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 شكر وعرفان

 
ون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعا القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 ق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ري

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلات معا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن ال

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

ت معةةا  السةةكانية وتقيةةي    التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة ال        

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

رل الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوا يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      

ية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةة   

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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ورية(عّم تجمعاللبن الشرقية) تضم قرية دليل 
1

 

   

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي  11-11  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   عمورية( ت معالشرقية )تض   اللبنقرية 

الساوية واسكاكا ومدينة    ومن الشمال قريوط والساوية يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية)المسا ة األ قية بين 

)أنظر المريطة ( 2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية عبوين وسن ل  نوبومن ال   خربة قياالترب   ومن  سلفيت

 .)1رق  

 

 القرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 646-414ويبلة  المعةدل السةنوي لامطةار  يهةا حةوالي       سةط  البحةر      ةوق  متةرا   666-464 يتراوح ما بةين  عل  ارتفاع القريةتقع 

)وحةدة نظة  المعلومةةا     %66لرجةة مئويةة  ويبلة  معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي         11ملة   أمةا معةدل لرجةا  الحةرارة  يصةل إلة         

  (.2014أريج   –ال ترا ية

 

                                                 
1
ت مع لشرقية مع تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  قرية اللبن الشرقية وت مع عّمورية؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج قرية اللبن ا 

 .2612عّمورية  ي عام 
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اللةبن   مةع الت مةع األكبةر وهةو ت مةع      2612 ةي عةام   والتةي تة  لم هةا     وريةة ل نةة مشةاريع      أشر  عل  ت مع عّم2612حت  العام 

ةةب   . وعلية  أ 2612  وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبةل م لةا الةو راء الفلسةطيني وو ارة الحكة  المحلةي  ةي عةام          الشرقية

 اللبن الشرقية.تحت إلارة م لا قروي واحد وهو م لا قروي  ت مع عّمورية

 

لونمةا  وذلةك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة              14,631تبل  مساحة قرية اللبن الشرقية حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نةة االنتمابةا  المرك يةة وو ارة    المحلي الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

امةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعرية  جديةد لحةدول           حيةث ق  2611التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا   ر، ال ديدة والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األ

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

  ت  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة      عضوا 11يتكون الم لا الحالي من وم   1666عام  اللبن الشرقية  ي قروي ت  تأسيا م لا

ال ويقةع ضةمن م لةا المةدما  المشةترا بيتةا. كمةا        لائة  ملةك.   مقر  للم لا ويوجد   موظ  واحد ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2613  اللبن الشرقيةقروي م لا )متلك الم لا سيارة ل مع النفايا  ي

 

   ما يلي  (2613  اللبن الشرقيةقروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 كيب شبكة الكهرباء أو المولدا .تر 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيد تنظي  الشوارع جمع النفايا 

 .حماية األمالا الحكومية 

 . حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 

 

 نبذة تاريخية
 

نسبة إل    اللّبن   وهو يعني السهل الواسع  و  الشرقي  وذلك لموقعها  ي جهة الشةرق تميية ا    س االبهذا  اللبن الشرقيةقرية سميت 

 اللبن الشةرقية قرية  أةل سكان ويعول. ل  القدمويعول تاريخ إنشاء الت مع إ . (2613  قروي اللبن الشرقيةم لا )عن اللبن التربية 

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2613  اللبن الشرقيةقروي م لا )إل  الول ة واليمن 
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 القرية من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن   مةن  عةدل  كما يوجد .لفاروق خمسة مساجد  وهي  مس د اللبن الشرقية  مس د العمري  مس د ا اللبن الشرقية قريةيوجد  ي 

 المس د العمري  منطقةة المةان  ومقةام الشةيخ القةدي  )العةاروري(  ومةن ال ةدير ذكةره أن جميعهةا            منها  القريةثرية  ي والمناطق األ

 . (2)أنظر المريطة رق   (2613  اللبن الشرقية قروي م لا)باستثناء المس د العمري رير ملهلة لالستتالل السياحي
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 القرية في رئيسةال المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  
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                                                                                                                             السكان 
 

 2,124بل   القرية أن عدل سكان   2661المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  

 وحدة. 411أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  441نسمة من اإلناث  ويبل  عدل األسر  1,342 نسمة من الذكور  و 1,313نسمة  منه  

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    44.2  كان كمةا يلةي    2661لعام  القرية يع الفئا  العمرية  ي أن توأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عاما  مةا  ةوق. كمةا أظهةر       64% ضمن الفئة العمرية  4.3عاما  و 64 -14% ضمن الفئة العمرية  41عاما   14العمرية أقل من 

 %. 46.6%  ونسبة اإلناث  46.4أي أن نسبة الذكور   161.6 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 
 

 العائالت

 

لار طةيالن  عائلةة لار أبةو خضةر  عائلةة لار سةلمان  عائلةة لار السةيد  عائلةة لار           من عدة عائال   منها  عائلةة  القريةيتأل  سكان 

لةة لار النوبةاني  عائلةة    عائلةة لار حمةد  عائ    عائلةة لار النواةةرة    لة لار سمارة  عائلةة لار أحمةد علةي    عائعائلة لار ح ا   ذيب  

  .(2613  اللبن الشرقيةقروي )م لا  عابد الحكواتي  عائلة ربيع  عائلة نّصار  عائلة أحمد عبد ال ليل  عائلة الممدر  وعائلة لار 

 

 الهجرة 

 

اية انتفاضة األقص  بد ذمنقد هاجروا  شمص 14القدس )أريج(  أن هناا  -بين المس  الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2613  اللبن الشرقية)م لا قروي  2666عام 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان   16.1%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا    1  حةةوالي 2661عةةام  القريةةةبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان   

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      26.6  االبتدائيةة   % انهةوا لراسةته   21.1% يستطيعون القراءة والكتابة   14.4المتعلمين  كان هناا 

  حسةب ال ةنا   القريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليا. ال ةدول رقة     6.6و % انهوا لراسته  الثانوية  13.3

 .2661والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي لجنسا حسب( فأكثر سنوات 11) القرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 930 1 1 6 1 42 21 113 278 278 160 29 ذكور

 961 0 0 1 0 37 22 138 282 246 113 122 إناث

 1,891 1 1 7 1 79 43 251 560 524 273 151 المجموع

   النتائج النهائية.2661  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

ثالثةة مةدارس    القريةة    يوجةد  ةي   2611/2612 ةي العةام الدراسةي     القريةة  والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي   أما  يما يتعلق بملسسةا  الت  

 (.2دول )انظر ال (2612  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  حكومية
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 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن القرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 وع المدرسةن الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية ساسية المختلطةاللبن األمدرسة 

 إناث حكومية اللبن الثانوية للبناتمدرسة 

 ممتلطة حكومية المختلطة األساسيةعموريا مدرسة 
 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديرية التربية معلما ومعلمة  46بة  وعدل المعلمين طالبا وطال 636  وعدل الطالب اةّف 26 القريةيبل  عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة  وتبلة      16يبلة    القريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      2612  نابلا -والتعلي 

  .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  24الكثا ة الصفية 

 

يوضة  تو يةع ريةا، األطفةال  ةي        3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجهة  تهةا لاطفال  تشةر  علة  إلار   واحدة روضة لقريةاكما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 4 4 الشرقية اللبنة  هور روض

    2612  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

كما أن هناا بعض المدارس التي تتعر، لمضايقا  قوا  االحتالل  ي القرية  من عدم المقدرة عل  الوةول إل  مدارس القرية  

 (.2613اللبن الشرقية والتعر، إل  حواج  لائمة وطيارة   باإلضا ة إل  اقتحام مدارس القرية )م لا قروي 

 

  ( أهمها2613 اللبن الشرقية)م لا قروي اع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  كما يواج  قط

 .نقص  ي أجه ة الحاسوب وت هي ا  الممتبرا  العلمية 

 .اكتظاظ الطالب لاخل الص  الواحد 

 

 قطاع الصحة
 

بن الشةرقية الماةةة  عيةالة طبيةب عةام تابعةة لملسسةة ريةر         عيةالة ةةحة اللة    صةحية  حيةث يوجةد   المرا ةق  بعةض ال القريةة  تتو ر  ةي  

 . حكومية  سيارة إسعا  تابعة لإلراثة الصحية وةيدلية خاةة

 

مراك  نابلا الصحية  ةي مدينةة نةابلا  حيةث       إن المرض  يتوجهون إل  القريةو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي 

كة   أو التوجة  إلة  مستشةف       6توج  إل  مرك  قبالن الصحي  حيث يبعد عن الت مع حوالي ك   أو ال 23يبعدون عن الت مع حوالي 

 .(2613  اللبن الشرقيةقروي م لا  )ك   1سلفيت  ي مدينة سلفيت  حيث يبعد عن الت مع حوالي 

 

     أهمها(2613  اللبن الشرقية)م لا قروي  من المشاكل والعقبا  بعضا القريةيواج  قطاع الصحة  ي 

 .نقص  ي أنواع وكميا  األلوية المتو رة  ي العيالة الصحية 

 .نقص الكالر الصحي المتمصص  ي العيالة الصحية 

 .نقص األجه ة الطبية  ي العيالة الصحية 
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 ألنشطة االقتصاديةا
 

اللةبن  قةروي   لةا   م) % مةن القةول العاملةة    46سةتوعب  يحيةث   لمةدما  قطاع ا عل  عدة قطاعا   أهمها القريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2613  الشرقية

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2613ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  القريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 46  ويشكل المدما قطاع %. 

 من األيدي العاملة 23طاع الموظفين  ويشكل ق %. 

  من األيدي العاملة 26قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 16سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 6  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 1قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 القريةسب النشاط االقتصادي في توزيع القوى العاملة ح: 1شكل 

 

 2613  اللبن الشرقيةقروي م لا  المصدر:

 

 بقالةة واحةدة   مالحة     3  ممب   ()سوبرماركت بقالة 46  القرية يوجد  ي   صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

كسةارا     3(   الخوالن ةارة ...   اعا  المهنيةة )كالحةدالة  للصةن   محال 1 و لتقدي  المدما  الممتلفة  محل 4لبيع المضار والفواك   

 . (2613  اللبن الشرقيةقروي م لا  )منشار ح ر  معصرة  يتون  2

 

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي القريةة نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية      %. 26إل   القريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 (  هي عل  النحو التالي 2613  رقيةاللبن الش)م لا قروي 

 

 .قطاع ال راعة 
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 .قطاع سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع الت ارة 

 . قطاع المدما 

 . قطاع الوظائ 

  القوى العاملة

 

% من  31  أن هناا 2661عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 46.4% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  66 % يعملون(. وكان هناا  14وا نشيطين اقتصاليا )منه  السكان كان

 (. 4)انظر ال دول رق  من المتفررين ألعمال المن ل( % 34.4الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) القرية سكان :4جدول 

 

 

 قطاع الزراعة   

 

نظةر ال ةدول   ا) لونمةا أرا، سةكنية   266لون  هي أرا، قابلة لل راعةة و  10,243نها لونما  م 15,637حوالي  القريةتبل  مساحة 

 (.3وخريطة رق    4رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  القرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 

 مقابر

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

رجيةالح  

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(10,243) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

4 1,144 11 3,666 6 6 1,116 1,141 1 6,116 266 14,631 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:    

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا ديانشيطون اقتصا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 930 0 389 3 8 55 0 323 541 57 21 463 ذكور

 961 0 915 24 2 93 461 335 46 8 1 37 اثإن

 1,891 0 1304 27 10 148 461 658 587 65 22 500 المجموع

   النتائج النهائية.2661 -  التعدال العام للسكان والمساكن2666ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 القرية في األراضي استعماالت: 3 ةخريط

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر األنةواع  راعةة    تعتبةر المضةروا  الثمريةة     . القريةالممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي أما بالنسبة لانواع 

)مديريةة   لونة  مةن البيةو  البالسةتيكية     3لونة  بعلةي  كمةا ية رع      11  حيث ية رع منهةا مةا يقةارب     والبندورةالفقوس  لقرية  مثل ي ا

 (.2616 راعة نابلا  

 

لونة    4,142حيث يوجد حةوالي     ال يتون ب راعة القريةوتشتهر  .القرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

  .ال يتونم روعة بأش ار 

 

 )المساحة بالدونم( القريةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

6 4,464 6 141 6 61 6 1 6 3 6 6 6 4,142 

 2616مديرية  راعة نابلا    لمصدرا

 

 

 (.1  وأهمها القم  )أنظر ال دول رق  لون  1,646 ن مساحة الحبوب تبل إ   القريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( القريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

خرىأ  

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

6 1,411 6 34 6 6 6 211 6 14 6 166 6 22 6 1,646 
 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

المس  الميةداني    ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن تال االخ يرجع

علةةة  تعريةةة  المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة وال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطيني

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  ور ةةةض  الحيةةةا ا  ال راعيةةةة  حيةةةث تةةة  اعتبةةة   ح ةةة  محةةةدلأ

أريةج   الينةابيع. أمةا مسة     بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

وهةذا   األراضةي الفلسةطينية المحتلةة    ء ةي جميةع أنحةا    المن ليةة(  وم ة أة )ال راعةا    ملكيةا  ةةتيرة    اكتش  وجول نسةبة عاليةة مةن   

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة   القريةةة سةةكان % مةةن6 بةةين المسةة  الميةةداني أن أمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد   

 (.1رق   انظر ال دول()2613  اللبن الشرقية)م لا قروي وريرها

 

 القرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

116 1,666 46,666 6 6 6 6 666 116 13 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر ال ةدول   (2613  اللةبن الشةرقية  قةروي  م لا  ) ك  طرق  راعية 16   يوجد حوالي القرية حيث الطرق ال راعية  يأما من 

  .(6رق  

 

 وأطوالها القرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 46 ةالحة لسير المركبا 

 46 راعية  ق ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال 

 6 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 6 رير ةالحة

 2613 اللبن الشرقيةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2613  اللبن الشرقيةقروي م لا  )والعقبا   المشاكل بعض القريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 .ارتفاع تكالي  مدخال  االنتاج 

 ن.عدم وجول ارشال  راعي وتوعية كا ية للم ارعي 

 .عدم وجول لع  حكومي وت اهل ال راعة  ي  لسطين 

 .عدم ال دول االقتصالية 
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  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةةدماتها لممتلةة   ئةةا    التةةي  معيةةا الو محليةةةاللسسةا   مأيةة ملسسةةا  حكوميةةة  ولكةةن يوجةد عةةدل مةةن ال   القريةةةال يوجةد  ةةي  

   (  منها2613 اللبن الشرقيةقروي   لام) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام   بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  وت  ترخيصة  الحقةا     م 1666عام  تأسا : اللبن الشرقيةمجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهالقرية ابقضايا 

  االهتمةام   بهةد    و ارة الشةباب والرياضةة    مةن قبةل   وتة  ترخيصة  الحقةا      م 1664م عةا  تأسةا  :  اللبن الرياضينادي

 .الرياضيةبالشباب وتدريبه  وتقدي  المدما  له  وتحسين مهاراته  

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

وتصل   قريةالالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  سرائيليةالقطرية اإلشركة التعتبر  .م 1664 شبكة كهرباء عامة منذ عام القريةيوجد  ي 

 يةالة   تتمثةل  ةي   ي م ةال الكهربةاء     بعض المشاكل يواج  الت مع و .% 166ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربنسبة الوحدا

% مةن الوحةدا     16  وتقريبةا  القريةة ل شبكة هات   تعمل من خالل مقس  آلي لاخة  قريةال كما يتو ر  ي. الضت  عل  شبكة الكهرباء

 (.2613 اللبن الشرقيةقروي )م لا  السكنية موةولة بشبكة الهات 

 

 النقل والمواصالت

 

يسةتمدمون  و ي حال عدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي القريةة   ةإن سةكان القريةة         .  نقل المواطنينتأجرة  سيارة 26 القريةيوجد  ي 

أمةةا  . وجةةول حةواج  عسةةكرية أو ترابيةةة ومةن العوائةةق التةةي تواجة  الركةةاب      .رام اهلل( -ابلاسةيارا  خةة  الشةةارع الرئيسةي )خةة  نةة  

اللةةبن قةروي  )م لةةا  مةةن الطةرق الفرعيةة  كة    1كةة  مةن الطةةرق الرئيسةة و   14 لقريةة  يوجةةد  ةي ا   لقريةة  ابالنسةبة لشةبكة الطةةرق  ةي    

 .(16 دول رق  ال)أنظر (2613 الشرقية

 

 ريةالق في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 14 4

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 6 6

 طرق رير معبدة. .3 6 2

 2613   اللبن الشرقيةقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  وتصةل  1666تة  إنشةائها عةام     ه العامةة التةي  بالمياه من خالل لائرة مياه الضفة التربية وذلك عبر شةبكة الميةا   القريةت ويد سكان يت  

  (.2613% )م لا قروي اللبن الشرقية  166نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

(  وبالتالي 2613أل   متر مكعب/ السنة )م لا قروي اللبن الشرقية   126حوالي  2612وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

ال يسةتهلك هةذه الكميةة     القريةوهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  161حوالي  القريةمعدل ت ويد المياه للفرل  ي  يبل 
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(  وهةذه تمثةل الفاقةد    2613% )م لةا قةروي اللةبن الشةرقية      36من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إلة   

  ةي القريةة  وخطوط النقل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلة  معةدل اسةتهالا الفةرل مةن الميةاه              عند المصدر الرئيا

ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلنة  المقتةرح مةن     (.2613لترا  ي اليوم )م لا قروي اللبن الشرقية   14الشرقية 

 لتر للفرل  ي اليوم.  166إل   قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل

 

بئر من لي لت ميةع ميةاه األمطةار وخة ان للميةاه بسةعة        46ل  إ باإلضا ةتسعة ينابيع يت  استمدامها لري المواشي  القريةكما يوجد  ي 

مكعةب   شةيكل /متةر   4(. ويبلة  سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة         2613متر مكعةب )م لةا قةروي اللةبن الشةرقية        466

 (.2613)م لا قروي اللبن الشرقية  

 

 الصرف الصحي

 

شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  )م لةا قةروي اللةبن     القريةال يتو ر  ي 

  (.2613الشرقية  

 

متةرا مكعبةا  والتةي     114ه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي     واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالا اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةا        

لتةرا  ةي    66أل  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     61تعالل 

يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضة   ومةن ثة         اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية 

 يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنة  ال يةت  معال ةة الميةاه      

)قسة  أبحةاث الميةاه    ة العامةة  العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةح          

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا قروي اللبن الشرقية ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي      

ليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةر، رسةوم شةهرية         القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظةرًا لكةون عم  

% 166شيكل/للبيت  ي الشةهر  حيةث تبلة  نسةبة  تحصةيل الرسةوم حةوالي          14عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2613)م لا قروي اللبن الشرقية  

                                                                                                                                                                                                                                                       

فايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا  والمحةةال   مةةن خدمةةة إلارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع الن  القريةةةينتفةةع معظةة  سةةكان 

بواقةع ثةالث مةرا   ةي      الم لةا الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية أما المنا ل والمحال  ليةت  بعةد ذلةك جمعهةا مةن قبةل       

ع والةذي يبعةد حةوالي    (  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب عشوائي خاص بةالت م 2613سبوع )م لا قروي اللبن الشرقية  األ

ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بحرقهةا ول نهةا بطريقةة ريةر ةةحية  )م لةا قةروي اللةبن الشةرقية            3

2613.) 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      6.1 القريةة أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبل  معةدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي         

أريةةج   -)قسةة  أبحةةاث الميةةاه والبيئةةة  طنةةا سةةنويًا. 114طةةن   أي بمعةةدل  2.1نفايةةا  الصةةلبة النات ةةة يوميةةا عةةن سةةكان القريةةة بحةةوالي  ال

2613). 

 

 

 

 األوضاع البيئية

 
حصةرها  كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلةول لهةا  والتةي يمكةن      القريةتعاني 

 بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

  انقطاع المياه لفترا  طويلة خاةة  ي  صل الصي 
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 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض المواطنين 

ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة لنضحها  بتصري  المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  

يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمرا، لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية 

حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  

ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األر،  وبالتالي ت نب 

يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النض  لتفري  الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي 

االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين قيةام        من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايةا   ةي القريةة حيةث يقةوم المواطنةون        القريةتعاني 

ن عةدم وجةول مكةب    أكما سيارة النفايا  ب معها مما يسبب تراكمها  ي الشوارع وأمام المنا ل وت مع الحشرا  والحيوانا  الضالة. 

كةب  هةرة الفن ةان    نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا والتةي يةت  الةتملص مةن نفاياتهةا  ةي م          

 الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية اللبن الشرقية  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1664و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام        بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن         

حيث ت  تصةني     ورية إل  مناطق )أ( و )ب( و )ج(ت  تقسي  أراضي قرية اللبن الشرقية والتي تض  قرية عّم  الفلسطينية و إسرائيل

تمضع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةًا     وهي المناطق التي  (أ)% من مساحة القرية الكلية( كمناطق 34لونما ) 4,421ما مساحت  

وهةي المنةاطق التةي تقةع  يهةا       (ب) % مةن مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق     24لونمةا )  3,616 يما تة  تصةني  مةا مسةاحت       و إلاريًا( 

األمنيةة. كمةا وتة     مةور  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ     المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية وتبقة           

وهةةي المنةةاطق التةةي تقةةع تحةةت السةةيطرة الكاملةةة  (ج) % مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق46لونمةةا ) 6,233تصةةني  مةةا مسةةاحت  

ير سةرائيلية. ومةن ال ةد   ال بتصري  من االلارة المدنية اإلحيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفالة منها ا  لاريًاإو  اإلسرائيلية أمنيًا

 ةي   (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)و  (أ)ورية يتمرك ون  ي المناطق المصنفة بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية اللبن الشرقية وعّم

 (.11 دول رق  ) انظر ال سرائيليةإ القرية  معظمها أرا،  راعية ومستوطنا 

 

 1995ة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في قرية اللبن الشرقي11جدول                   

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 35 5,478 مناطق أ

 75 3,926 مناطق ب

 41 6,733 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 15,632 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية اللبن الشرقية 

 

كةان    ل  األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت قرية اللبن الشرقية حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بآال  الدونما  لصا

وتشةييد الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية  و يمةا يلةي       منها بنةاء المسةتوطنا  والبةلر االسةتيطانية اإلسةرائيلية وإقامةة الحةواج  العسةكرية         

 -:تفصيل للمصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية اللبن الشرقية

 

لونما من أراضي قرية اللبن الشرقية من أجل إقامة  1,144ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لاراضي الفلسطينية ما مساحت  

ايلي  اإلسرائيلية  ومستوطنة  معالي  ليفونةا  اإلسةرائيلية  ويبلة  عةدل المسةتوطنين القةاطنين       مستوطنتين إسرائيليتين هما  مستوطنة  

 (.12 دول رق  ) انظر ال مستوطن إسرائيلي آال  4 ي هاتين المستوطنتين حوالي 

 

 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية اللبن الشرقية12جدول رقم                   

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية اللبن الشرقية

سنة 

 اسم المستوطنة التأسيس

 ايلي 1614 614 3246

 معالي  ليفونا 1613 226 163

 المجموع  1144 4157

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيلية في قرية اللبن الشرقيةإلا الحواجز العسكرية

 

أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد من الحواج  علة  أراضةي قريةة اللةبن الشةرقية وخصوةةا بةالقرب        

رق ال راعيةة  الطة  إلرةالق   حيث أقامةت هنةاا العديةد مةن السةواتر الترابيةة والمكعبةا  االسةمنتية وذلةك          66من الشارع االلتفا ي رق  

 .66الرابطة بين القرية والطريق االلتفا ي رق  

 

قامة حاج   عترة الرئيسي شةمال القريةة والةذي    إا وقراها بشكل عام من كما وتأثر  قرية اللبن الشرقية بشكل خاص ومحا ظة نابل

الل اجةراءا  التفتةيو ولكةن بشةكل     كان وما  ال من أه  حواج  الضفة التربية  ال ي ال يقطع أوةال الضفة حت  يومنةا هةذا مةن خة    

 أقل من السنوا  السابقة.

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أكان لهذه الحواج  وقد 

نيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء     مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطي    

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . 

 

 سرائيلية في قرية اللبن الشرقيةاإلالطرق االلتفافية 

 

إلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال        عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة ا        

الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     

لر  إسةرائيل الم يةد مةن    وتقطيع أوةال األر، الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قريةة اللةبن الشةرقية ةةا    

لة   إالطريةق الرئيسةي القةدي  وتحويلة       لة  السةيطرة علة    إ باإلضةا ة   66أراضي القرية وذلك لشق الطريق االلتفا ي االسرائيلي رق  

كبيةرة مةن   ك  عل  أراضي القريةة ويعة ل مسةاحا      1.4طريق يرب  بمستوطنة  معالي  ليفونا   ويمتد هذين الطريقين بطول حوالي 

 اضي ال راعية  يها.راأل

 

التةي يفرضةها ال ةيو     (Buffer Zone)وت در اإلشارة بأن المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 متر عل  جانبي الشارع.  14اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 11 

كة  ويةرب  بةين     6.4الرئيسي يبلة  طولة  حةوالي     66لي عملت عل  تعديل مقطع من شارع سرائيحتالل اإلونذكر أيضا أن سلطا  اال

قريتي اللبن الشةرقية وسةن ل  وذلةك بمقطةع آخةر التفةا ي يقتةرب مةن مسةتوطنتي  شةيلو وايلةي  علة  حسةاب أراضةي اللةبن الشةرقية                 

 كما ذكرنا سابقا. 66نا  بشارع والقرل الم اورة   يما سيطر  عل  المقطع القدي  لرب  مستوطنة  معالي  ليفو

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية اللبن الشرقية

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      اته و ممتلكةة الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالا الشةائكة و رعهةا        

وحرقها واجتثاثها واالعتداء علة    باألش ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا  شت  عل  األش ار والم روعا 

 أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .

 

قامةة المسةتوطنا  بةل وأةةبحت هةذه      إوقراهةا الم ةاورة لتايةا      حيث ل  يكت  االحتالل بمصالرة األراضي من قرية اللةبن الشةرقية  

رة  يقيا للفلسطينيين عل  أرضه    منةذ نشةأة هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةر        المستوطنا  تشكل تهديدًا حق

ل  أراضيه  ال راعية واالعتداء عليه   وسرقة المحاةيل ال راعية  وحةرق األشة ار  واالعتةداء    إمن منع الم ارعين من الوةول 

 .2616حراق مس د القرية  ي عام إ  حيث كان منها هاكا  الكثيرةعل  المنا ل والممتلكا  ولور العبالة وريرها من االنت

 

 

 سرائيلية في قرية اللبن الشرقيةالبؤر االستيطانية اإل

 

االستيالء عل  أراضيها بةالقوة مةن قبةل المسةتوطنين اإلسةرائيليين لتةر، إقامةة ثةالث بةلر اسةتيطانية  ةي            قرية اللبن الشرقية شهد  

 هة الشرقية للقرية  وتهد  هذه البلر إل  إي ال امتدال  ي ال ها  التربية وال نوبية للمسةتوطنة وذلةك   محي  مستوطنة  ايلي   ي ال

  وتشةكل هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي  بالمنةاطق الفلسةطينية ويحاةةرها ويضةيق علة             للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيين

 كا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .سكانها  وكذلك مصدرًا من مصالر االعتداءا  واالنتها

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232قامت إسرائيل ببناء   خالل العقدين الماضيين ن أ ومن ال دير بالذكر

الموقةع الةذي يةت  االسةتيالء     نول لمستوطنا  جديدة عالة مةا تبةدأ بإقامةة كر انةا  متنقلةة علة        بعد بالبلر االستيطانية وهي عبارة عن 

ميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر       أعلي  من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطانية من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة   

فلسةطينية للحيلولةة   االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايت  لعوة  شارونية  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  ال 

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإللون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

مةر  األ  البةلر حين تةول  أرييةل شةارون  مةام الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه          2661وعل  وج  التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةوظ  ةي عةدل تلةك البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةيو اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                  

ه  المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائ 

  يها.
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 اللبن الشرقية قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  القريةم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل القرية مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 هة الممولةالج السنة النوع المشروع سما

 UNDP 2616 مياه مشروع خ ان مياه من لي

 الحكومة اإلسبانية 2611  راعي مشروع خ ان مياه  راعي

 CHF 2612 بنية تحتية مشروع شق طرق

 الرؤيا العالمية 2612 بنية تحتية خربة قيا –مشروع إعالة تأهيل طريق عمورية 

 2613  اللبن الشرقيةقروي م لا  المصدر:

 

 يع المقترحةالمشار

 

وسكان   إل  تنفيذ عدة مشةاريع خةالل األعةوام    ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مع  اللبن الشرقيةيتطلع م لا قروي 

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقدها  ةي القريةة  تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب القالمة  حيث ت  

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 الحاجة إل  مشروع ةر  ةحي  وتأهيل نظام ل مع النفايا  الصلبة. -1

 الحاجة إل  إنشاء جدران استنالي . -2

 مع.لون  من أراضي الت  1666الحاجة إل  استصالح حوالي  -3

 ك . 26الحاجة إل  شق طرق  راعية بطول  -4

 نتاجية لدع  العنصر النسوي. راعية إ مشاريع  الحاجة إل  -4

 ك . 4مشروع تأهيل وتعبيد الطريق الراب  بين منطقة عموريا وخربة قيا بطول الحاجة إل   -6

 بناء مدرسة ثانوية للبنا . الحاجة إل  -1

 ك . 11مشروع تعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   -1

 والمدما  البيطرية. باألعال مشاريع لدع  قطاع الثروة الحيوانية الحاجة إل   -6

 نتاجية ةتيره لتأمين لخل لاسر المحتاجة.الحاجة إل  مشاريع إ -16

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل ولويا  واالحتياجا  التطويرية  األ14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 القرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  1^    * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  1   * ةإةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجول 2

 ك  1  *  توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ينابيع 6  *  ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

 ك  1  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 46   * مع النفايا  الصلبةحاويا  ل  6

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

   *  مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةلعيالا  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو ا 3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة اإلناث   * بناء مدارس جديدة 1

 مدرسة اإلناث   * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  16,666   * استصالح أرا،  راعية 1

 بئر 246   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 36  *  ئر/ بركسا  مواشيبناء حظا 3

   *  خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 466  *  أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 166   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي واحد  *  إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

   *   لح بذور  1

   *  نباتا  وموال  راعية 6

 احتياجات أخرى

    * ة إل  معدا  للم لا من سيارا  وجرا ةالحاج 1

 .لاخلية  ك  طرق 1^      

  2613  اللبن الشرقية قرويم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2666ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2661  

  2613  اللبن الشرقيةقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نص  متر. بيت لح  – 2612األراضي لسنة 

 لسطين لح   بيت. قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2611)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2612)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2616-2666)نابلا  

 

 


