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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 

 بيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ال

 
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   نابلا محا ظة هذا 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     –حتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاال

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11.1وعل  بعد   مدينة نابلا شمال شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية النصارية

الترب الباذان   ومن طمون والباذان    ومن الشمالطمون وبيت حسن  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةالعقربانية  ومن ال نوب  والعقربانية

 

 النصاريةقرية  وحدود موقع: 1 ريطةخ

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معدل لرجا   320.3سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 24عل  ارتفاع  النصاريةقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %75 ية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حواليلرجة مئو 20الحرارة  يصل إل  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي       30203تبلغ مساحة قرية النصارية حوالي 

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

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

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

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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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  1يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1111 عةام  النصةارية  ةي   قةروي  ت  تأسيا م لةا 

ال . كمةا  م لا األروار الوسط  المشتركويقع ضمن  .ملك لائ مقر  للم لا يوجد موظفين  وكما 3و يعمل  ي الم لا الفلسطينية  

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

 

   ما يلي (2013  النصاريةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالمسلوليا  الم لا ومن 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

  وتقدي  المدما  العامة.تنظيي شوارع  طرق  الشق وتأهيل وتعبيد 

 .تو ير مقرا  حكومية 

 .حماية األمالك الحكومية 

 ريع ولراسا .عمل مشا 

 

 نبذة تاريخية
 

 .م 1143عةام   إلة  إنشةاء الت مةع الحةالي     يعةول تةاري   و .نسةبة إلة  حةوض أرض يسةم  النصةارية      االسة  بهةذا   النصةارية قرية سميت 

أنظةةر ( )2013  النصةةارية)م لةةا قةةروي (م1143راضةةي )أ بع  وبسةةطة الفةةالقنتانيةةا  السةة إلةة  النصةةاريةقريةةة  أةةةل سةةكان ويعةةول

 .(1صورة رق  ال

 

 النصاريةقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن   ال يوجةد أيةة مةن   كمةا   أبو عبيدة عامر بن ال ةرا،  ومسة د بةالل بةن ربةا،.     مس د   ماوه    دينمس النصاريةقرية يوجد  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق   (2013  النصارية)م لا قروي القريةوالمناطق األثرية  ي 

 

 النصاريةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 
 

بلةغ   النصاريةقرية  أن عدل سكان  2005بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 304أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      271 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       533و نسمة من الةذكور   553نسمة  منه   10711

 وحدة.

 

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% 45.5ان كمةا يلةي      كة 2005لعةام   النصةارية قريةة  أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العةام للسةكان والمسةاكن     

عامةا  مةا  ةوق.     17% ضمن الفئةة العمريةة   3.4عاما  و 14 -17% ضمن الفئة العمرية 43.3عاما   17ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.70.7%  ونسبة اإلناث 41.7  أي أن نسبة الذكور 13.1 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

)م لةا    وريرهةا الماللحة  عائلة ةلحا   عائلة أبو  هدي  عائلة شةتي،    عائلة من عدة عائال   منها  النصاريةقرية كان يتألي س

 (.2013  النصاريةقروي 

 

 الهجرة 
 

أو قد هاجروا أشماص  10ك أن هنا  النصاريةقرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام ب، معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2013  النصارية قروي )م لا 2000منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع تركوا

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةةوع  57.4%  وقةد شةةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا     11.3  حةوالي  2005عةام   النصةارية قريةةة بلتةت نسةبة األميةة لةدل سةكان      

% انهةةةوا لراسةةةته  21.3% انهةةةوا لراسةةةته  االبتدائيةةةة  21ة  % يسةةةتطيعون القةةةراءة والكتابةةة11.1السةةةكان المتعلمةةةين  كةةةان هنةةةاك 

  النصةارية قريةة    يبين المستول التعليمي  ةي  1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق  5.5% انهوا لراسته  الثانوية  و3.3اإلعدالية  

 .2005حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 504 – 1 5 – 28 25 49 141 133 93 29 ذكور

 540 – – – – 10 11 43 134 138 115 89 إناث

 1,044 – 1 5 – 38 36 92 275 271 208 118 المجموع

   النتائج النهائية.2005  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

أيةة   القريةة وجةد  ةي   يال    ة 2011/2012 ةي العةام الدراسةي     النصةارية قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 ةإن    لةذلك  .( 2012  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية    مدارس أو روضا  تشةر  عليهةا   

مدارس نةابلا الثانويةة بفرعهةا      أو التوج، إل  ك  1 عن الت مع حوالي   حيث يبعدون مدارس قرية العقربانيةون إل  الطالب يتوجه

 (.2013 النصارية)م لا قروي  ك  15عن الت مع حوالي  يبعدونحيث  لت اري والصناعيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   منها (.2013  النصارية)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل النصاريةقرية  يواج، قطاع التعلي   يكما 

 

 .بعد المدارس عن قرية النصارية 

 

 قطاع الصحة
 

حيث يوجد مرك  ةحي حكومي  وآخر تابع لوكالة التوث  عيالة طبيب عام خاةة   . مرا ق ةحية عدة  النصاريةقرية  ي تو ر ي

أو  مستشةةف  ر يةةديا   ةةإن المرضةة  يتوجهةةون إلةة   القريةةةالمةةدما  الصةةحية المطلوبةةة  ةةي   و ةةي حةةال عةةدم تةةو ر وةةةيدلية خاةةةة. 

 (.2013  النصارية)م لا قروي  ك  15عن الت مع حوالي  ان ي مدينة نابلا  حيث يبعدالمستشف  الوطني 

 

   أهمها (2013  النصارية)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  النصاريةقرية يواج، قطاع الصحة  ي كما 
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 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .الدوام ال  ئي لألطباء  ي المراك  الصحية الموجولة  ي القرية 

 المتو رة نقص الكالر الطبي واأللوية والمعدا   ي المراك  الصحية. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا قةروي     % من القةول العاملةة  70 عبستوي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها النصاريةقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  النصارية

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2013ب، معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  النصاريةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة70كل قطاع ال راعة  ويش %. 

  من األيدي العاملة 11العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة12قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 11قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة10ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 1قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 

 النصاريةقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1ل شك

 

 2013  النصاريةم لا قروي  المصدر:
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 محلينالمضار والفواك،  بقاال   بقالة لبيع  5 النصاريةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

م لا ) مشتلين  راعينو  محل لأللوا  ال راعية  العامة محال  لتقدي  المدما  4 (  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة .... ال

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر  %.25إل   النصاريةقرية  ي  2013لعام ةلت نسبة البطالة وقد و (.2013  النصاريةقروي 

    عل  النحو اآلتي هي  (2013  )م لا قروي النصاريةنتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةتضررا  ي 

 قطاع ال راعة. 

 .قطاع سوق العمل اإلسرائيلي 

 

 

 القوى العاملة 

 

% من 21  أن هناك 2005عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 41.1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  51 هناك% يعملون(. وكان 32.1السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 2انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %35.4الطالب  

 

 

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) النصارية سكان :7جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   231و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     70753لونمةا  منهةا    30203 حةوالي  النصةارية قرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    3ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) النصاريةقرية  في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(57523)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

673 46 10479 195 1 40872 171 38 492 236 80203 

 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 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 504 - 225 10 6 42 1 166 279 17 34 228 ذكور

 540 - 516 3 - 39 276 198 24 2 1 21 إناث

 1,044 - 741 13 6 81 277 364 303 19 35 249 مجموعال

   النتائج النهائية.2005  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 النصارية قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر   الميةار و الكوسةا   يعتبةر  . والنصةارية قريةة    يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 4ال دول رق  

 (.2010و  البالستيكية  )مديرية  راعة نابلا  لون  من البي  10402 النصاريةكما  يوجد  ي قرية  قرية.األنواع  راعة  ي ال

 

 )المساحة بالدونم( النصاريةقرية في  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 4جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 

3,493 20 240 0 69 0 25 0 290 0 2,869 20 
 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

حيث يوجد حةوالي   لحمضيا ب راعة ا النصاريةوتشتهر  .النصاريةقرية   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 . ا لحمضيلون  م روعة بأش ار ا 1,208

 

 )المساحة بالدونم( النصاريةقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 5جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1,761 158 302 0 53 0 5 0 2 0 1,208 0 191 158 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر
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  وأهمهةا القمةح )أنظةر ال ةدول رقة       لونة    3,750ن مساحة الحبوب تبلغإ   النصاريةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

1.) 

 

 ة بالدونم()المساح النصاريةقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 6جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة

محاصيل 

 علفية

محاصيل 

 زيتية
 بقوليات جافة

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

2,920 4,291 0 6 0 0 0 350 0 8 0 165 2,920 12 0 3,750 

 2010 نابلا رية  راعة مدي  المصدر

 

 

 واألرنةام  األبقار مثل المواشي يقومون بتربية  النصاريةقرية  سكان من% 35 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.5انظر ال دول رق  ()3201  النصارية)م لا قروي  وريرها

 

 النصاريةقرية  في الحيوانية الثروة: 2 جدول

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

80 0 40,000 0 0 0 0 3,150 8,870 357 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

رق  )انظر ال دول (2013  النصارية)م لا قروي  عيةك  طرق  را 17   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

3). 

 

 وأطوالها النصاريةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :8جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركبا 

 15 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2013  النصاريةقروي م لا صدر: الم

 

   منها (2013  النصارية)م لا قروي  المشاكل بعض النصاريةقرية ال راعي  ي يواج، القطاع 

 

 عدم تو ر مصالر المياه وخطوط ناقلة. 

  استصال، البعض من األراضي لقلة رأس المال. عدم القدرة عل 

 .قلة الطرق ال راعية 
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 قطاع المؤسسات والخدمات
 

 محليةةةاللسسةةا  ميوجةةد عةةدل مةةن ال ولكةةنمنهةةا  مكتةةب ارشةةال  راعةةي. حكوميةةة  الملسسةةا  ال القليةةل مةةن النصةةاريةيوجةةد  ةةي قريةةة 

(  2013 النصةارية قةروي   م لةا ) تقدم خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا يةة ورياضةية وريرهةا    التي  معيا الو

    منها

  القريةة  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     وهةو مسة ل حاليةا  ةي    م  1111 تأسا عام :النصاريةمجلس قروي

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

  عنةة  بشةةلون المةةرأة مةةن خةةالل تقةةدي  لورا  ت  م  مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة2010تأسسةةت عةةام : الخيريةةة النصةةاريةجمعيةةة

 تدريبة  ي م اال  الحاسوب ومحو األمية.

  تقةوم باإلشةرا    القريةة  م موعة مةن م ارعةي  م  من قبل  2011تأسست عام   :للري الزراعيالتعاونية  النصاريةجمعية  

 عل  مشروع الري المتكامل.

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 التالكهرباء واالتصا

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و .م1111 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      النصةارية قريةة  يوجد  ةي  

شبكة هاتي  تعمل من خالل مقسة   القرية  كما يتو ر  ي. %100ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  قريةال

  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي20ريبا   وتقالقريةآلي لاخل 

 (.2013  النصارية)م لا قروي  

 النقل والمواصالت

 

قلةة  ي تواجة، سةكان القريةة أثنةاء التنقةل      ومةن العوائةق التة   . نقةل المةواطنين  ل سيارة خاةةة  30تاكسيا   و 10 النصاريةقرية يوجد  ي 

 (.2013  النصاريةلا قروي م ) المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 

)م لةةا قةةروي  مةةن الطةرق الفرعيةةة كةة   11.7كةة  مةةن الطةرق الرئيسةةة و  7 لقريةةة يوجةةد  ةي ا  لقريةةة اأمةا بالنسةةبة لشةةبكة الطةرق  ةةي   

 .(1ال دول رق   رأنظ( )2013  النصارية

 

 النصاريةقرية  في الطرق حالة: 9 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 ةرئيس فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 - 5

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 7 -

 طرق رير معبدة. .3 - 4.7

 2013  النصاريةقروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

ت ويد سكان قرية النصارية بالمياه من خالل مصالر خاةة متمثلةة باآلبةار الموجةولة  ةي القريةة  وذلةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة           يت  

% )م لةا قةروي النصةارية     100  وتصل نسةبة الوحةدا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة          م1132ها عام ت  إنشائ التي

2013.)  

 

وبالتةالي   (  2013متةر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي النصةارية         1020000حوالي  2012وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

النصةارية ال  قريةة  وهنا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي      لترا/ اليوم.  171حوالي النصارية  ةيبلغ معدل ت ويد المياه للفرل  ي قري

(  2013% )م لةا قةروي النصةارية     32يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلك بسةبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة           

شةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهالك الفةرل مةن           وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقةل الرئيسةة و  

بئةر ميةاه خةاص     11قريةة النصةارية   .  كمةا يوجةد  ةي    (2013لترا  ي اليوم  )م لا قروي النصارية   103النصارية المياه  ي قرية 

(. ويبلةغ سةعر   2013قةروي النصةارية     متر مكعب  )م لةا  1200ل  خ ان للمياه العامة بسعة إ باإلضا ةيت  استمدامهما لل راعة  

  (.2013شيكل /متر مكعب  )م لا قروي النصارية   3المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية النصارية شبكة للصر  الصةحي حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا            

  (.2013 قروي النصارية 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     172واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا   31ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معةدل إنتةاا الفةرل مةن الميةاه العالمةة بحةوالي         77.7تعالل 

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

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

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

المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة     

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         5مكلفة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها             

  (.2013% )م لا قروي النصارية  100سوم حوالي  تحصيل الر

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية النصارية من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحال  

القرية  ليةت    أحياء متر مكعب مو عة عل  1حاوية بسعة  37الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

سبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعةد  مرتين  ي األبعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع 

 (.2013ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي النصارية   40

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.5نفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاا الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة النصةارية   أما  يما يتعلق بكمية ال

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 441طن   أي بمعدل  1.2كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن       النصارية عاني قريةت

 حصرها بما يلي  
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 قطاع المياه

 

   32ارتفاع نسبة الفاقد  ي شبكة المياه والتي تصل ال%. 

  ل  تأهيل وتوسعةإشبكة المياه بحاجة. 

 متر مكعب 700ي للمياه بسعة ل  خ ان اضا إ الحاجة.  

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعمليةة جمةع    إللارةلارة النفايا  الصلبة  حيث يقوم الم لا المشترك إقرية النصارية من مشاكل  ي م ال ال تعاني 

النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا           

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

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية النصارية 

 

لطة الوطنيةةة بةين السة    1117اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام              بةالرجوع إلة    

 21حيث ت  تصنيي جة ء ةةتير مةن القريةة مسةاحت،        (ت  تقسي  أراضي قرية النصارية إل  مناطق )أ( و )ب  الفلسطينية وإسرائيل

 تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةا و إلاريةا(       و هةي المنةاطق التةي     (أ)ة( كمنةاطق  %  ق  من مساحة القرية الكلي0.3لونما )

وهةي   (ب) % مةن مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق     11.5لونمةا )  30132 يما ت  تصنيي التالبية العظم  من أراضي القريةة مسةاحتها   

ة الوطنية الفلسطينية و تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة علة  االمةور   المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلط

 (.10 دول رق  ال () انظرب)األمنية  ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية النصارية يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

 

 1995ية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في قرية النصارية اعتمادا على اتفاق11جدول                       

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1.3 71 مناطق أ

 99.2 87187 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 87713 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليممارسات االحتالل اإلوقرية النصارية 

 

سةرائيلية مقامةة علة  أراضةي قريةة النصةارية  ةي الوقةت الحةالي  إال أن هةذه القريةة            إمن عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا   بالرر 

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي   المسةتوطنا    لة  تسةل  مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

لونما  وقد ت   153سرائيلي خالل السنوا  السابقة قواعد عسكرية عل  أراضي القرية بمساحة أقامت قوا  االحتالل اإل عنها  حيث

ضمن خطة االنسحاب األحالي ال انب من مسةتوطنا  شةمال الضةفة بحسةب معلومةا  الم لةا القةروي  حيةث          2007اخالؤها عام 

راعتها واالستفالة منها. كما وتعتلي مستوطنة  ألون موري،  المقامةة علة  أراضةي قريتةي     عال أةحاب هذه األراضي الستتاللها و 

ليةةر الحطةةب وع مةةوط قمةةة جبةةل يطةةل علةة  قريةةة النصةةارية مةةن ال هةةة التربيةةة  حيةةث شةةكلت هةةذه المسةةتوطنة مصةةدرا لالنتهاكةةا    

الم ةاري الملوثةة للبيئةة والتةي تضةر بالم روعةا        واالعتداءا  عل  القرل الم اورة سواء من خالل المستوطنين أو من خالل ميةاه  

 واالش ار  ي المنطقة  خصوةا وأن المستوطنة  يها منطقة ةناعية.

 

 سرائيلية في قرية النصاريةالحواجز العسكرية اإل

 

 2000نية الثانيةة عةام   أما بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بعد اندالع االنتفاضة الفلسطي

عل  إقامة حاج ين عسكريين احدهما جنوب شرق قرية النصارية واآلخر رربها. حيث تأثر  قرية النصارية والقرل الم ةاورة لهةا   

سةرائيلية  وهةو   الماضةع للسةيطرة اإل   75من حاج  عسكري لائ   ي ال هة الشرقية هو )حاج  الحمةرا( علة  الطريةق الرئيسةي رقة       

يرب  مناطق األروار وأريحا بالمحا ظا  الشمالية وخصوةا محا ظتي نابلا وطوباس  حيث يمةر هةذا الطريةق الهةام      الطريق الذي

سرائيلية من أه  وأةعب الحواج  العسكرية المقامةة  اقع بالقرب من مستوطنة )حمرا( اإلبقرية النصارية. ويعتبر )حاج  الحمرا( الو

راتي ي الةةذي يحتلةة،  حيةةث يعتبةةر بوابةةة منةةاطق األرةةوار بالنسةةبة للقةةالمين مةةن المحا ظةةا      ةةي الضةةفة التربيةةة  نظةةرًا للموقةةع االسةةت  

طةالق نةار وقتةل    إعامةًا  حيةث شةهد حةاال       12كثةر مةن   الشمالية  وقد كان هذا الحاج  موقعًا مهمًا من مواقع التنكيةل بالفلسةطينيين أل  

ك  قةةد عةةان  ن الةةذين كةةانوا يتنقلةةون مةةن خةةالل هةةذه المنطقةةة. كةةذلواعتقةةال واحت ةةا  ومنةةع مةةرور وتةةأخير بحةةق المةةواطنين الفلسةةطينيي

رالق هذا الحاج  الواقع  ي منطقة األروار والتي تشكل السةلة التذائيةة للفلسةطينيين  حيةث تسةبب  ةي ا ليةال        إالم ارعون طوياًل من 

القا  المتكررة. وال ي ال هذا الحاج  قةائ   معدال  الفقر والبطالة  ي هذه المناطق  وأضر كثيرا بالوضع االقتصالي  يها بسبب االر

عاقةة حركةة المةواطنين الفلسةطينيين  ةي ظةل هةدوء االوضةاع         إورة  لكن قوا  االحتالل خففةت مةن    ي منطقة  روش بيت لجن الم ا

 الميدانية  ي الوقت الحالي.

تربيةة علة  الشةارع الةراب  بةين النصةارية ومدينةة        أما الحاج  اآلخر الذي تأثر  من، القرية  هو حاج  الباذان رير الدائ   ي ال هة ال

ن مسةةرحًا لكثيةةر مةةن ثةةر سةةلبي كبيةةر علةة  حيةةاة الفلسةةطينيين  ةةي  تةةرة االنتفاضةةة ومةةا بعةةدها حيةةث كةةا أ نةةابلا  وقةةد كةةان لهةةذا الحةةاج 

وقراهةةا ممةةا كبةةد   سةةرائيلية بحةةق الفلسةةطينيين كمةةا وعمةةل علةة  إعاقةةة حريةةة التنقةةل ومنةةع التواةةةل بةةين مدينةةة نةةابلا      االنتهاكةةا  اإل

 هذا الحاج  من منطقة الباذان. بإ الةالفلسطينيين خسائر مالية ومعنوية. الحقًا قامت قوا  االحتالل 

 سرائيلية في قرية النصاريةالطرق االلتفافية اإل

 

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

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

وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قرية النصارية ةةالر  سةلطا  االحةتالل الم يةد     

والةةذي يةةرب  بةةين محا ظةةة نةةابلا ومنطقةةة األرةةوار  75القريةةة وذلةةك لشةةق الطريةةق االلتفةةا ي االسةةرائيلي الرئيسةةي رقةة   مةةن أراضةةي

كة  علة  أراضةي قريةة النصةارية.       1ويمضع للسيطرة االسرائيلية ومقام علي، حاج  الحمرا الدائ   ويمتد هذه الطريق بطةول حةوالي   

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

 متر عل  جانبي الشارع. 57اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 
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 النصاريةقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

انظر ال دول )(2013  النصاريةم لا قروي ) الماضيةسنوا  الممسة مشاريع خالل ال القليل من بتنفيذ صاريةالنقروي  م لا قام

 .(11 رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل النصاريةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 الممثلة اليابانية 2003 بنية تحتية مشروع تأهيل شبكة كهرباء

 جايكا 2011 تعليمي مشروع بناء مدرسة لإلناث

 جايكا 2011  راعي مشروع إنشاء ممتبر مع عيالة بيطرية

 جايكا 2011 ةحي مشروع توسعة العيالة الصحية

 جايكا 2011 بنية تحتية ك  7.7مشروع تأهيل شبكة الطرق الداخلية بطول 

 2013  النصارية قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكان،  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعاون مةع النصارية يتطلع م لا قروي

ذها والتةي قةام بتنفية    المشاركة التي ت  عقةدها  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

 

 .لع  الم ارع الفلسطيني الصتيرو ة  راعية تمدم الشباب والم ارعيننتاجيإإنشاء مشاريع الحاجة إل   .1

 .المنا يرلحيوانا  البرية كاحماية األراضي ال راعية بسياا من الحاجة إل   .2

 .(  تأهيل آبار ... ال كيةيبالستبيو  مثل  لع  األسر الفقيرة بمشاريع إنتاجية بسيطة )الحاجة إل   .3

 .إنشاء برك  راعيةالحاجة إل   .4

  .إنشاء مشاريع إلنتاا األعال الحاجة إل   .7

 .تأهيل م اري السيول(وخاةة  بالبنية التحتية ) الحاجة إل  االهتمام .1

 . ويد الم ارعين بسالال  حيوانية منت ة ومالئمةالحاجة إل  ت .5

 .ك ( بطول  17ت ديد شبكا  الري )الحاجة إل   .3

  ي القرية. إنشاء حديقة عامةالحاجة إل   .1

 .نتاجي  راعي جماعيإنشاء مصنع إالحاجة إل    .10

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12نية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي الب لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 النصاريةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 17جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  24.7^   * عبيد طرقشق  أو ت 1

 م 300   * إةال،/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  0.7   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 تأهيل بئر ارتوا ي  *  ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 بمتر مكع 700   * بناء خ ان مياه 6

 ك  1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

 ك  1  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 3

 حاوية 27   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولةإعالة تأهيل/  2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1
مدرسة ذكور أساسية بناء   

 وثانوية

  *   إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 ل ميع المدارس   * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  700   * استصال، أراض  راعية 1

 لون  20   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 37   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 310   * أعال  وتبن للماشية 5

 بالستيكي بيت 40  *  إنشاء بيو  بالستيكية 1

 بيت بالستيكي 20   * الستيكيةإعالة تأهيل بيو  ب 5

    *  لح،بذور  3

    * نباتا  وموال  راعية 1

 خرىأاحتياجات 

    * بناء مقر لمرك  م تمعي شامل 1

    * بناء رياض لألطفال 2

 ك  طرق  راعية. 17لاخلية  ك  طرق  4.7ك  طرق رئيسية   7^

  2013  النصارية قرويم لا المصدر: 
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