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 شكر وعرفان

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

 
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    ابلان محا ظةهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةرير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية 

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
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 الناقورةقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  7..7بعد   وعل  شمال ررب مدينة نابلا   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية الناقورة

ومن    لير شر  الترب  ومن يا نسبسطية و إجنس   ومن الشمالإجنسنيا و واتا   يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية بيت إيبا و ولير شر   ال نوب

 

 الناقورةقرية  وحدود موقع: 1 يطةخر

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     70.06.سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا  464علة  ارتفةاع    الناقورةقرية تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %61 وية  ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي  لرجة مئ 16لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي           54.2.تبلل مساحة قرية الناقورة حوالي 

طينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  السلطة الوطنية الفلسالفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

دراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث وال

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة أعضةةاء 9يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1996م عةةا النةةاقورة ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا

ال . كمةا  الم لةا المشةترف  ةي شةمال رةرب نةابلا      ويقةع ضةمن    .ملةك  لائة  مقةر   للم لةا  ويوجةد . موظي واحدكما يوجد الفلسطينية  

 (.2013  الناقورة)م لا قروي  يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي (2013  الناقورةقروي م لا ) قوم بهاي التي قروياليا  الم لا ومن مسلول

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

  وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتيهيل وتعبيد 

 .حماية األمالف الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 عمل مشاريع ولراسا.  

 .تو ير رياض ل طفال 

 

 نبذة تاريخية
 

   كةان يسةكنها   بالناقولةة   مةن ال هةة ال نوبيةة تةدع         خربة كانت قريبة مةن موقةع القريةة    بهذا االس  نسبة إل   الناقورةسميت قرية 

 4000أكثر من  إل  مع الحالي يعول تاريخ إنشاء التو . أهل القرية  ث  انتقلوا إل  مكان الت مع الحالي   ومن ث  حر ت إل  الناقورة 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013  الناقورة)م لا قروي  اليمن وال  يرة العربية إل  الناقورةقرية  أةل سكان ويعولعام. 

 

 الناقورةقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةةاكن  مةةن عةةدلكمةةا يوجةةد  .)المسةة د ال ديةةد(الريان القةةدي   ومسةة د العمةةري المسةة د  ا  وهمةة مسةة دين النةةاقورةقريةةة يوجةةد  ةةي 

حيةث تحتةوي علة  أبنيةة قديمةة        خربةة الشةيخ شةولي  خربةة مقةام ابةراهي  األلهة   البلةدة القديمةة         ا  منهة   القريةة والمناطق األثرية  ةي  

)أنظةر  (2013  النةاقورة )م لا قروي  ة لالستتالل السياحيرير ملهل وجميعها   ومعاةر  يتون قديمة   باإلضا ة إل  نبع هارون

  .(2المريطة رق  

 

 الناقورةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

  السكان
 

بلةل   النةاقورة قريةة  أن عةدل سةكان     2007ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      290 نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر      151.1  و نسمة من الذكور  1,188نسمة  منه   2,339

 وحدة. 327
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 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  39.1  كان كما يلي  2007لعام  الناقورةقرية تو يع الفئا  العمرية  ي  أنأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      .6% ضةمن الفئةة العمريةة    ..3عامةا  و  64 -.1% ضةمن الفئةة العمريةة    6.7.عاما   .1الفئة العمرية أقل من 

 %.49.2%  ونسبة اإلناث 0.8.ة الذكور   أي أن نسب103.2 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

أبو حشيش  عائلةة أبةو جعفةر  عائلةة ا ريةق  عائلةة الصرةةور  عائلةة أبةو           عائلة من عدة عائال   منها  الناقورةقرية يتيلي سكان 

 (.2013  الناقورة)م لا قروي  عبده  عائلة سعد  عائلة أبو عبدون  عائلة اسماعيل  وعائلة محمول

 

 التعليم قطاع
 

%. ومةن م مةوع السةكان    82.4%  وقد شكلت نسبة اإلنةاث منهةا   3..  حوالي 2007عام  الناقورةقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     29.2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     24.3% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.1المتعلمةين  كةان هنةاف    

  حسةب  النةاقورة قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليا. ال ةدول رقة    12.4  الثانوية  و% انهوا لراسته17.6

 .2007ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) الناقورةقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 الكتابةو

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 873 - 1 6  79 49 170 252 205 95 16 ذكور

 836 1  3  54 20 131 247 210 95 75 إناث

 1,709 1 1 9  133 69 301 499 415 190 91 المجموع

   النتائج النهائية.2007  التعدال العام للسكان والمساكن  2009الفلسطيني  ال ها  المرك ي لإلحصاء  المصدر:

 

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2011/2012 ةي العةام الدراسةي     النةاقورة قريةة   والثانوية  ةي األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول   ( )2012  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     فلسةطينية من قبل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي ال    اميت  إلارتهوحكوميتين 

 (.2رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  الناقورةقرية : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية لطةالناقورة  الثانوية المختمدرسة 

 إناث حكومية ساسية للبناتالناقورة األمدرسة 

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلما ومعلمة  36طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  463  وعدل الطالب اةّف 22 الناقورةقرية يبلل عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   13يبلةل   النةاقورة قريةة  ت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     (. و2012  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21  وتبلل الكثا ة الصفية وطالبة

 

يوضة  تو يةع ريةاض األطفةال       3ق  . ال دول رخاةة ةجهتها ل طفال  تشر  عل  إلار روضة واحدة الناقورةقرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية ي 
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المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 2 2 روضة شموع المستقبل

    2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

المدارس    إن الطالب يتوجهون إل    رع علمي الثانوية  ي حال عدم تو ر  إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة 

 (.2013 الناقورة)م لا قروي  ك  2عن الت مع حوالي  الثانوية  ي سبسطية ولير شر   حيث يبعدون

 

   منها (2013  الناقورة)م لا قروي  مشاكلبعض العقبا  وال الناقورةقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .نقص  ي المالعب والساحا   ي مدارس القرية 

 .نقص  ي عدل التر  الصفية 

 .عدم وجول مظال   ي الساحا  لبعض المدارس 

  عدم تو ر جها  محمول وLCD .ي مدرسة اإلناث  

 قطاع الصحة
 

  .حية حكومية  عيالة طبيب عام خاةةة  عيةالة طبيةب أسةنان خاةةة     عيالة ةحيث يوجد . مرا ق ةحيةعدة  الناقورةقرية  ي  تتو ر

مستشةف  ر يةديا  والمستشةف  الةوطني ومستوةةي      و ي حال عدم تو ر المدما  الصةحية  ةي الت مةع   ةإن المرضة  يتوجهةون إلة         

 (.2013  الناقورة)م لا قروي  ك  12عن الت مع حوالي  نالرحمة  ي مدينة نابلا  حيث يبعدو

 

عةدم تةو ر سةيارة       أهمهةا  (2013  النةاقورة )م لةا قةروي    مةن المشةاكل والعقبةا     بعضا الناقورةقرية ه قطاع الصحة  ي يواجكما 

 إسعا .

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا    % من القول العاملة 40 ستوعبي حيث سوق العمل اإلسرائيلي عل  عدة قطاعا   أهمها الناقورةقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  اقورةالنقروي 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  الناقورةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 40العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 من األيدي العاملة.3ال راعة  ويشكل  قطاع %. 

 من األيدي العاملة 16قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. .قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة3ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 1قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 الناقورةقرية صادي في : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقت1شكل 

 

 2013  الناقورةم لا قروي  المصدر:

 

 3محال  لتقدي  المدما  الممتلفة   6  بقالة 12 الناقورةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

ةلت نسبة وقد و (.2013  الناقورةم لا قروي )معصرة  يتونو  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ(  محال

نتي ة اإلجراءا   القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.40إل  2013لعام  الناقورةقرية البطالة  ي 

 عل  النحو اآلتي هي   ( 2013  الناقورة)م لا قروي اإلسرائيلية

 .القطاع ال راعي 

  المدما .قطاع 

 

 القوى العاملة 

 

% من 30.6  أن هناف 2007عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنويانا  التعدال العام للسكان أظهر  ب

% من 1.8.% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  69.3 % يعملون(. وكان هناف88.4السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )لين ألعمال المن من المتفرر %34.8الطالب  
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) الناقورة سكان :4جدول 

 

 قطاع الزراعة

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   179و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     25877لونمةا  منهةا    54.2. حةوالي  النةاقورة قريةة  تبلةل مسةاحة   

 (.3وخريطة رق    .ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) الناقورةقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(77822)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

680 17 15699 0 0 557 22 0 25298 179 55452 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 راسةللد

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 939 - 381 3 12 .4 - 321 558 16 38 04. ذكور

 891 - 812 2 1 49 427 328 83 10 10 63 إناث

 17879 - 17188 5 13 94 472 649 641 76 48 562 المجموع
   النتائج النهائية.2007  التعدال العام للسكان والمساكن  2009يني  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسط المصدر:
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 الناقورةقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر  والكوسةا   الباميةة  تعتبةر . والنةاقورة قريةة  لممتلفةة مةن المضةروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي          يبين األنواع ا6ال دول رق  

 .القريةاألنواع  راعة  ي 

 

)المساحة بالدونم( الناقورةبالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في قرية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

اءخضريات الالبقول األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

9 5 0 0 0 0 0 2 0 0 9 3 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

حيةث يوجةد حةوالي     ال يتةون  عةة ب را النةاقورة وتشةتهر   .النةاقورة قريةة    يبةين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي       7ال دول رقة   

 .  يتونللون  م روعة بيش ار ا 2,901

 

 )المساحة بالدونم( الناقورةقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

عليب مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي 

0 3,080 0 27 0 33 0 2 0 117 0 0 0 2,901 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.8  وأهمها القم  )أنظر ال دول رق  لون  105  ان مساحة الحبوب تبلل  الناقورةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( الناقورةقرية في  لمحاصيل الحقلية والعلفيةامساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

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

0 172 0 6 0 0 0 35 0 4 0 20 0 2 0 105 

 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشي يقومون بتربية  الناقورةقرية  سكان من%  20 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.9انظر ال دول رق  ()3201  الناقورة)م لا قروي  وريرها

 

 الناقورةقرية  في لحيوانيةا الثروة: 9 جدول

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

210 0 40,000 0 0 0 0 250 300 2 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

رق  )انظر ال دول (2013  الناقورة)م لا قروي  ك  طرق  راعية 16   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

10). 

 

 وأطوالها الناقورةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 10 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 4 ور الدواب  ق ةالحة لمر

 - رير ةالحة

 2013  الناقورةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2013  الناقورة)م لا قروي  المشاكل بعض الناقورةقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 من قبل المستوطنين مصالرة األراضي ال راعية. 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .قلة مصالر المياه 

  محدولية المساحة ال راعية المناسبة لل راعة. 

 .الطبيعة ال ترا ية للقرية تمنع ال راعة البعلية 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    ولكةن   .ملسسا  حكومية أية الناقورةيوجد  ي قرية ال  

    (  منها2013 الناقورةقروي  م لا) لم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها ئا  ا
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  القريةة  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     وت  ترخيصه الحقةا  ةي  م  1996تيسا عام  :الناقورةمجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها

  تعن  باالهتمةام بالشةلون النسةوية وتقةدي  مشةاريع      م  من قبل و ارة الداخلية   2006تيسست عام : النسوية الناقورةجمعية

 تدع  المرأة  ي م ال الصناعا  اليدوية والتصنيع التذائي.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1983 امة منذ عامشبكة كهرباء ع الناقورةقرية يوجد  ي 

كمةا أن هنةاف بعةض المشةاكل التةي تواجةه الت مةع  ةي قطةاع            .%100ء إلة   ا  السكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة   وتصل نسبة الوحدا

% من .9  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل ة قريال كما يتو ر  ي ء  منها  الشبكة بحاجة إل  ةيانة.الكهربا

 (.2013  الناقورة)م لا قروي  الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي

 

 النقل والمواصالت

 

وسةةائل  تةةو رو ةةي حةةال عةةدم     المةةواطنين تقةةوم بنقةةل  تكسةةيا   سةةيارتين ريةةر قةةانونيتين  وبةةا  عةةام   4  النةةاقورةقريةةة يوجةةد  ةةي 

وجول ومن العوائق التي تواجه سكان القرية أثناء التنقل   .سبسطيةدمون مكاتب تاكسي الت مع يستم   إن سكان  ي القريةمواةال  

 (.2013  الناقورةم لا قروي ) حواج  عسكرية أو ترابية

 

)م لةةا قةةروي  طةةرق الفرعيةةةمةةن الكةة  13كةة  مةةن الطةةرق الرئيسةةة و 7.3 لقريةةة يوجةةد  ةةي ا لقريةةة اأمةةا بالنسةةبة لشةةبكة الطةةرق  ةةي 

 .(11ال دول رق   رأنظ()2013  الناقورة

 

 الناقورةقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 .

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 4

 طرق رير معبدة. .3 2.3 4

 2013  الناقورةقروي م لا المصدر: 

 

 مياهال

 

  1973تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي      ت ويد سةكان قريةة النةاقورة بالميةاه مةن خةالل شةركة مكيةرو  اإل        يت  

  (.2013  الناقورة% )م لا قروي 100وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي يبلةل    (  2013  النةاقورة ألي  متر مكعب/ السنة )م لا قةروي   72حوالي  2012م وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عا

النةاقورة ال يسةتهلك   قريةة  وهنا ت در اإلشارة إلة  أن المةواطن  ةي    لترا/ اليوم.  .11حوالي الناقورة  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل   2013  النةاقورة % )م لةا قةروي   .ث تصةل نسةبة الفاقةد إلة      هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد مةن الميةاه  حية   

الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهالف الفرل من الميةاه  ةي قريةة    
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لل راعةة وري   مياههةا يةة النةاقورة نبعةان تسةتمدم     قر.  كمةا يوجةد  ةي    (2013  النةاقورة لترا  ةي اليةوم  )م لةا قةروي      109الناقورة 

متةر   00.ل  ذلك يوجةد  ةي القريةة خة ان للميةاه العامةة بسةعة        إ باإلضا ةبئر من لي لت ميع مياه األمطار   30ل  إ باإلضا ةالمواشي 

كعةةب)م لا قةةروي شةةيكل /متةةر م 3ويبلةةل سةةعر المتةةر المكعةةب للميةةاه مةةن الشةةبكة العامةةة   (.2013  النةةاقورةمكعةةب )م لةةا قةةروي 

 (.2013  الناقورة

 

 الصرف الصحي

 

ال يتةو ر  ةي قريةة النةاقورة شةبكة للصةر  الصةحي حيةث يسةةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية والحفةر الصةماء للةتملص مةن الميةةاه                

 (.2013  الناقورةالعالمة )م لا قروي 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     1.0الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي       واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالف اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة       

لترا  87ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي  4.700.تعالل 

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

ياه ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة الم

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترف للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن   

نفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع ال

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         6مكلفة  ت   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها            

 (.2013  الناقورة% )م لا قروي 90تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

رة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي     ينتفع معظ  سكان قرية الناقورة من خدمة إلا

سةبوعيا  ونقلهةا بواسةطة    أثةالث مةرا    أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل الم لا المشةترف بواقةع   

لت مع  حيت يت  التملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها بطريقةة        ك  عن ا .2سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2013  الناقورةةحية )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.7أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة النةاقورة       

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 438طن   أي بمعدل  1.2قرية بحوالي كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان ال

2013.) 

 

 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن           الناقورة تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 لة تيهيل شبكة المياه القديمة وتوسعة الشبكة لتمدم مناطق جديدةعاإ. 
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 إدارة المياه العادمة

 

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

لية الال مة لنضحها  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العا بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء 

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية  ةيتسبب بمكار

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

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

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

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

 

لنفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين      تعاني قرية الناقورة من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقوم المواطنون ب مةع ا 

سبوعيا من يسبب تراكمها  ةي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا         ألنفايا  ب معها بواقع ثالث مرا  قيام سيارة ا

النفايةا    إللارة الضالة. أما  يما يتعلق بعملية التملص من النفايا  النات ة  ال تعاني القرية مةن مشةاكل حيةث يقةوم الم لةا المشةترف      

الصلبة بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكةب النفايةا    

 الصحي الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 اسي في قرية الناقورة  الوضع الجيوسي

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    .199اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

 %14لونمةا )  769حيث ت  تصنيي ما مساحته   و )ج( (ب( و )أ) مناطق إل ت  تقسي  أراضي قرية الناقورة   الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة  تصةنيي مةا       (إلاريةاً و  تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةاً     و هي المنةاطق التةي    (أ) من مساحة القرية الكلية( كمناطق

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة           (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق1.لونما ) 25781مساحته 

لونمةا   15902تة  تصةنيي مةا مسةاحته     و ة الفلسطينية و تبق  إلسرائيل السةلطة الكاملةة علة  االمةور األمنيةة. كمةا      عاتق السلطة الوطني

حيةث يمنةع     وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً         (ج) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق.3)

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة         ال بتصةري  مةن االلارة المدنيةة اإل   نها االبناء الفلسطيني  يها أو االستفالة م

 ةةي القريةةة  معظمهةةا أراض  راعيةةة وأراض محتلةةة    (ج)  أمةةا المنةةاطق المصةةنفة  (ب)النةةاقورة يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق المصةةنفة   

 (.12 دول رق  ال )انظر سرائيليةمستوطنة إك

 1995: تصنيف األراضي في قرية الناقورة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 17جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 14 269 مناطق أ

 51 77281 مناطق ب

 35 17917 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 57457 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية يانات وحدة المصدر: قاعدة ب
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية الناقورة 

 

كةان منهةا    ل  األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة    نالت قرية الناقورة حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الدونما  لصا

ج  العسةةكرية وتشةةييد الطةةرق االلتفا يةةة اإلسةةرائيلية. و يمةةا يلةةي تفصةةيل للمصةةالرا        بنةةاء المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية وإقامةةة الحةةوا   

  -:اإلسرائيلية ألراضي قرية الناقورة

لونمةةا مةةن أراضةةي قريةةة النةةاقورة مةةن أجةةل إقامةةة  680ةةةالر  إسةةرائيل خةةالل سةةنوا  احتاللهةةا ل راضةةي الفلسةةطينية مةةا مسةةاحته 

  ويبلةةل عةةدل 1977الواقعةة  ةةي ال هةةة التربيةةة للقريةة  وقةةد تيسسةةت هةةذه المسةتوطنة سةةنة    مسةتوطنة  شةةا يه شةةومرون  اإلسةةرائيلية   

 مستوطن إسرائيلي.  792المستوطنين القاطنين  يها حوالي 

وكان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل رير قةانوني علة  أراضةي قريةة النةاقورة      

حيث ساهمت هذه االعتداءا   ي السيطرة عل  الم يةد مةن    و ممتلكاته   ا  الم اورة لها األثر األكبر عل  السكان الفلسطينيينوالبلد

األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها من الوةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالف الشةائكة و  رعهةا      

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

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

 سرائيلية في قرية الناقورةالحواجز العسكرية اإل

 

لية  قد عملت سةلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إرةالق المةدخل التربةي للقريةة مةن خةالل إقامةة            بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائي

وهةي عبةارة عةن حةاج   شةا يه شةومرون  الةدائ  المقةام علة            2000حواج  عسكرية بعةد انةدالع االنتفاضةة الفلسةطينية الثانيةة عةام       

سةةواتر ترابيةةة وبةةرج مراقبةةة  لةة  بوابةةا  حديديةةة وإ اإلضةةا ةبأراضةةي النةةاقورة علةة  الطريةةق الةةراب  بةةين محةةا ظتي نةةابلا وجنةةين    

 عسكري.

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عمل عل  إعاقة حريةة التنقةل   أ وقد كان إلرالق هذا المدخل التربي للقرية

ئر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء االقتصةالي     ومنع التواةل مع القرل الم اورة ومدن وقرل شةمال الضةفة ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةا      

عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  القرل الم اورة شماال بسةبب إرةالق هةذا الحةاج  بةدعول حمايةة       

سةمحت سةلطا  االحةتالل بفةت       2011أمن المستوطنين القاطنين  ي مستوطنة  شا يه شومرون  والمسةتوطنا  األخةرل. و ةي عةام     

 المدخل التربي للقرية بعد سنوا  طويلة من المعاناة.

 

 سرائيلية في قرية الناقورةالطرق االلتفافية اإل

 

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

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

وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضي قريةة النةاقورة والة  ال هةة التربيةة منهةا ةةالر         

 .60لي رق  إسرائيل الم يد من أراضي القرية و ذلك لشق الطريق االلتفا ي اإلسرائي

 

( التي يفرضها ال يش Buffer Zoneو ت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتدال أو ) 

 متر عل  جانبي الشارع. .7اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 قرية الناقورةاألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في بعض 

 

  هذه األوامر عرض لبعض  يما يلي   مصالرة األراضيالعسكرية بهد  قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلسلة من األوامر 
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/  )تمديد سريان وتعديل حدول(  ةةدر بتةاريخ الثةاني عشةر مةن شةهر كةانون أول        11/.9األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .1

لونما مةن أراضةي قةرل النةاقورة و بيةت ايبةا و سبسةطية )اجنسةنيا( و  واتةا           92.334حته ويصالر ما مسا 2011من العام 

 ألرراض عسكرية )تشييد طريق عسكري(. 

 

الطريةق العسةكري    تبةين أن القةدس )أريةج(    -جرته لائرة نظ  المعلوما  ال ترا ية  ي معهد االبحةاث التطبيقيةة  أو ي تحليل 

سةرائيلية التةي تقةع شةرق قريتةي  واتةا       العسةكرية اإل  ةل اساسي من اجةل ربة  القاعةد   ييتي بشكويبلل طوله تسعة كيلومترا  

سرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضي القريتيننسينيا بمستوطنة 'شا ي شمرون' اإلواج
1
. 

 

ا مسةاحته  ويصةالر مة   .200/   ةدر بتاريخ العشرين من شهر أيلول مةن العةام   .0/.16األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .2

قامةة منطقةة أمنيةة محصةنة لمسةتوطنة       إ لونما من أراضي قرل الناقورة و لير شر  و سبسطية ألرراض عسكرية 3.4.

 شا ي شومرون .

 

 

 الناقورةقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 انظةر ال ةدول رقة    )(2013  النةاقورة م لةا قةروي   ) الماضةية سةنوا   الممسةة  مشةاريع خةالل   عةدة   بتنفيةذ  الناقورةقروي  م لا قام

13). 

 

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

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 م موعة الهيدرولوجيين 2009 مياه متر مكعب 00.مشروع إنشاء خ ان مياه بسعة 

 الصندوق العربي الكويتي 2010 كهرباء ة قدرة الطاقة الكهربائيةمشروع  يال

 م لا قروي الناقورة 2013 بنية تحتية جنين -مشروع إعالة تيهيل الشارع الرئيسي الراب  بين القرية وشارع نابلا

 2013  الناقورةقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة      مةع   وبالتعةاون  النةاقورة  يتطلع م لةا قةروي  

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

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

 

 ك . 1.3بطول  استناليهنشاء جدران إ الحاجة إل  .1

 نشاء حديقة عامة  وملعب رياضي  وترمي  المناطق األثرية  ي القرية.إالحاجة إل   .2

 بناء مدرسة جديدة  ي القرية. الحاجة إل  .3

 توسيع شبكة المياه العامة. الحاجة إل  .4

 لون . 0.ك   وتسييج أراضي لل راعة المروية بمساحة  12شق طرق  راعية بطول  الحاجة إل  ..

 توسيع حرم عين مياه القرية وت ميله و راعته. الحاجة إل  .6

 ة الري التكميلي.يبار جمع مياه  راعية الستمدامها  ي عملإنشاء آ الحاجة إل  .7

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةا تعاني

 .القروي نظر الم لا

 

 الناقورةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 البنية التحتيةاحتياجات 

 ك  26.3^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  4   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  6   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 تر مكعبم 00.   * بناء خ ان مياه 6

 ك  12   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 ك  4   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   رمي  مراك / عيالا  ةحية موجولةإعالة تيهيل/ ت 2

 ت هي ا  للممتبر الطبي   * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 نينثانوية للبمدرسة بناء    * بناء مدارس جديدة 1

 * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2
زيادة الغرف الصفية   

 لمدرسة البنات
  ميع المراحلل   * )ممتبرا  حاسوب( ا  تعليميةت هي  3

 االحتياجات الزراعية

 لون  300   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر  20   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كسا بر 6  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 200   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   تيكيةإنشاء بيو  بالس 6

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 9

 ك  طرق  راعية. 14لاخلية  ك  طرق  8ك  طرق رئيسية   4.3^

  2013  الناقورة قرويم لا المصدر: 
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