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  شكر وعرفان
  

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

وزارات، وال       ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق دمات  قرويآم الس الخ ات، ومج
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . البياناتفريق البحث خالل عملية جمع 

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

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

جاءت سلسلة الكتيبات  القدسفظة هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محا
األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط     بهدف توثيق  القدسهذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة 

روع          ذ مش الل تنفي ن خ ة، م كان المنطق ي لس توى المعيش ين المس ي تحس اعدة ف ة للمس يم  "التنموي كانية وتقي ات الس ة التجمع  دراس
دولي من أجل    )أريج(القدس  –، الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية"االحتياجات التطويرية  ، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال

  .)AECID(التنمية 
  

دف المشروع  رية،  يه ة، والبش وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس  إل
ة والمهمشة في محافظة       اطق الريفي ى   . القدس والبيئية، والقيود الحالية المفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المن والتي عل

دياأساسها يمكن صياغة الب   ية      قلن ر األوضاع السياس ة للتخفيف من أث ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس ج واألنشطة، وإع
  .جتماعية غير المستقرة في المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةواالقتصادية واال

  
الي        القدس يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة      ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي  :ب

http://vprofile.arij.org.  
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 قرية قلنديادليل 
  

  فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
  

 قريةالمسافة األفقية بين مرآز ال( هوائي آم 9.6، وعلى بعد القدسمدينة  شمال، وتقع القدسمحافظة  قرىهي إحدى  ،قرية قلنديا
 نباال بير ومن الجنوب الجديرةومن الغرب  ،أراضي رافات ، ومن الشمالعقب آفر يحدها من الشرق ،منها) القدسومرآز مدينة 

  .)1 رقم خريطةالأنظر ( )2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
  

  قرية قلندياموقع وحدود : 1خريطة 

  
 2012، أريج -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

ا حوالي          758على ارتفاع  قرية قلندياتقع  دل السنوي لألمطار فيه غ المع دل درجات      530مترا فوق سطح البحر، ويبل ا مع م، أم مل
ى   رارة فيصل إل والي     16الح بية ح ة النس دل الرطوب غ مع ة، ويبل ة مئوي دة ( %60.4درج م وح ة نظ ات الجغرافي ج –المعلوم ، أري

2012.(   
  

يس   م تأس س ت رويمجل ي  ق دياف ام  قلن ون  و م،1994ع الي  يتك س الح ن المجل اء 9م ة     ،أعض لطة الوطني ل الس ن قب نهم م م تعيي ت
ات  سيارة لجم  المجلسمتلك يال لكن و .ويوجد للمجلس مقر دائم ملك ،واحد موظف يعمل في المجلس آما الفلسطينية، مجلس  (ع النفاي

  .)2010، قلنديا قروي
  

  : قوم بها، ما يلييالتي   قرويمجلس الال ومن مسؤوليات
 

 وتقديم الخدمات االجتماعيةالطرق وتأهيل جمع النفايات، شق وتعبيد ،. 
 تنظيم عملية البناء وإصدار الرخص. 
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 عمل  مشاريع ودراسات خاصة بالقرية. 
 توفير شبكة صرف صحي. 
 طفالتوفير رياض لأل. 
 

  نبذة تاريخية
  

ا  إلى  نسبة بهذا االسم سميت قرية قلندياأن بيعتقد  ديا،    ( القبيلة الكردية التي سكنت فيه روي قلن ود  .)2010مجلس ق اريخ إنشاء    ويع ت
  .)2010، قلنديا قرويمجلس (ما بعد الحروب الصليبية وتحرير القدس التجمع إلى 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ديم  مسجد و مسجد قلنديا الكبير: هما ،مسجدين قلنديا قريةيوجد في  ديا الق اآن     .قلن ا بالنسبة لألم ديا      وأم ة قلن ة  في قري اطق األثري المن
ون و       اء ومعاصر زيت ا عين م ة، فيه روي مجلس  (عنب  معاصر   فيوجد آثار بيزنطي ديا  ق دافن     )2010، قلن ا يوجد أحواض ، م ، آم

  ).2طة رقم يالخر أنظر()1991الدباغ، ( منقورة في الصخر، وبرآة
  

  قرية قلندياالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
 2012، أريج -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
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  السكان 
  

ام         از المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في ع ذه الجه ديا  أن عدد سكان    ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نف ة قلن غ   قري بل
ذآور، و   517منهم  نسمة، 1,063 غ عدد األسر        546نسمة من ال اث، ويبل  220أسرة، وعدد الوحدات السكنية      214نسمة من اإلن
  .وحدة

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ديا  ، أن توزيع الفئات العمرية في  ت التعداد العام للسكان والمساآنأظهرت بيانا ة قلن ام   قري ي   2007لع ا يل ان آم ضمن  % 33.4: ، آ
ة العمر ن الفئ ل م ة أق ا،  15ي ة % 47عام ة العمري ا، و 64 -15ضمن الفئ ة % 3.9عام ة العمري وق 65ضمن الفئ ا ف ا فم ا . عام آم

  %.51.4، ونسبة اإلناث %48.6، أي أن نسبة الذآور 100 :94.7، هي قريةأظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال
  

 العائالت
  

روي مجلس  (صبح  عائلة، حمدية عائلة، حمد عائلة، حسين، عائلة عوض اهللا عائلة: نهام ،عدة عائالتمن  قرية قلنديايتألف سكان   ق
  ).2010 ،قلنديا

 

   الهجرة 
  

  شخص قد هاجروا  200تقريبا  ن هناك، أ)أريج(القدس  -بحاث التطبيقيةبين المسح الميداني الذي قام به معهد األ
  ).2010 ،ياقلند قرويمجلس ( 2000ألقصى عام ذ بداية انتفاضة امن
  

   قطاع التعليم
  

ديا  سكان بلغت نسبة األمية لدى  ة قلن ام   قري اث    %6.4، حوالي  2007ع د شكلت نسبة اإلن ا  ، وق ومن مجموع السكان    %. 78.6 منه
اك    ان هن ين، آ ة،   % 8المتعلم راءة والكتاب تطيعون الق ة  % 22.2يس تهم االبتدائي وا دراس ة،   % 31.7، انه تهم اإلعدادي وا دراس انه

ديا  ، يبين المستوى التعليمي في 1الجدول رقم . انهوا دراستهم العليا% 14انهوا دراستهم الثانوية، و% 16.7 ة قلن ، حسب الجنس   قري
  .2007والتحصيل العلمي لعام 

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

 أمي الجنس
يعرف 

راءة الق
والكتابة

 ثانويإعدادي ابتدائي
دبلوم 
 متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

ةدآتوراماجستير
غير 
 مبين

المجموع

 310 4 - 2 1 17 19 55 104 77 22 9 ذآور

 342 5 - 2 - 17 33 54 103 68 27 33 إناث

 652 9 - 4 1 34 52 109 207 145 49 42المجموع
 .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009الفلسطيني،  الجهاز المرآزي لإلحصاء :المصدر

  
ة يوجد في   ف، 2010/2011في العام الدراسي   قرية قلندياأما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في  مدرسة واحدة    القري

ة ي مدرس ة، وه ديا  حكومي يةقلن ة األساس تم إدارته، المختلط ن ق اي ل وزارةم ة ب طينية  و التربي الي الفلس يم الع ة (التعل ة التربي مديري
   .)2011 ،القدس -والتعليم
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ين   138، وعدد الطالب وفصف 9 قرية قلنديا يبلغ عدد الصفوف الدراسية في ة   15طالبا وطالبة، وعدد المعلم ا ومعلم ة  ( معلم مديري
يم ة والتعل دس،  -التربي ى ). 2011الق ا إل ارة هن ي مدأن موتجدر اإلش م ف دد الطالب لكل معل دل ع ديا رسةع ة قلن غ  قري ا   9يبل طالب

  ).2011 مديرية التربية والتعليم،( طالبا وطالبة في آل صف 15وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية 
  

ى إدار ، روضة زهور قلنديا وهي  طفال،لأل روضة واحدة  قرية قلندياآما يوجد في  ا تشرف عل ة خاصة   ته غ عدد   . جه ال  ويبل األطف
  ).2011 ،والتعليممديرية التربية ( طفًال وطفلة 23فيها الكلي 

  
  ).2010 مجلس قروي قلنديا،(، من وجود حواجز دائمة وطيارة ية تتعرض لمضايقات قوات االحتاللآما أن مدرسة قلنديا األساس

إن الطالب يتوجهون إ   دياوفي حال عدم توفر إحدى المراحل التعليمية في قرية قلن ال إحدى المراحل       ، ف دارس المجاورة إلآم ى الم ل
د عن التجمع حوالي     سة الجيب الثانوية في قرية الجيبمدر: التعليمية، منها م،   3، والتي تبع ر      أوآ ات بي ى مدرسة بن اال  التوجه إل   نب

  ).2010 يا،مجلس قروي قلند( آم 3نباال واللتان تبعدان عن التجمع حوالي  الثانوية  ومدرسة آفر عقب في بلدة بير
  

  :أهمها، بعض المشاآل والعقبات قرية قلنديايواجه قطاع التعليم في 
  

 صعوبة المواصالت. 
 ارتفاع تكاليف التعليم. 
 تسرب الطالب من المدارس. 

  

  قطاع الصحة
  

ه    صحية، حيث يوجد    المرافق المن  القليل قرية قلندياتتوفر في  ة،     مرآز صحي في ام حكومي ادة طبيب ع ة  وعي ة   مرآز أموم وطفول
ة من اجل    التجمعات  المراآز الصحية في    وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية في التجمع، يتجه سكان التجمع إلى . حكومي القريب

م   20، حيث يبعدون عن التجمع حوالي   مرآز البيان، مرآز الشيخ جراح، مرآز بيت األطباء في القدس تلقي العالج، مثل مجلس  (آ
  ).2010 ،قلنديا قروي

  
  :، أهمهاوالمشاآل العقبات القليل  قرية قلندياواجه قطاع الصحة في ي
  

 عدم وجود سيارة إسعاف. 
 عدم توفر مرآز صحي.  

  

  نشطة االقتصاديةاأل
  

مجلس  ( من القوى العاملة% 33، حيث يستوعب هذا القطاع قطاع الصناعة أهمهاعدة قطاعات،  على قرية قلنديايعتمد االقتصاد في 
 ).1انظر الشكل رقم ( )2010، قلنديا قروي

  
ام     ج في ع ة          2010وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أري دي العامل ع األي أن توزي ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي

 :، ما يليقرية قلندياحسب النشاط االقتصادي في 
  

  من األيدي العاملة% 33، ويشكل الصناعةقطاع. 
 من األيدي العاملة% 22شكل سوق العمل اإلسرائيلي، وي. 
  من األيدي العاملة%  22قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 11، ويشكل الوظائفقطاع. 
  من األيدي العاملة% 6قطاع التجارة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 6، ويشكل الخدماتقطاع. 
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  قلنديا قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  2010، قلنديا قرويمجلس : المصدر

  
ن حيث المنشآت والمؤسسات االقتصادية والتجار ا م عأم ي التجم د ف ة فيوج االت 3 ي ة للصناعات المه تالمح 3و ،بق دادة(ني  آالح

  .منشار حجرإلى  ضافةباإل، )والنجارة
  

ديا وصلت نسبة البطالة في وقد  ام   في  قرية قلن ى   2010ع ديا،    ( %10إل روي قلن ة     .  )2010مجلس ق ات االجتماعي ين أن الفئ د تب وق
  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي القريةاألآثر تضررا في 

 
  الزراعةقطاع. 
  التجارةقطاع. 
  الصناعةقطاع. 
 

  القوى العاملة 
  

من % 31.7، أن هناك 2007عام  فذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالذي ن أظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن
من % 50منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 66.4وآان هناك ). يعملون% 88.4منهم (السكان آانوا نشيطين اقتصاديا 

 ). 2 انظر الجدول رقم( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 36.3الطالب، و
  

 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( قلنديا سكان: 2جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
 مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

جز عا
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموع أخرى

 310 5 124 5 8 19 1 91 181 8 10 163 ذآور

 342 7 309 - 7 21 156 125 26 6 - 20 إناث

 652 12 433 5 15 40 157 216 207 14 10 183المجموع

.2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
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  قطاع الزراعة
  

انظر الجدول   ( سكنية  دونما أراض 206و دونم هي أراض قابلة للزراعة 1,070، منها ادونم 3,273حوالي  قرية قلنديااحة تبلغ مس
  ).3وخريطة رقم ، 3رقم 

  
 ) بالدونم المساحة(  2010 لعام قلنديا قرية في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 ريةالعسك

 ومنطقة الجدار

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
 )1,070( مساحة  

األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
 دائمة

1,259 89 649 0 0 705 0 0 365 206 3,273 

 2012، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  
  قرية قلنديااستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  2012، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  
م   187حوالي  يوجد   حيث لزيتونبزراعة ا قلنديار وتشته .قرية قلنديا، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في 4الجدول رقم  دون

  .زيتونمزروعة بأشجار ال
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 )المساحة بالدونم( قلنديامساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية : 4جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  187  الزيتون
  0  0  الحمضيات 
  0  37 اللوزيات
  0  8 ات  التفاحي

  0  13 الجوزيات
  0  23  فواآه أخرى
  0  268  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
   

ا القمح والشعي    35، فان مساحة الحبوب تبلغ قلنديا قريةأما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في  م    ( ردونم، وأهمه أنظر الجدول رق
5.(  
  

 )المساحة بالدونم(قلنديا الحقلية والعلفية في قرية  مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل: 5جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  35  الحبوب
  0  0  أبصال ودرنات وجذور

  0  14 بقوليات جافة
  0  0 محاصيل زيتية
  0  7 محاصيل علفية
  0 0  محاصيل منبهة
  0  0  محاصيل أخرى
  0  56  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

المسح  ، إلى أن)نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا ويرجع
تعريف المساحات الزراعية  على استند) 2010(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و

 األراضيوحساب  تجزئة رفض، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الموسمية، والحيازات الزراعية حجم محددا
آتشف فا أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها والمناطق المناطق الحضرية السائدة في صغيرة الحجم الزراعية
يوضح الفرق  وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من سبةوجود ن

  .في أرقام المساحات الزراعية األآبر حسب أريج
  

ة        أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد بين المسح الميداني د األبحاث التطبيقي ه معه ام ب ذي ق ج ( القدس  –ال ة  من سكان   % 7أن ، )أري قري
  ).6انظر الجدول رقم ( )2010 ،قلنديا قرويمجلس (م والماعز األغناواألبقار، بتربية الماشية، مثل يقومون  قلنديا

  

 لندياقالثروة الحيوانية في قرية : 6جدول 

 خاليا نحل
الدجاج 
 البياض

الدجاج 
 الالحم

 *األبقار األغنام لماعزا  الجمال الخيول الحمير البغال

0 0 0 0 0 0 0 185 670 3 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

 .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

  .)2010 ،قلنديا قرويمجلس ( قرية قلنديافي  فال يوجد أية طرق زراعية، القريةأما من حيث الطرق الزراعية في 
  

  :، أهمهاوالعقبات بعض المشاآل قرية قلندياعي في الزرا يواجه القطاع
  

 ارتفاع أسعار األعالف. 
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 عدم تفرغ سكان قرية قلنديا للعمل في األرض. 
 مصادرة األراضي. 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ات  محلية مؤسسات عدة يوجد لكن  .حكوميةمؤسسات أية  قرية قلنديايوجد في ال  دم خدماتها لمختلف   وجمعي ات المجتمع   تق وفي  ، فئ
   :منها، )2010، قلنديا قرويمجلس ( دة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرهاع
  

  ك  محلي، من قبل وزارة الحكم الم 1994تأسس عام  :قلنديا قرويمجلس ام بقضايا    ، وذل ة بهدف االهتم ة    القري ديم آاف وتق
 .الخدمات إلى سكانها

 قبل مجموعة نساء من القرية، تقدم خدمات متنوعة للقرية م، من  2008تأسست عام : جمعية قلنديا النسوية. 
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة دس المصدر الرئيس للكهرباء في وتعتبر شرآة آهرباء محافظة الق م،1978عام منذ  شبكة آهرباء عامة قرية قلنديايوجد في  . القري
اء،   ب المتعلقة ولكن، يواجه التجمع بعض المشاآل. %100لموصولة بشبكة الكهرباء إلى وتصل نسبة الوحدات السكنية ا مجال الكهرب

  ).2010مجلس قروي قلنديا، (انقطاع التيار الكهربائي  :أهمها
  

اتف   القريةآما ويتوفر في  ي داخل        ،شبكة ه ة تعمل من خالل مقسم آل ا  القري ة من الوحدات السكنية موصولة بشبك     % 95، وتقريب
  ).2010 ،قلنديا قرويمجلس (ف تالها

  

  النقل والمواصالت
  

ة  ، وفي أية وسائل نقل قرية قلنديايوجد في ال  ديا يستخدمون     هذه الحال ة قلن رى شمال     سكان قري مجلس  ( القدس وسائل مواصالت ق
م من    2و الرئيسة آم من الطرق 3، فيوجد فيها القريةأما بالنسبة لشبكة الطرق في  .)2010 ،قلنديا قروي ة  آ مجلس  ( الطرق الفرعي
  ).7انظر الجدول رقم ) (2010 ،قلنديا قروي

  
 قلنديا قرية في الطرق حالة: 7 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  1  -
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  2  2
  .طرق غير معبدة .3  -  -

  .2010، قلنديا قرويلس مج: المصدر

  

  المياه
  

ديا   ة قلن اه من خالل      يتم تزويد سكان قري اه محافظة القدس    بالمي ة     مصلحة مي اه العام ر شبكة المي ك عب تصل نسبة الوحدات      .، وذل
ديا،  ( %98السكنية الموصولة بالشبكة  اه المزودة     . )2010مجلس قروي قلن ة المي د بلغت آمي ديا ع    من الشبكة   لق ة قلن  2010ام لقري

ديا (اليوم / لتر 25وبذلك يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي  السنة،/ متر مكعب 10,687حوالي  ا  . )2010،  مجلس قروي قلن وهن
د            تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قرية قلنديا اه، حيث تصل نسبة الفاق د من المي ك بسبب الفاق ال يستهلك هذه الكمية من المياه وذل
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زل  %  26.5إلى  ديا   (وهي تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيس، وخطوط النقل الرئيسة، وشبكة التوزيع، وعند المن روي قلن ،  مجلس ق
مقارنة مع الحد   جدا ويعتبر هذا المعدل متدنيا . لترا في اليوم 18وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في قرية قلنديا  ،)2010

اه      . لتر للفرد في اليوم 100ل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى األدنى المقترح من قب ى جمع مي ة عل ويعتمد بعض سكان القري
  ).2010مجلس قروي قلنديا، ( لتجميع مياه األمطار منزلي بئر 30 القريةيوجد في  األمطار في فصل الشتاء، حيث

  
تصاعدية تتناسب مع جميع الفئات االجتماعية للمستهلكين حيث يزداد أما فيما يتعلق بسعر المياه فإن مصلحة المياه تتبنى تسعيرة 

  .سعر المياه حسب فئة االستهالك 8يوضح الجدول . سعر المياه بازدياد آمية استهالك المياه
  

 )واحد شهر فاتورة دورة( 1/1/2012 تاريخ من المعتمدة القدس محافظة مياه بمصلحة الخاصة المياه تعرفة: 8جدول 

  فئة االستهالك
 )³م (

  منزلي
)³م / شيكل (  

  صناعي
)³م / شيكل (  

  سياحي
)³م / شيكل (  

  تجاري
)³م / شيكل (  

  مؤسسات عامة
)³م / شيكل (  

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 

 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 
 2012مصلحة مياه محافظة القدس، : المصدر

 

  الصرف الصحي
  

م إنشاؤها في         قلنديا يتوفر في قرية  ة للصرف الصحي، ت ام  شبكة عام الموصولة بشبكة    الوحدات السكنية  تصل نسبة   و. 1986ع
ر   وتعتمد باقي الوحدات السكنية على، %60إلى  قلنديا الصرف الصحي في قرية  يلة    الحف تخلص من   الصماء واالمتصاصية آوس لل

  ).2010، قروي قلنديا مجلس ( المياه العادمة
  

ًا بحوالي            ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ومي من المي ديرات االستهالك الي ى تق تنادًا إل ى    17واس ا، بمعن را مكعب مت
وم   15القرية، فقد قدر معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي أما على مستوى الفرد في . متر مكعب سنويًا 6,284 و . لترا في الي

تم                  ي ي ر االمتصاصية الت ة في الحف ة المجمع اه العادم ة في شبكة الصرف الصحي والمي ة المتدفق اه العادم ذآر أن المي من الجدير بال
ة      تفريغها بواسطة صهاريج النضح، يتم التخلص منها في المناطق المفت اة للبيئ ة المجاورة  دون مراع ا تجدر   . وحة أو في األودي وهن

ة               ى البيئ ا يشكل خطرًا عل ا، مم تخلص منه ع ال د مواق د المصدر، أو عن اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عن
  .)2012أريج،  -قسم أبحاث المياه والبيئة ( والصحة العامة

  

            النفايات الصلبة
  

ة   بير نباال  يعتبر مجلس محلي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجارية في القري
ا      تخلص منه ات وال ًا بجمع النفاي ى            . والتي تتمثل حالي م فرض رسوم شهرية عل ة، ت ات الصلبة مكلف ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي

  ).2010، قروي قلنديامجلس ( الشهر/شيكل 15 ة جمع ونقل النفايات مقدارهاالمنتفعين من خدم
  

ازل والمؤسسات والمحالت           ينتفع معظم سكان قرية قلنديا ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث ي
ة    التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية ومن ثم نقلها إلى حاويات  ة   44موزعة في أحياء القرية، حيث يوجد في القري حاوي

ل  ذات حجم صغير ي  ، يتم جمعها من قب اال    مجلس محل ر نب ع  بي رة واحدة أسبوعيا   بواق ى مكب       ، م ات إل يارة النفاي ا بواسطة س ونقله
  ).2010، ديا قروي قلنمجلس (دفنها ، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق  بلدية رام اهللا نفايات

  
ة    0.7 قلندياأما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في قرية  در آمي آغم، وبالتالي تق

 .)2012أريج،  -قسم أبحاث المياه والبيئة (" طن سنويا 301، بمعنى طن 0.8النفايات الصلبة الناتجة يوميًا عن سكان القرية بحوالي 
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  األوضاع البيئية
  

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

  أزمة المياه
  

 ى  . القرية عنلفترات طويلة في فصل الصيف  انقطاع المياه اه،          إضافة إل ة من المي ة المطلوب ة بالكمي د أهل القري عدم تزوي
  .حيث أن معدل استهالك الفرد للمياه يعتبر متدنيًا جدا وال يكفي لسد احتياجاته اليومية

 عدم وجود خزان مياه عام في التجمع لسد احتياجات المواطنين في فترات انقطاع المياه.  
 

  إدارة المياه العادمة
 

 اصية في األحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي وقيام بعض المواطنين بتصريف المياه استخدام الحفر االمتص
صحية  بمكارةالعادمة في الشوارع العامة بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف العالية لخدمة سيارات النضح، يتسبب 

هدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم آما أن استخدام هذه الحفر ي. وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياء
، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعلها غير صالحة )آبار جمع مياه األمطار(تجميعها في اآلبار المنزلية 

تجنب للشرب، حيث أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي 
آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر . استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر

بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية  لصماءا
 .  والصحية الناجمة عن ذلك

 المفتوحة طقامنالجة المياه العادمة التي يتم تجميعها بواسطة شبكة الصرف الصحي، حيث أن معظمها ينساب في عدم معال 
 .دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك

     
  إدارة النفايات الصلبة

 
  ي        ، والمجاورة والتجمعات  القرية عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة ل الت ى العراقي يس إل ك بشكل رئ ود ذل يع

ل       قرويتضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئات ال ة مث راخيص إلقام ق بإصدار ت ة والمؤسسات الوطنية والتي تتعل
ة )ج(هذه المكبات، حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق  حيث أن   .، والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكامل

ية رام اهللا وبالتعاون مع بلديتي البيرة وبيتونيا تسعى إلنشاء مكب نفايات إقليمي وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ولكن بلد
 )2011بلدية رام اهللا، : (المشروع يتعرض للعديد من المعيقات وتتمثل في

 .بمالكييهاإشكالية شراء واستمالك األراضي ألسباب فنية تتعلق  .1
، رغم وجود التزام رسمي من دولة رئيس الوزراء ووزارة المالية األراضيالتمويل الالزم لشراء توفر  إشكالية  .2

 .السيولة لدى السلطة ال زالت تشكل عائقا لم يذلل بعد إشكالية أن إال، األراضيلتغطية ثمن 
  .أوسلو حسب اتفاقية "C" المعتمدة آونها تقع في منطقة لألراضيعدم القدرة على تنفيذ االستمالك   .3

 
   ي رة ف ات الخط ة لفصل النفاي ود آلي دم وج ةع ات    القري رة والنفاي ات الخط ع النفاي تم تجمي ث ي ام، حي كل ع ة بش والمحافظ

 .دفنها، حيث يتم التخلص منها في المكب عن طريق مكب بلدية رام اهللالصناعية مع النفايات غير الخطرة ويتم نقلها إلى 
                                                                                                                                                                                    

   إجراءات االحتالل اإلسرائيليأثر 
  

  في قرية قلنديا الوضع الجيو سياسي
  

ام      ن الع ول م هر أيل ن ش رين م امن والعش ي الث ة ف ة والموقع ة المؤقت لو الثاني ة أوس ى اتفاقي الرجوع إل ة  1995ب لطة الوطني ين الس ب
ا   66، حيث تم تصنيف ما مساحته  )ج(و ) ب(الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية قلنديا إلى مناطق  من مساحة   % 2(دونم

ة                  ) كليةالقرية ال ى عاتق السلطة الوطني ام عل ا المسؤولية عن النظام الع ع فيه ي تق اطق الت اطق ب وهي المن ة آمن من أراضي القري
رى    ديات والق ن البل ة م طينية المأهول اطق الفلس م المن ة وتشكل معظ ور األمني ى األم ة عل لطة الكامل رائيل الس ى إلس طينية وتبق الفلس

دا من المساحة        والجدير بالذآر أ. وبعض المخيمات ن غالبية السكان يتمرآزون في المناطق المصنفة ب والتي تشكل نسبة ضئيلة ج
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ا مساحته    . الكلية للقرية ا   3207فيما تم تصنيف م ة    % 98(دونم ة الكلي اطق ) من مساحة القري ع تحت       آمن ي تق اطق الت ج وهي المن
ع       ا، حيث يمن ا وإداري ة اإلسرائيلية، أمني أي شكل من األشكال إال           السيطرة الكاملة للحكوم ا ب تفادة منه ا أو االس اء الفلسطيني فيه البن

اطق    . بتصريح من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ة في من ديا هي أراض     " ج"وتجدر اإلشارة الى أن معظم األراضي الواقع ة قلن في قري
  ).9جدول رقم ( المقامة على أراضي القريةزراعية ومناطق مفتوحة باإلضافة إلى المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية 

  

 1995اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية في عام  قلندياتصنيف األراضي في قرية : 9جدول 

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ
 2 66 مناطق ب
 98 3,207 مناطق ج
  0  0 بيعيةمحمية ط

 100 3,273 المساحة الكلية
 2012 أريج - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  

  قرية قلنديا وممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
  

اء المستوطنات اإل         ا بن ان منه ة، آ سرائيلية  نالت قرية قلنديا حصتها من المصادرات اإلسرائيلية لصالح األهداف اإلسرائيلية المختلف
ة القواعد                ى إقام ذا باإلضافة إل ة اإلسرائيلية، ه ة جدار العزل العنصري وشق الطرق االلتفافي ا واقام على أراضي القرية ومحيطه

  .وفيما يلي تفصيل للمصادرات اإلسرائيلية ألراضي قرية قلنديا. والحواجز العسكرية اإلسرائيلية
  

ا مساحته     صادرت إسرائيل خالل سنوات احتاللها لألراضي ا   574الفلسطينية م ديا من أجل       %) 17.5(دونم ة قلن من أراضي قري
توطنة  ة مس ام  " عطروت"إقام اؤها ع م إنش ي ت ة والت ة الشرقية للقري ة الجنوبي ى الجه رائيلية إل ا وقامت . 1970الصناعية اإلس آم

ة قاعدة عسكرية إسر      %) 19.5(دونما  639بمصادرة  ديا لغرض إقام ديا   (ائيلية من أراضي قرية قلن ة   ) معسكر مطار قلن ى الجه إل
  . الشمالية الشرقية من القرية

  
م      45آما وصادرت إسرائيل المزيد من أراضي قرية قلنديا لشق الطريق االلتفافي اإلسرائيلي رقم  افي اإلسرائيلي رق والطريق االلتف

رائيلية الصن 443 توطنة عطروت االس دس وخصوصا مس ط مستوطنات الق ك بهدف رب دن وذل ع الم ديا م اعية ومعسكر مطار قلن
داد أو           . 1948اإلسرائيلية داخل حدود العام  ا يعرف بمساحة االرت ة يكمن في م وتجدر اإلشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق االلتفافي

)Buffer Zone ( لشارعمتر على جانبي ا 75التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون.   
  

  ط جدار العزل العنصري اإلسرائيليقرية قلنديا ومخط
  

ديا        ة قلن ى قري دمر عل ر سلبي وم ر     فبحسب . آان لخطة العزل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار اث ديل األخي ا ورد بالتع م
دفاع اإل     وزارة ال ة ل ين من شهر نيسان من        لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة االلكتروني سرائيلية في الثالث

انبي شارع         4، تبين أن الجدار يمتد بطول 2007العام  ى ج ا وعل د أيضا في محيطه افي   443آم على أراضي قرية قلنديا ويمت االلتف
ة    ). من مساحة قرية قلنديا الكلية% 59.3(دونما  1,940اإلسرائيلي ويعزل ة األراضي الزراعي اطق   وتشمل األراضي المعزول والمن

  ).10جدول رقم (المفتوحة والمعسكرات والمستوطنات والحواجز اإلسرائيلية القائمة على أراضي القرية 
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 القدس محافظة – قلنديا قرية في العنصري العزل جدار داخل المعزولة األراضي تصنيف: 10 جدول

 العدد تصنيف األراضي  )بالدونم(المساحة 

 1  قاعدة عسكرية إسرائيلية 639

 2  مستوطنات إسرائيلية 574

 3 أراضي زراعية 305

 4 مناطق مفتوحة 345

 5 منطقة عمرانية فلسطينية 69

 6 منطقة الجدار 8

 المجموع 1,940
2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  

  ار العزل العنصريمعاناة أهالي قرية قلنديا جراء بناء جد
  

ة      2007أظهر مخطط جدار العزل العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية في العام  أن جدار العزل العنصري يضع المنطق
ع   العمرانية في قرية قلنديا في معزل عن القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة وعن مدينة القدس بشكل خاص وذلك بتطويقها من جمي

ة رام اهللا مقصدها            جهاتها  ق وأصبحت مدين ديا داخل معزل مغل ة قلن ا يضع قري ائم حالي بجدار العزل العنصري، حيث أن الجدار الق
ة الشمالية   ة من              . الوحيد من خالل شارع في الجه ة الجنوبي ا من الجه ديا مع التجمعات الفلسطينية المحيطة به ة قلن رتبط قري ا وت آم

  . اللتفافي اإلسرائيليا 443خالل نفق يمر من تحت شارع 
  

تم عزل قرية قلنديا عن مدينة القدس آما وتم فصلها عن مخيم قلنديا وحاجز قلنديا العسكري ومعسكر مطار  ،أيضاوبفعل بناء الجدار 
د   (ويبعد مخيم قلنديا عن قرية قلنديا . قلنديا اإلسرائيلي ديا البل ا بقلن م فقط ويضطر السكان     1.5حوالي  ) والمعروفة محلي ى السير    آ إل

افة  ة رام اهللا   7مس ن خالل مدين زل م دار الع ار ج اف عن مس ك بااللتف ا وذل ل بينهم ا للتنق ا حالي م تقريب زل . آ دار الع ل ج ا وعم آم
ديا      ة قلن ة االتجاهات في قري اء جدار    اإلسرائيلي  االحتالل  حيث أن سلطات   ،العنصري على منع التمدد العمراني من آاف  قامت ببن

ى  العزل العنصري   اطق  حدود  عل ادة المساحة المصادرة من أراضيها، في الوقت نفسه               المن ى زي ا أدى إل ة مم ة في القري العمراني
ره  قلصت من المساحة المتبقية ألهالي القرية للبناء والتوسع في المستقبل مما أدى إلى خلق  . واقع جديد على أهالي القرية يصعب تغيي

رة      - خاصة –في القدس وأدت السياسات والمخططات اإلسرائيلية  ة آبي وباقي األراضي الفلسطينية إلى إيجاد آثافة سكانية وعمراني
من % 2(لعدم توفر أراض للبناء والتوسع ولحصر البناء داخل المناطق المصنفة ب والتي تشكل نسبة قليلة من المساحة الكلية للقرية 

  . راني العمودي والداخليمما يضطر السكان إلى التمدد العم) المساحة الكلية القرية
  

  حاجز قلنديا العسكري اإلسرائيلي
  

رز الحواجز العسكرية االسرائيلية في        " حاجز قلنديا العسكري"يعتبر  م وأب االسرائيلي المقام على أراضي قرية قلنديا والرام احد أه
الم المعا    ا من مع ة       الضفة الغربية والمؤدية إلى مدينة القدس المحتلة ويشكل معلما هام وجهين من مدين واطنين الفلسطينيين المت اة للم ن

اتهم خارج    ) الهويات الزرقاء(القدس الى مدينة رام اهللا وبالعكس وخصوصا الفلسطينيين حملة الهويات المقدسية  الذين تم عزل تجمع
ى الحاجز    حدود بلدية القدس بفعل الجدار مثل سكان تجمعات آفر عقب والرام وغيرها، حيث يضطرون لالنتظار ساعا  ة عل ت طويل

ة          ة خانق ذي يتسبب بأزمات مروري ة، االمر ال للفحص والتدقيق والتفتيش اليومي عند الدخول والخروج من والى مدينة القدس المحتل
ر ذا المعب ذين يمرون بجانب ه واطنين الفلسطينيين ال اة الم د من معان ى الحاجز ويزي ر  ،عل ة رام اهللا عب ذين يقصدون مدين ك ال أولئ

د ةالم وبي للمدين ات        ،خل الجن ا وأزم بب إرباآ ا يس ديا مم ر قلن ى معب يين عل يارات المقدس ع س طينيين م يارات الفلس ي س ث تلتق حي
دة ساعات         ود والتوقف لع اء االقتصادية بسبب حرق الوق ا وتتسبب   . وضغوطات نفسية وعصبية على المواطنين ويزيد من األعب آم

ذه  اته وث الب األزم ة بتل ة الخانق اق أرواح   المروري ى إزه يارات، باالضافة ال ع آالف الس ث تتجم ر حي ة المعب يط منطق ي مح ة ف يئ
ومي         ة بشكل ي ى الخدمات الصحية والتعليمي ة وصولهم إل ا شهد حاجز    . الفلسطينيين وتعطيل حياتهم والتأخر على أعمالهم وإعاق آم

واطنين الفلسطينيين وإطال      االت للم اك حساسة مع الجانب          قلنديا سقوط العديد من الشهداء واعتق ة احتك ل منطق ا تمث ار حيث أنه ق ن
ويذآر أن هذا الحاجز العسكري عمل أيضا على فصل قرية قلنديا عن مخيم قلنديا والرام والبلدات المحيطة بها من الجهة . اإلسرائيلي

  .الشرقية مما تسبب بمزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين
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  )ديامطار قلن(مطار القدس الدولي 
 

ام      " مطار قلنديا"أو ما يسمى " مطار القدس الدولي"يعتبر  اؤه ع م إنش داب     1920المطار األقدم في فلسطين حيث ت رة االنت خالل فت
م       650البريطاني على أراضي قرية قلنديا وعلى مساحة أرض تقارب  ي وت م األردن ى الحك ينيات إل دونما، وخضع خالل فترة الخمس

ة وقطاع غزة    استخدامه لألغراض السي احية والتجارية والتنقل الجوي من والى مدينة القدس ، ثم عقب احتالل اسرائيل للضفة الغربي
ة االسرائيلية بإنشاء مستوطنة عطروت               ،1967في العام  ة حيث قامت الحكوم ة المطار للسيطرة االسرائيلية الكامل خضعت منطق

ة في        " عطروت مطار"اإلسرائيلية الصناعية بجانبه وبدلت اسمه إلى  دالع االنتفاضة الثاني ه خصوصا عقب ان ثم قامت الحقا بإهمال
  .وتحويله إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية يستخدمها جيش االحتالل اإلسرائيلي مقرا له حاليا 2000العام 

  
ى مستوطنة عطروت الصناعية ا               ة صناعية وضمها إل ى منطق ديا إل ل مطار قلن رة لتحوي ذ فت السرائيلية، حيث   وتخطط إسرائيل من

ام    " يروشاليم"نشرت صحيفة  ين سلطة       2009األسبوعية اإلسرائيلية في الثامن عشر من شهر نيسان من الع ه تجري اتصاالت ب أن
ة مطار القدس           ل منطق ة القدس وسلطة المطارات بهدف تحوي ديا (تطوير القدس اإلسرائيلية وبلدي ة صناعية   ) قلن ى منطق وآانت  . إل

ادا     وزارة البناء واإل ذه الخطة اعتق سكان اإلسرائيلية قد أعدت خطة لبناء آالف الوحدات السكنية في منطقة المطار لكنها عدلت عن ه
  .منها بأنها ستواجه بمعارضة قوية من المجتمع الدولي نظرا لمكانة هذا المطار التاريخية والجيو سياسية في مدينة القدس

  
ى ت     د عل تيطاني حيث نشرت صحيفة       وعادت سلطات االحتالل مؤخرا لتؤآ المخطط االس اريف 'مسكها ب اإلسرائيلية في الثالث    ' مع

ا    أن لجنة التنظيم والبناء االسرائيلية التابعة لبلدية 2012والعشرين من شهر شباط من العام  ام عليه القدس قامت بتسجيل األرض المق
ى أن ارض المط     ا مصلحة         المطار آأرض تابعة للبلدية ولدولة إسرائيل مشيرة إل أي تسجيل إسرائيلي واستولت عليه م تسجل ب ار ل

  . المطارات المدنية اإلسرائيلية تمهيدا لتنفيذ مخططاتها بتحويلها إلى منطقة صناعية تابعة لبلدية القدس
  

  مدينة رام اهللا بديل عن مدينة القدس 
  

ام    و  2000منذ اندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من الع د المواطن رى الفلسطينية المجاورة        ، فق ديا والق ة قلن اطنون في قري ن الق
ة والعمل في              تفادة من الخدمات الصحية والتعليمي ون لالس ي يقصدها المواطن دة الت ة الوحي ارتباطهم بمدينة القدس بعد أن آانت القبل

اتهم  ة     والجدير ب . المدينة، وأصبحت مدينة رام اهللا المكان الوحيد الذي يقصدونه لسد احتياج ذآر أن المخططات اإلسرائيلية والمتمثل ال
اظ      ة القدس للحف ببناء جدار العزل العنصري في مدينة القدس على استبعاد الكثير من التجمعات السكانية الفلسطينية خارج حدود مدين

ة الفلسطينية      ل االقلي ة اإلسرائيلية مقاب ذه التج     . على األفضلية الديموغرافي ديا إحدى ه ة قلن ر قري ة      وتعتب ي فصلت عن مدين معات الت
ع سفر            .القدس وتم ربطها مع مدينة رام اهللا ة بمن وتجدر االشارة أيضا أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت عقب االنتفاضة الثاني

اطق شمال وشمال غرب              443الفلسطينيين على شارع  ل الفلسطينيين خصوصا في من ى تنق را عل ر آثي ا أث االلتفافي االسرائيلي مم
دة      ال ة الجي ة التحتي ر للبني قدس ومنها قرية قلنديا والتي اضطر سكانها انذاك إلى السفر لمسافات بعيدة ومضاعفة ومن خالل طرق تفتق

رابطهم الجغرافي               ع أوصالهم وت اة السكان وساهم في تقطي ا زاد من معان رى المجاورة مم ومن خالل أنفاق للوصول إلى بعض الق
  .واالجتماعي اليومي

  

  يل للربط بين شمال القدس وشمال غربهانفق طو
  

بعد أن قامت سلطات االحتالل االسرائيلي ببناء جدار العزل العنصري، تم فصل الكثير من البلدات المحيطة بمدينة القدس عن المدينة 
تيطاني         ي من خالل التجمع االس " فعات زئيف  ج"نفسها، آذلك عمل الجدار على فصل قرى شمال القدس عن تلك في الشمال الغرب

ربط شمال القدس مع شمال        1.5االمر الذي دفع بسلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى إنشاء نفق طويل تحت األرض بطول  ا ل آم تقريب
من خالل قرية الجيب مع تجمعات شمال غرب القدس      ) وعددها حوالي ستة(غربها حيث يربط هذا النفق بين تجمعات شمال القدس 

 ن خالل قرية بدو ويضطر الفلسطينيون يوميا للتنقل من خالله للوصول إلى شمال القدس والى مدينة رام اهللام) وعددها حوالي تسعة(
  . )4خريطة رقم (
  



  نفق للربط بين شمال القدس وشمالها الغربي: 4خريطة 

  
2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر



  ئيلية الصادرة في قرية قلنديابعض األوامر العسكرية اإلسرا
  

ى                ة عل قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإصدار سلسلة من األوامر العسكرية لمصادرة األراضي لألغراض العسكرية المختلف
  : فيما يلي عرض لواحد من هذه األوامر. أراضي قرية قلنديا

  
م     -1 اني والع   : ت/52/05األمر العسكري اإلسرائيلي رق اريخ الث ام      صدر بت ا    2005شرين من شهر آذار من الع ويصادر م

  .دونما من أراضي قرية قلنديا ورافات والجديرة وبير نباال لغرض بناء جدار العزل العنصري 108مساحته 
  

  قرية قلندياالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  
  

  فذةالمشاريع المن
  

  ). 11الجدول رقم انظر (الخمسة سنوات الماضية  اللبتنفيذ عدة مشاريع خ قلنديا قرويمجلس قام 
  

 الماضية سنوات خمسة خالل قلنديا قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

 الوآالة اإللمانية  2008  بنية تحتية  تغيير شبكة المياه الداخلية
  بكدار  2008  تعليمي  رسة مع بوابةبناء سور للمد

  الوآالة اإللمانية  2009  خدماتي  بناء مبنى المجلس
 CHF  2010  بنية تحتية  ةإقامة أسوار استنا دي

  مؤسسة آريتيف   2010  خدماتي  تأثيث المجلس
  المالية وزارة  /وزارة الحكم المحلي  2010  بنية تحتية  إنشاء خط صرف صحي

 .2010 ،قروي قلنديامجلس  :المصدر

  
 

  المشاريع المقترحة 
  

ة،     ه، وسكان القريةوبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ، قلنديا قروييتطلع مجلس  إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القادم
دها في        م عق ي ت ة حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة الت ام والتي   القري ذها  ق د   بتنفي معه

  :مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة المشاريع،وفيما يلي هذه . )أريج(القدس  -األبحاث التطبيقية
  

  .تكملة مشروع الصرف الصحي ووضعه آأمر واقع للوصل مع خط بلدية القدس .1
 .الطرقإعادة تأهيل  .2
 .ومدخلها القريةإنارة  .3
 .القريةإلغراض ومنتزه في إنشاء ملعب وقاعة متعددة ا .4
 .المساعدة في إصالح األرض الزراعية ومساعدة المزارعين بمشاريعهم .5
  .وطرق زراعية ةديتمويل جدران استنا .6
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  قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   

ة   قريةتياجات التطويرية لل، األولويات واالح10ويبين الجدول رقم . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية القريةتعاني  من وجه
  .قرويلمجلس النظر ا

  
 قلنديا قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 8^   *   شق، أو تعبيد طرق 1

  آم  2  *  ة المياه الموجودةترميم شبك/ إصالح 2
 آم 2  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *    إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
   *   بناء خزان مياه 6

 آم 2.5  *   ترآيب شبكة صرف صحي 7
   *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
  *    ويات لجمع النفايات الصلبةحا 9

 سيارة واحدة    *    لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
  *   عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

    *    الموجودةعيادات شراء تجهيزات طبية للمراآز أو ال 3

 االحتياجات التعليمية

  مرحلة إعدادية وثانوية  *   بناء مدارس جديدة 1

   *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

   *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  دونم 1000  *   استصالح أراض زراعية 1

 آبار 10   *  إنشاء آبار جمع مياه 2

  *    رآسات مواشيب/ بناء حظائر 3

  *   خدمات بيطرية  4

 طن سنويا 20  *   أعالف وتبن للماشية 5

 بيوت بالستيكية 6  *   إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

  *    فلحهبذور  8

   *   نباتات ومواد زراعية 9
  .راعيةآم طرق ز 4وداخلية،  آم طرق 2آم من الطرق الرئيسة و 2 ^

   .2010، قلنديا قرويمجلس : المصدر
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