج نعجةقروي  مجلس( .عباسي
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  قطاع التعليم
  

اث %5.8، حوالي 2007عام مرج نعجة  قريةسكان بلغت نسبة األمية لدى  ا  ، وقد شكلت نسبة اإلن %. 82.1 منه
اك  ان هن ين، آ كان المتعلم وع الس ن مجم ة، % 17.5وم راءة والكتاب تطيعون الق تهم % 27.3يس وا دراس انه

ا % 5.2دراستهم الثانوية،  انهوا% 15.2انهوا دراستهم اإلعدادية، % 29االبتدائية،  الجدول  . انهوا دراستهم العلي
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام مرج نعجة قرية ، يبين المستوى التعليمي في 1رقم 

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

أمي الجنس
يعرف 

راءة الق
والكتابة

ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

المجموع

 246 - - - - 9 4 39 79 74 36 5 ذآور
 234 - - - - 7 5 34 60 57 48 23 إناث

 480 - - - - 16 9 73 139 131 84 28المجموع
  .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009ني، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطي :المصدر

            
ام الدراسي    مرج نعجة قرية  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في ، فيوجد  2010/2011في الع

ة المختلطة،  في  تم   القرية مدرسة واحدة حكومية مختلطة وهي مدرسة مرج نعجة الثانوي ل وزارة    ي ا من قب إدارته
طينية  الي الفلس يم الع ة والتعل ال  ال . التربي اض لألطف ة ري ة أي ي القري د ف يم ( يوج ة والتعل ة التربي ا،  -مديري أريح

2011.(  
   

ين    205صفا، وعدد الطالب  13مرج نعجة قرية يبلغ عدد الصفوف الدراسية في   21طالبا وطالبة، وعدد المعلم
م     ). 2011، أريحا -بية والتعليممديرية التر(معلما ومعلمة  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل

   .طالبا وطالبة في آل صف 16، وتبلغ الكثافة الصفية اتب وطالبطال 10يبلغ مرج نعجة  قريةفي مدارس 
  

  :، منها)2011 نعجة،مرج  مجلس قروي( يواجه قطاع التعليم في مرج نعجة بعض العقبات والمشاآل
  لميزانيةل صيانة ودعم إلىالمدرسة بحاجة.  
 آفاءة المعلمين في المدرسة ضعف. 

  

  قطاع الصحة
  

ي  وفر ف ة يت ة  قري رج نعج اء م د اإلنش ز صحي قي ة و، مرآ ي القري ا  المرضى ف ى مستشفى أريح ون إل يتوجه
ابلس      مستشفىآم، أو التوجه إلى  40والذي يبعد عن التجمع حوالي  ،الحكومي في مدينة أريحا ة ن ديا في مدين  رفي

د  آم  أ 45ذي يبعد عن التجمع حوالي وال حوالي  ايضا  و التوجه إلى المراآز الصحية في مدينة طوباس والتي تبع
  ).2011 نعجة،مرج  مجلس قروي( آم عن التجمع 45

  
  : الكثير من المشاآل والعقبات، أهمهامرج نعجة  قريةيواجه قطاع الصحة في  

 ي عدم توفر مرآز صح.  
 القرية أشعة فيو مرآز أ عدم توفر مختبر طبي. 
  إسعافتوفر سيارة عدم. 
 عدم توفر مرآز أمومة وطفولة. 
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  األنشطة االقتصادية
  

ة  % 80، حيث يستوعب قطاع الزراعةعلى مرج نعجة  قريةيعتمد االقتصاد في  وى العامل روي  ( من الق  مجلس ق
  .)1انظر الشكل رقم ( )2011 نعجة،مرج 

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

 :، ما يليمرج نعجة قريةتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 
  من األيدي العاملة% 80قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين، ويشكل. 
 دي العاملةمن األي% 5ة، ويشكل قطاع التجار. 
 من األيدي العاملة% 5، ويشكل سوق العمل اإلسرائيلي. 

 
   مرج نعجة قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  ).2011 نعجة،مرج  مجلس قروي( :المصدر

  
ه فقط    3بقاالت،  6يوجد في التجمع من حيث النشاطات االقتصادية والتجارية فأما  . محالت لبيع الخضار والفواآ

ة       %.40إلى مرج نعجة قرية صلت نسبة البطالة في وقد و ر تضررا في القري ة األآث وقد تبين أن الفئة االجتماعي
  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو اآلتي

 بفرعيه النباتي والحيواني قطاع الزراعة. 
 ماتقطاع الخد. 
 قطاع التجارة.  
 

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 61.7وآان هناك ). يعملون% 86.8منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 37.9هناك 

  ). 2انظر الجدول رقم ) (من المتفرغين ألعمال المنزل% 37.2ن الطالب، وم% 50منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( نعجة مرج سكان: 2جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )لعملا

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموعأخرى

 246 1 90 3 3 18 - 66 155 18 1334 ذآور
 234 1 206 - - 14 110 82 27 1 1 25 إناث

 480 2 296 3 3 32 110 148 182 19 1585المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

ا  4,872حوالي  مرج نعجةقرية تبلغ مساحة  ا  دونم ة للزراعة    ًادونم  4,624، منه ا   157و ،هي أراض قابل دونم
  ).3وخريطة رقم  ،3انظر الجدول رقم ( أراض سكنية

  
 ) بالدونم المساحة( نعجة مرج قرية في األراضي استعماالت : 3 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
الحرجية

برك 
مائية

 مساحة األراضي الزراعية
)4,624( مساحة  

ضي األرا
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

موسمية
المراعي

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

90 0 0 0 0 607 3,938 45 34 157 4,872 
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر  

  
ي    و ة ف م الزراع د معظ ة تعتم ة قري رج نعج ى م ابيع و عل ار  الين ةاآلب ا . الجوفي وم أآم ة   يق ة بزراع ل القري ه

  ).4جدول رقم الانظر ( المختلفة وأهمها الخيار والبندورة الخضروات
  

 )بالدونم المساحة( نعجة مرج قرية في ، المزروعة األراضي مساحة: 4 جدول

 موز المجموع
 نخيل

  الخضروات حمضيات عنب
عدد االشجار  مساحة

691.5 0 1700 83.5 0 0 608 
  2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار :المصدر

  
، إلى )نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا يرجع
لى ع 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 د نسبةوجو  آتشففا أريج 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
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 نعجة مرج قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
  2011أريج،  -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :مصدرال

  
ية،     مرج نعجة قرية  سكان من %40أن الميداني  بين المسحأما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد  ة الماش يقومون بتربي

  ).5الجدول رقم  انظر(والنحل األغنام و األبقار مثل
  

 نعجة مرج يةقر في الحيوانية الثروة: 5 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

33 0 0 2,560 95 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

  2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار :المصدر
 

، )2011 نعجة،مرج  مجلس قروي( آم طرق زراعية12، فيوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق الزراعية في
  .)6انظر الجدول رقم (
  

 وأطوالها نعجة مرج قرية في الزراعية الطرق حالة: 6جدول 

  )آم( الطول  حالة الطرق الزراعية في التجمع

  2  صالحة لسير المرآبات
  5  صالحة لسير الترآترات واآلالت الزراعية فقط

  5  صالحة لمرور الدواب فقط
  0  غير صالحة

  ).2011 نعجة،مرج  مجلس قروي( :درالمص
  

ة مرج نعجة   يواجه قطاع الزراعة في     ات     قري ر من المشاآل والعقب روي  ( الكثي ، )2011 نعجة، مرج   مجلس ق
   :أهمها
  سعار األعالفأارتفاع. 
 عدم توفر عيادة بيطرية. 
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 ارتفاع ملوحة األرض الزراعية. 
 ارتفاع تكاليف مدخالت االنتاج. 
 بة الوصول إلى األراضي الزراعية بسبب االحتالل االسرائيليمصادرة األراضي وصعو.  

  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ة،  مؤسسات  ةنعجة أي مرج قرية يوجد في ال  ا   حكومي ة  ةؤسس مإال ال يوجد  آم ديم    واحدة  محلي وم بتق خدماتها  تق
روي  مجلس  ، وهي  لمختلف فئات المجتمع ذي  مرج نعجة  ق ام   تأسس  ال ل    1995ع ي الحك من قب ، بهدف  م المحل

ة  وتقديم آافة الخدمات إلى سكانها القريةاالهتمام بقضايا  روي  (، باإلضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتي  مجلس ق
  .)2011 نعجة،مرج 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ي  د ف ة يوج ة قري رج نعج ذ  م ة من اء عام بكة آهرب ام ش رآة 1993ع ر ش اء ال، وتعتب رائيليةكهرب ة اإلس  القطري
ي  اء ف رئيس للكهرب ةالمصدر ال ى  . القري اء إل بكة الكهرب كنية الموصولة بش دات الس بة الوح . %100وتصل نس

  .)2011 نعجة،مرج مجلس قروي ( شبكة هاتفوتفتقر القرية إلى 
  

  النقل والمواصالت
  

وم     4ة جمرج نع يوجد في قرية واطنين    تاآسيات وباصان تق ل الم روي  مجلس  (بنق ا  ). 2011، مرج نعجة   ق أم
م   12آم  من الطرق الفرعية و 4آم من الطرق الرئيسة و 1.5فيوجد في القرية  ،ي القريةبالنسبة لشبكة الطرق ف آ
  ).2011، مرج نعجةقروي  مجلس(من الطرق الزراعية 

   
 نعجة مرج في الطرق حالة: 7 جدول

  )آم(الطرق  طول
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسية  فرعية
  .طرق جيده ومعبدة .1  1.5  4
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  -
  .طرق غير معبدة .3  -  -

  .)2011 نعجة،مرج  مجلس قروي: (المصدر
   

  المياه 
  

ي    مرج نعجة يتم تزويد سكان قرية  ة الت اه العام ام  أنشئت  بالمياه عبر شبكة المي ب  2002ع ة الوحدات  ، وتصل نس
ى    ة إل اه العام بكة المي كنية الموصولة بش ة    . %73الس اه العام بكة المي ر الموصولة بش كنية غي دات الس ا الوح أم

تعبئة صهاريج المياه من خزان القرية أو : فيحصل السكان فيها على احتياجاتهم من المياه من خالل مصدرين هما
  . )FAO & GVC, 2011(مجاورة تعبئة للمياه من قرية الزبيدات ال مواقعمن خالل 
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ة والزراعة         استناداو ة األغذي ذه منظم ذي قامت بتنفي ائج المشروع ال ة  إلى نت ة   ) FAO( الدولي والمجموعة المدني
والذي هدف إلى تعزيز ودعم المزارعين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة      GVC(1(التطوعية اإليطالية 

ر  94لمياه للفرد من خالل شبكة المياه العامة في قرية مرج نعجة حوالي  في منطقة األغوار، بلغ معدل تزويد ا  الت
ر مكعب   1,700بلغت آمية المياه المزودة لقرية مرج نعجة حوالي    و .في اليوم ا تجدر اإلشارة     / مت شهريا، وهن

د من المي        ك بسبب الفاق اه، وذل اه، حيث تصل   إلى أن المواطن في قرية مرج نعجة ال يستهلك هذه الكمية من المي
د          في مثل ت، وهذه ت%20نسبة الفاقد إلى  ع وعن ل الرئيسة وشبكة التوزي رئيس وخطوط النق د المصدر ال الفاقد عن

. لترا في اليوم 75وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه من شبكة المياه العامة في قرية مرج نعجة  ،المنزل
ى     ويعتبر هذا المعدل اقل من الحد األدنى  ذي يصل إل ة وال رد    100المقترح من قبل منظمة الصحة العالمي ر للف لت

ة      /التر 32ومن جهة أخرى يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه حوالي . في اليوم وا بتعبئ ذين يقوم اليوم للسكان ال
  . )FAO & GVC, 2011(التعبئة في قرية الزبيدات  مواقعالمياه من 

  
ار جوف  7يوجد في التجمع    ة      آب ًا منزلي ة وأحيان تغلة ألغراض زراعي ة مس اه المستخرجة من      . ي ة المي وبلغت آمي

  ).2009سلطة المياه الفلسطينية، (السنة /  امكعب امتر 1,234,837حوالي  2008اآلبار في العام 
  

  الصرف الصحي
  

ة    ت       ،شبكة للصرف الصحي   مرج نعجة   ال يتوفر في قري ر االمتصاصية لل خلص من  حيث يستخدم السكان الحف
در    ). 2011مجلس قروي مرج نعجة، (المياه العادمة  رد، تق اه للف واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المي

ارب   ا يق ا بم ة يومي ة الناتج اه العادم ة المي ى  42.3آمي ب، بمعن ر مكع ر 15,436مت نويا امكعب امت ى . س ا عل أم
وذلك حسب  ،لترا في اليوم 52 - 22من المياه العادمة بحوالي مستوى الفرد في القرية، فقد قدر معدل إنتاج الفرد 

بواسطة صهاريج النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في   الحفر االمتصاصية يتم تفريغ. من المياه معدل االستهالك
ة    اة للبيئ ة الناتجة سواء           . مناطق مفتوحة دون مراع اه العادم تم معالجة المي ه ال ي ى أن ا تجدر اإلشارة إل د   وهن عن

ة    وحدة (المصدر أو عند مواقع التخلص، مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة  اه والبيئ ج،   -أبحاث المي أري
2012.(  

  

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                        

ا واألغوار      مجلس الخدمات المشترك  "يعتبر  ة الرسمية المسئولة عن إدارة      "للتخطيط والتطوير في أريح الجه
تخلص   النفايات الصلبة الناتجة عن المواطني ات وال ن والمنشآت التجارية في القرية، والتي تتمثل حاليا بجمع النفاي

ة جمع             . منها ين من خدم ى المنتفع م فرض رسوم شهرية عل ة، ت ات الصلبة مكلف ونظرًا لكون عملية إدارة النفاي
ر   . شهريا/ شيكل 15ونقل النفايات مقدارها  ا تعتب ة إلدارة   وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنه ر آافي غي

  ).2011مجلس قروي مرج نعجة، (من هذه الرسوم % 70جيدة للنفايات الصلبة حيث ال يتم تحصيل سوى 
  

ازل        ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي ينتفع معظم سكان قرية مرج نعجة من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث ي
ة في أآ   ل المجلس          والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العام ا من قب ك جمعه د ذل تم بع تيكية، لي اس بالس ي

ب      ى مك ترك  إل دمات المش س الخ ا مجل ي يملكه ات الت يارة النفاي طة س ا بواس بوع، ونقله ي األس رتين ف ع م بواق
د    2توفالن ذي يبع تخلص        15اإلسرائيلي والذي يقع على أراضي محافظة أريحا، وال تم ال ع، حيت ي م عن التجم آ

ذ     ات في ه ا    من النفاي ا وحرقه ق دفنه ة      . ا المكب عن طري ات المنزلي ى أن النفاي ا إل ات و وتجدر اإلشارة هن النفاي
روي  ( ويعود ذلك إلى عدم وجود نظام خاص لفصلها وجمعها. الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعها معا مجلس ق

  ).2011مرج نعجة، 

                                                 
وبدعم من ) UAWC(واتحاد لجان العمل الزراعي ) PHG( نبالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينييتم تنفيذ المشروع  1

  .تعاون االيطاليسلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من ال
 
تم إنشاء المكب في التسعينات آمشروع خاص، ولم يشمل تصميمه البنية . يقع مكب توفالن شمال مستوطنة يافيت في محافظة أريحا 2

المكب يخدم . التحتية الالزمة لمنع تسرب العصارة الناتجة من النفايات والتي تقوم بتلويث المياه الجوفية أو منع انبعاث الغازات الدفيئة
 طنة أرييل ومنطقة برقان الصناعيةحاليًا المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة في محافظة أريحا واألغوار باإلضافة إلى مستو

)B’TSELEM, 2011 .( يعد مكب توفالن من أهم مصادر تلويث البيئة الفلسطينية وذلك بسبب أن المصانع اإلسرائيلية تتخلص من
  .مع العلم أنه ال يوجد حاليًا أية خطة إلعادة تأهيله أو توسعته، نفاياتها الخطرة في المكب
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ات في      أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة من القرية، فيبلغ مع ومي من النفاي رد الي ة دل إنتاج الف ادل    القري ا يع م

ارب            0.7 ا يق ة بم ا عن سكان القري ات الصلبة الناتجة يومي ة النفاي ا والتي     0.5آغم، وبالتالي تقدر آمي طن يومي
  ). 2012أريج ،  -أبحاث المياه والبيئة وحدة(سنويا  اطن 175تعادل 

  

  األوضاع البيئية
  

اني   ة  تع اد         مرج نعجة قري ا وإيج د من معالجته ة الب ات المحافظة من عدة مشاآل بيئي رى ومخيم ا من ق آغيره
  : حلول لها، والتي يمكن حصرها بما يليال
  

  أزمة المياه
  
  ي   رواستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميك وم ت اإلسرائيلية الت رميم    ب تق ر وت ار حف  احتك

ة  ار الجوفي اه وبيعاآلب ع المي اوتوزي ار     ،ه رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ن حف طينيون م رم الفلس ا ح بينم
اه من شرآة ميك           . الموجودة ى شراء المي ر عل ة بشكل آبي د السلطة المحلي ت رووفي آثير من األحيان تعتم

اه     دمتها بالمي ى خ ل عل ي تعم ة الت د القري رائيلية لتزوي ا    . اإلس ي تملكه ار الت الل اآلب ن خ رآة م وم الش وتق
خراج آميات آبيرة من المياه الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات باست

اه           الاإلسرائيلية غير  ة من المي ات هائل ة األغوار آمي شرعية، حيث يستخدم المستوطنون وخاصة في منطق
 ). 2011أريج، (

  
  إدارة المياه العادمة

 
 ة،      عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، و اه العادم تخلص من المي بالتالي استخدام الحفر االمتصاصية لل

تاء، بسبب عدم                ة خاصة في فصل الش ة في الشوارع العام اه العادم واطنين بتصريف المي وقيام بعض الم
صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل   بمكارةتمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 

ة             آما. القرية ار المنزلي ا في اآلب تم تجميعه ي ي اه الت ة والمي اه الجوفي دد بتلويث المي أن استخدام هذه الحفر يه
ر صالحة للشرب، حيث      )آبار جمع مياه األمطار( ا غي ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعله

ى          ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل الي تجنب     أن هذه الحفر تبن ات األرض، وبالت طبق
ى آخر  ت إل ن وق ر م غ الحف يارات النضح لتفري تخدام س تم  . اس ي ي ة الت ر المعالج ة غي اه العادم ا أن المي آم

اطق مفتوحة دون        ا في من تخلص منه تم ال تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم ي
                                                                                 .  الناجمة عن ذلك األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية

  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ام             إلىبالرجوع  ول من الع امن والعشرين من شهر أيل ة في الث ة والموقع ة المؤقت ين    1995اتفاقية أوسلو الثاني ب
رائيل  طينية و إس ة الفلس لطة الوطني ة  ، الس رج نعج ة م يم أراضي قري م تقس ىت اطق  إل م ، )ج(و  )ب(من ث ت حي

اطق    أراضيمن ) من مساحة القرية الكلية% 5(دونما  228 ةتصنيف مساح ة آمن ي     )ب(القري اطق الت وهي المن
ا ل طينية وتخضع إداري ة الفلس لطة الوطني لطات الس ا للس رائيلامني ذه و، ةيإلس طينية ه اطق الفلس م المن تشكل معظ

ات    رى وبعض المخيم ديات والق ن البل ة م كان يت  . المأهول ة الس ذآر أن غالبي دير بال اطق  والج ي المن زون ف مرآ
ة          )ب( المصنفة ة للقري دا من المساحة الكلي م تصنيف مساح    . والتي تشكل  نسبة ضئيلة ج ا ت ا   4644ة فيم دونم

ي     )ج( آمناطق) من مساحة القرية الكلية% 95( اطق الت ة  ةيإلسرائيل السلطات ا  لسيطرة تخضع  وهي المن  الكامل
ا  إداريا وامنيا،  أي شكل من       حيث يمنع البناء الفلسطيني فيه ا ب تفادة منه  اإلدارةبتصريح من    إال األشكال أو االس

ة   رائيليةالمدني اطق    . اإلس ي من ة ف ي الواقع م األراض ذآر أن معظ دير بال ة   )ج(و الج ي الزراعي ي األراض ه
  .)8جدول رقم ال انظر( .والمناطق المفتوحة
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 1995اعتمادًا على اتفاقية اوسلو الثانية في  ةقرية مرج نعجتصنيف األراضي في : 8جدول 

 للقريةمن المساحة الكلية  النسبة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ
 5 228 مناطق ب
 95 4644 مناطق ج

  0  0  محمية طبيعية
 100 4872 المساحة الكلية

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  
افي      مساحات إسرائيلادرت صلقد  ق االلتف م   اإلسرائيلي من أراضي قرية مرج نعجة لشق الطري وتجدر  . 90رق

ن     ة يكم رق االلتفافي ي للط ر الحقيق أن الخط ارة ب داد أو   باإلش احة االرت رف بمس ا يع ي ) Buffer Zone(م الت
   .على جانبي الشارع ًاترم 75يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون 

  

  مرج نعجة قرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  

  ). 9انظر الجدول رقم (خمسة سنوات الماضية البتنفيذ عدة مشاريع خالل  مرج نعجةقروي قام مجلس 
  

 الماضية سنوات الخمس خالل نعجة مرج قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 9جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  سم المشروعإ

 USAIDووزارة الزراعة   2011  مياه  محطة تحليه للمياه
 JICA  2011  صحة  إنشاء مرآز صحي 

 USAID  2002  مياه  بناء خزان مياه
 2011 مرج نعجة،مجلس قروي  :المصدر

 المشاريع المقترحة
     

نعجة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان القرية، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام  تتطلع قرية مرج
ي  دها ف م عق ي ت ارآة الت يم السريع بالمش اريع خالل ورشة عمل التقي ذه المش ار ه م  تطوير أفك ة، حيث ت القادم

ا يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية وفيم). أريج(القدس  –القرية، والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية 
 :من وجهة نظر المشارآين في الورشة

  
 .إلى مياه صالحة للشرب حاجة السكان .1
 .للريتوفير شبكة  .2
 .بالستيكيةإنشاء بيوت  .3
 .لألطفال ةإنشاء روضة نموذجي .4
 .نيةدعم مربي الثروة الحيوا .5
 .توفير اآلليات والمعدات الزراعية .6
 .إنشاء مدرسة للبنات .7
 .إسعافير سيارة توف .8
 .إنشاء شبكة للصرف الصحي .9

 .دعم األسر الفقيرة .10
 إنشاء مقر دائم للمجلس القروي  .11
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 .توفير وسائل نقل عامة .12
 .القدمإنشاء ملعب لكرة  .13
 .تعبيد وتأهيل الطرق الزراعية .14
 .إنشاء مرآز ثقافي .15
 .توفير مرآز للشرطة .16

  

  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   

اني  ةتع ة  م القري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م  . ن نقص آبي دول رق ين الج ات  10ويب ات واالحتياج ، األولوي
  .القروي مجلسمن وجهة نظر ال للقرية التطويرية

  
 نعجة مرج قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 10جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 ظاتمالح

احتياجات البنية التحتية
 آم 11.5    *  شق، أو تعبيد طرق 1
  آم 7   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
 آم 2   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  بئران   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
   *   خزان مياه بناء 6

 آم 10   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8

 اتحاوي 10   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

   *   لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

  *      مكب صحي للنفايات الصلبة  11

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

االحتياجات التعليمية
  مدرسة لإلناث  *  بناء مدارس جديدة 1
    * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   *    زراعية استصالح أراض 1
  *   إنشاء آبار جمع مياه 2
 برآسات 7  *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *   خدمات بيطرية  4
 طن سنويا 500  *  أعالف وتبن للماشية 5
 بيوت بالستيكية 10  *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
 بيوت بالستيكية 3   * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
   *  فلحهبذور  8
    *  اشتال ومواد زراعية  9
 0.5  آم طرق زراعية 8 آم طرق داخلية، 3، رئيسة طرقآم.  

.2011 ،ج نعجةمرقروي  مجلس :المصدر
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