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 شكر وعرفان

 
عاون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للت 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 

 ريق البحث خالل عملية جمع البيانا .  

 
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    نابلامحا ظة لت معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن ا

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .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 محا ظةة  يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي    

http://vprofile.arij.org/. 
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 الساويةقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11وعل  بعد   نابلامدينة  جنوب   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   الساويةقرية 

 ة سلفيت()من محا ظ اسكاكا ومن الترب   اللبن الشرقية ومن ال نوب تلفيت وقريو   الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة 

 .)1أنظر المريطة رق  ()2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية وياسو  يتما وقبالن   ومن الشمالواللبن الشرقية

 

 الساويةقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       146سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يهةا حةوالي     وق مترا 046فاع عل  ارت الساويةقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %06 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 11الحرارة  يصل إل  

 

حسب حدول الهيئا  المحلية ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي       لونما  وذلك ب 167,33تبلغ مساحة قرية الساوية حوالي 

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

  الحكوميةةة بوضةةع تعريةة  جديةةد لحةةدول الهيئةةا    حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا 2611وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

حدول ال تمثل مساحا  وحدول وأن هذه ال 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 1يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم  1110عةةام  السةةاوية ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا

ال كمةا   نةابلا.   جنةوب ويقةع ضةمن م لةا خةدما       لةك. م لائة  مقةر   للم لةا  ويوجةد . موظ  واحديعمل  ي الم لا  كماالفلسطينية  

 (.2613  الساوية)م لا قروي ولكنه يمتلك ةهريج نضح   يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي (2613  الساويةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  أو المولدا .تركيب شبكة كهرباء 

  شق وتيهيل وتعبيد الطرق  وتقدي  المدما  العامة.جمع نفايا   

 . عمل مشاريع ولراسا 

 .تو ير رياض لألطفال 

 نبذة تاريخية
 

قريةة   أةةل سةكان   ويعول.  من األتراك منذويعول تاريخ إنشاء الت مع  .سميت قرية الساوية بهذا االس  ألنها تقع  ي منتص   لسطين

 .(1صورة رق  الأنظر ()2613  الساوية)م لا قروي ريحا والقدس أمن  الساوية

 

 الساويةقرية  من منظر: 1 صورة

 
  

 األماكن الدينية واألثرية
 

  القريةة المنةاطق األثريةة  ةي    األمةاكن و  مةن  عةدة كمةا يوجةد    .مس دين  هما  مس د السةاوية ومسة د الصةحابة     الساويةقرية يوجد  ي 

أنظةر المريطةة   )(2613  السةاوية )م لةا قةروي    خربة كمونيةة  وخربةة السةاوية     عين برقي   المس د العمري  خربة الدرجةا  منه

  .(2رق  
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 الساويةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جيأر - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   السةاوية قريةة  أن عةدل سةكان     ,266بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةام  

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      313 نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        1,147و نسمة من الذكور  1,209نسمة  منه   2,356

 ة.وحد 4,1

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  43.3  كان كما يلةي   ,266لعام  الساويةقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      01% ضةمن الفئةة العمريةة    4.1عامةا  و  04 -11% ضةمن الفئةة العمريةة    12.0عاما   11الفئة العمرية أقل من 

 %.,.41%  ونسبة اإلناث 11.3  أي أن نسبة الذكور161.4 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

 أحمةد  عائلةة المطيةب  عائلةة ةةالح  عائلةة الةديك  عائلةة خليةل  وريرهةا           عائلةة  مةن عةدة عةائال   منهةا      السةاوية قرية يتيل  سكان 

 (.2613  الساوية)م لا قروي 

 

 الهجرة 
 

ذ بداية انتفاضة األقص  منأشماص قد هاجروا  0القدس )أريج(  أن هناك  -بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2613)م لا قروي الساوية   2666عام 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    13.1إلنةاث منهةا   %  وقةد شةكلت نسةبة ا   1  حةوالي  ,266عةام   السةاوية قريةة  بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةةوا لراسةةته  اإلعداليةةة   21.2% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة  26.1% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   1.1المتعلمةةين  كةةان هنةةاك 

  حسةب  اويةالسة قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليةا. ال ةدول رقة     12.3% انهوا لراسته  الثانوية  و21.4

 .,266ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 جموعالم

 850 1 0 4 5 85 48 205 232 167 81 22 ذكور

 819 0 0 2 0 38 24 152 238 169 84 112 إناث

 1,669 1 0 6 5 123 72 357 470 336 165 134 المجموع

   النتائج النهائية.,266-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس  ثالثة  القرية   يوجد  ي 2611/2612 ي العام الدراسي  الساويةقرية  والثانوية  ياألساسية  علي علق بملسسا  التأما  يما يت

انظةر ال ةدول رقة     ( )2612  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلةي  العةالي الفلسةطينية     يت  إلارته حكومية

2.) 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  الساويةقرية المدارس في  : توزيع7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 إناث حكومية الساوية الثانوية للبنا مدرسة 

 ممتلطة حكومية الساوية / اللبن الثانوية الممتلطةمدرسة 

 ممتلطة حكومية ية الممتلطةساسالساوية األمدرسة 

 .2612مديرية التربية والتعلي   المصدر: 

 

معلمةةا ومعلمةةة  06طالبةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةين    17636  وعةدل الطةةالب  اةةةّف 30 السةةاويةقريةة   يبلةغ عةةدل الصةفو  الدراسةةية  ةةي  

 ,1يبلةغ   السةاوية قريةة  طالب لكل معل   ي مدارس (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل ال2612  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  21  وتبلغ الكثا ة الصفية طالب وطالبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي      ي  3. ال ةدول رقة    جهة خاةة تهالألطفال  تشر  عل  إلارروضتين  الساويةقرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة قريةال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 روضة  النور

 جهة خاةة 4 3 روضة  األنوار الشارقة

    2612  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

 

  لحرق المم ن من الساوية الثانوية للبنا مدرسة كما أن هناك بعض المدارس تتعرض لمضايقا  قوا  االحتالل   منها  تعرض 

 (.3102قبل المستوطنين )م لا قروي الساوية 
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(  يتوجه الطالب و الت اري صناعيل)ا لت مع  كالمرحلة الثانوية بفرعيها ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي او 

  أو التوجه إل  مدارس قبالن  حيث يبعدون عن ك  11يبعدون عن الت مع ما يقارب    حيثمدينة نابلامدارس  والطالبا  إل 

 (.2613 الساويةقروي  )م لاك   1الت مع حوالي 

 

   منها (2613  الساوية)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل الساويةقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

  المدارس عن مرك  القرية.بعد 

 . اكتظاظ الطالب ونقص عدل الصفو 

 

 قطاع الصحة  
 

مرك  أمومة وطفولة حكةومي  عيةالة طبيةب    مرك  ةحي حكومي  حيث يوجد  . صحيةالمرا ق ال من بعضا  الساويةقرية  ي  تتو ر

و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مةع   ةإن المرضة     . عام حكومية  وعيالة أخرل تابعة لإلراثة الطبية  وةيدلية خاةة

ي )م لةا قةرو   كة   11المراك  الصةحية والمستشةفيا  الحكوميةة  ةي مدينةة نةابلا  حيةث يبعةدون عةن الت مةع حةوالي            يتوجهون إل  

 (.2613  الساوية

 

 

   أهمها (2613  الساوية)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  الساويةقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر مرك  أشعة 

 .عدم وجول أطباء متمصصين 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  % مةن القةول العاملةة   16  سةتوعب ي حيةث  سةوق العمةل اإلسةرائيلي   قطةاع   هاعل  عدة قطاعا   أهم الساويةقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2613  الساوية)م لا قروي 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2613به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  الساويةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة.16قطاع سوق العمل االسرائيلي  ويشكل % 

  من األيدي العاملة31قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 16قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة 1 قطاع ال راعة  ويشكل %. 
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 الساويةقرية دي في : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصا1شكل 

 

 2613  الساويةم لا قروي  المصدر:

 

ممب  واحد  ملحمة واحدة  بقالة   بقاال  , الساويةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 مشتل  راعيو  مدما  العامةمحال  لتقدي  ال 1  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ( خضار و واكه  محل واحد

وقد تبين أن الفئة االجتماعية  %.26إل   2613لعام  الساويةقرية ةلت نسبة البطالة  ي و وقد (.2613  الساويةم لا قروي )

 عل  النحو اآلتي هي (  2613  الساوية)م لا قروي  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةاألكثر تضررا  ي 

 .القطاع ال راعي 

 ع سوق العمل اإلسرائيلي.قطا 

 القوى العاملة 

 

% من 32.1  أن هناك ,266عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 10.1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  1.,0 % يعملون(. وكان هناك,.1,السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %31.0الطالب  

 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

)لم  العمل

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 850 0 381 4 8 43 0 326 469 33 65 371 ذكور

 819 0 752 14 0 70 358 310 67 11 5 51 إناث

 1,669 0 1,133 18 8 113 358 636 536 44 70 422 المجموع

.   النتائج النهائية,266 -  التعدال العام للسكان والمساكن2661ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 قطاع الزراعة

 

)انظةةر  لونمةا أراض سةكنية   286و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةةة    7,447ا لونمةا  منهةة  10,733 حةوالي  السةةاويةقريةة  تبلةغ مسةاحة   

 (.3ق  وخريطة ر  1ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) الساويةقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(7,447) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

عات زرا الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1,928 16 1,056 0 0 1,002 365 1 076,1 286 10,733 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 الساويةقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري -  يةوحدة نظ  المعلوما  ال ترا المصدر: 

 

أكثةر   البنةدورة والفقةوس   تعتبةر . والسةاوية قريةة    يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمرويةة المكشةو ة  ةي    0ال دول رق  

 (.2616)مديرية  راعة نابلا  لقرية األنواع  راعة  ي ا
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)المساحة بالدونم( الساويةفة في قرية بالخضراوات البعلية والمروية المكشومساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 
 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر

حيةث يوجةد حةوالي     يتةون  ال ب راعةة  السةاوية وتشةتهر   .السةاوية قريةة   ةي   بةين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها       ي,ال ةدول رقة    

 .  يتونللون  م روعة بيش ار ا  37166

 

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

للوزياتا التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات 

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

6 37201 6 16 6 10 6 6 6 2 6 6 6 37166 

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

)أنظةر ال ةدول    والشةعير    وأهمهةا القمةح  لونة   01, ن مساحة الحبوب تبلغإ   الساويةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 (.1رق  

 

 )المساحة بالدونم( الساويةقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة 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

6 113 6 23 6 6 6 126 6 1 6 01 6 12 6 ,01 

 2616 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

ي المسح الميةدان   ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن الختال ا يرجع

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

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

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتش   ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    الساويةقرية  سكان من% 11 بين المسح الميداني أنلحيوانية  قد أما بالنسبة للثروة ا

 (.1انظر ال دول رق  ()3261  الساوية)م لا قروي وريرها 

 

 الساويةقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

31 6 117666 6 6 6 6 316 216 32 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر
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رق  )انظر ال دول (2613  الساوية)م لا قروي ك  طرق  راعية 16   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

16). 

 

 وأطوالها الساويةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11دول ج

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 , ةالحة لمرور الدواب  ق 

 6 رير ةالحة

 2613  الساويةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2613  الساوية)م لا قروي  المشاكل بعض الساويةقرية  ال راعي  ييواجه القطاع 

 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 .مصالرة األراضي 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر المبرة الكا ية لدل الم ارعين 

 ع ال راعي.عدم اهتمام و ارة ال راعة بالقطا 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقدم خةدماتها لممتلة   ئةا      التي  معيا الو محليةاللسسا  ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   الساويةال يوجد  ي قرية 

   (  منها2613 الساويةقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  القريةة  االهتمام بقضةايا   بهد و ارة الحك  المحلي   ت  ترخيصه الحقا من قبلم  1110عام تيسا  :الساويةمجلس قروي

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

 م  11,1عام  تيسا: نادي الساوية الرياضي. 

  م.2613تيسا عام  :يشبابالشارك منتدى 

  

  الطبيعية البنية التحتية والمصادر

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ةي   اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1116 شبكة كهرباء عامة منذ عام الساويةقرية يوجد  ي 

وعةدم انتظةام    قةدم الشةبكة    ومن المشةاكل التةي تواجةه الت مةع       .%166ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

% مةن الوحةدا    16  وتقريبا القريةشبكة هات   تعمل من خالل مقس  آلي لاخل قرية ال كما يتو ر  ي .الشبكة وتو يعها بشكل مناسب

 (.2613  الساوية)م لا قروي  السكنية موةولة بشبكة الهات 
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 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي          .المةواطنين  تقةوم بنقةل    للنقةل العةام   واحةد    وبةاص  تاكسةي  11 السةاوية  ي قرية  يوجد

كة  مةن الطةرق     1 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي      الت مع   إن سكان الت مع يستمدمون السيارا  الماةة. 

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2613  الساوية)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   1و الرئيسة 

 

 الساويةقرية  في الطرق حالة: 11 ولجد

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 3

 طرق رير معبدة. .3 4 1

 2613  الساويةقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه
 

تةة  إنشةةائها عةةام  سةةرائيلية وذلةةك عبةةر شةةبكة الميةةاه العامةةة التةةيت ويةةد سةةكان قريةةة السةةاوية بالميةةاه مةةن خةةالل شةةركة ميكيةةرو  اإل يةةت  

  (.2613  الساوية% )م لا قروي 166  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م1111

 

(  وبالتةالي يبلةغ   2613  السةاوية أل   متر مكعب/ السنة  )م لةا قةروي    06حوالي  2612وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

الساوية ال يسةتهلك هةذه   قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  02حوالي الساوية  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

در (  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصة     2613  السةاوية %  )م لا قةروي  16ن الفاقد من المياه يصل إل  أالكمية من المياه  وذلك بسبب 

لترا  ي  10الساوية الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من المياه  ي قرية 

ويعتبةر هةذا المعةدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرن مةن قبةل منظمةة الصةحة                ( 2613  السةاوية اليوم   )م لا قروي 

بئةر   366ل  إ باإلضا ةلل راعة  استمدامهقرية الساوية نبع مياه يت  لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجد  ي  166يصل إل  العالمية والذي 

ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب      (.2613  الساويةمتر مكعب )م لا قروي  16و  266من لي لت ميع مياه األمطار وخ انان للمياه بسعة 

 (.2613  الساوية/متر مكعب )م لا قروي شيكل  4.1للمياه من الشبكة العامة 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية الساوية شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه العالمةة   

 (.2613  الساويةقروي 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     111اه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي     واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة المية        

لتةرا   41أل  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معةدل إنتةاا الفةرل مةن الميةاه العالمةة بحةوالي         43.2تعالل 

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

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    لصةحة العامةة   العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة وا         

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا قروي الساوية ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  

ليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة           والتي تتمثل حاليا ب مع النفايةا  والةتملص منهةا.  ونظةرًا لكةون عم     

% )م لةا  166شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     1المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2613  الساويةقروي 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ايا  النات ة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي      ينتفع معظ  سكان قرية الساوية من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النف

أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ومن ث  يت  جمعها من قبل الم لا القروي بواقةع ثةالث مةرا   ةي األسةبوع ونقلهةا بواسةطة        

 ي هةذا المكةب عةن طريةق      ك  عن القرية حيت يت  التملص من النفايا  1.1سيارة النفايا  إل  مكب عشوائي  ي القرية يبعد حوالي 

 (.2613  الساويةحرقها  ي الهواء الطلق )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     ,.6أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاا الفرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة السةاوية        

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   سنويًا طن 0,1بمعدل طن   أي  1.1كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية
 

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

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 صل الصي  عن القريةا  طويلة  ي انقطاع المياه لفتر . 

  16ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة المياه والذي يصل لحوالي%. 

 

 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  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العا بتصري  المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة

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

  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  األرض  وبالتالي ت نب 

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

مواطنةون ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين        تعاني قرية الساوية من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقوم ال

سبوعيا مما يسبب تراكمها  ي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا        أ قيام سيارة النفايا  ب معها بواقع ثالث مرا 

التةي يةت  الةتملص مةن     ن عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القريةة  كبةاقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا و      أكما الضالة. 
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نفاياتها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  السكانية  ةي  

 محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية الساوية 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1111الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام           بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة      

% مةن  14لونما ) 17400حيث ت  تصني  ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية الساوية إل  مناطق )ب( و )ا(  الفلسطينية و إسرائيل

المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و       وهي المناطق التي تقع  يها  (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 10لونمةةا ) ,1720مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةني  مةةا مسةةاحته إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو وهي المناطق التي تقع تحت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةاً     (ا) كمناطق

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة السةاوية يتمركة ون  ةي المنةاطق             لارة المدنيةة اإل منها اال بتصةريح مةن اإل  

 (.12   دول رق ر ال) انظسرائيلية وأراض  راعيةإمستوطنا   ي القرية  معظمها  (ا)  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

               

 1995: تصنيف األراضي في قرية الساوية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 14 1,466 مناطق ب

 86 9,762 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,233 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية الساوية 

 

كةان منهةا     لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت قرية الساوية حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بآال  الدونما  لصةا 

ناء المستوطنا  والبلر االستيطانية اإلسرائيلية وإقامة الحواج  العسكرية وتشةييد الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية  و يمةا يلةي تفصةيل        ب

  -:للمصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية الساوية

 

ة السةاوية مةن أجةل إقامةة     لونمةا مةن أراضةي قرية     ,1712ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللهةا لألراضةي الفلسةطينية مةا مسةاحته      

مستوطنتين إسرائيليتين هما  مستوطنة  ايلي  اإلسرائيلية  ومسةتوطنة  ريمةالي   اإلسةرائيلية  ويبلةغ عةدل المسةتوطنين القةاطنين  ةي         

 (. 13 دول رق  )انظر ال مستوطن إسرائيلي 37412هاتين المستوطنتين حوالي 

 

 اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية الساوية: المستوطنات 13جدول رقم                    

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية الساوية
 التأسيسسنة 

 اسم المستوطنة

 ايلي 1114 1111 3211

 ريمالي  1111 3,0 223

 المجموع  1972 3487

 7114 ،أريج –ية نظم المعلومات الجغرافالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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كما وتيثر  قرية الساوية والقةرل الم ةاورة مةن ت مةع  كفةار تبةوان  االسةتيطاني العسةكري المقةام  ةي ال هةة الشةمالية للقريةة علة                

سةةرائيلية وقاعةةدة  تبةةوان  العسةةكرية وحةةاج   تبةةوان    اإلأراضةةي قريةةة ياسةةو  الم ةةاورة  والةةذي يضةة  مسةةتوطنة  كفةةار تبةةوان     

و   لسطينيا بحاج   عترة  حيث يعتبر هذا الموقع من أه  وأخطر المواقةع المفصةلية والتةي تةرب  بةين محا ظةا        العسكري والمعر

انيةةة مسةةرحًا مهمةةًا لالنتهاكةةا   الضةةفة الشةةمالية وال نوبيةةة  وقةةد كةةان هةةذا الموقةةع االسةةتيطاني العسةةكري وال  ال منةةذ االنتفاضةةة الث     

يةث شةهد الكثيةر مةن حةاال  القتةل واالعتقةاال  واالحت ةا  للمةواطنين والتفتةي  والتنكيةل            سرائيلية بحةق المةواطنين الفلسةطينيين ح   اإل

 وارالق للحاج  لساعا  طويلة وأ ما  مرورية وريرها.

 

 

 سرائيلية في قرية الساويةاإل الحواجز العسكرية

 

اضةي قريةة السةاوية وخصوةةا بةالقرب مةن       أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية ومةا بعةدها العديةد مةن الحةواج  علة  أر      

الطرق ال راعية الرابطةة   إلرالق  حيث أقامت هناك العديد من السواتر الترابية والمكعبا  االسمنتية وذلك 06الشارع االلتفا ي رق  

 .06بين القرية والطريق االلتفا ي رق  

 

قامة حاج   عتةرة الرئيسةي شةمال القريةة والةذي كةان       إمن  ا وقراها بشكل عامكما وتيثر  قرية الساوية بشكل خاص ومحا ظة نابل

جراءا  التفتي  ولكن بشكل أقل من إال الضفة حت  يومنا هذا من خالل وما  ال من أه  حواج  الضفة التربية  ال ي ال يقطع أوة

 السنوا  السابقة.

 

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

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

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

 

 

 سرائيلية في قرية الساويةاإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

 وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. 

 

 باإلضةا ة   06سةرائيلي رقة    الطريق االلتفا ي اإلوعل  أراضي قرية الساوية ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشق 

كة  علة  أراضةي     , ريمالي  وارييل   حيث يمتد هذين الطريقين بطةول حةوالي   سرائيلي يرب  بين مستوطنتي إل  طريق استيطاني إ

 راضي ال راعية  يها.كبيرة من األالقرية ويع الن مساحا  

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  1,امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون  اإلسرائيلي عل  طول

ك  ويمر بالقرب  4.1الرئيسي يبلغ طوله حوالي  06سرائيلي عملت عل  تعديل مقطع من شارع ونذكر أيضا أن سلطا  االحتالل اإل

 نهما عل  حساب أراضي قرية الساوية.من قريتي قبالن ويتما  وذلك بمقطع آخر يبتعد عن القريتين ال  الترب ويلت  بعيدا ع

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية الساوية

 

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      ته و ممتلكةةا الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

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

 

حيةةث لةة  يكتةة  االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة السةةاوية وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه        

فلسطينيين عل  أرضه    منةذ نشةية هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةررة          المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا لل

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

 عل  المنا ل والممتلكا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 سرائيلية في قرية الساويةؤر االستيطانية اإلالب

 

االستيالء عل  أراضيها بالقوة من قبةل المسةتوطنين اإلسةرائيليين لتةرض إقامةة ثةالث بةلر اسةتيطانية  ةي محةي            قرية الساوية شهد  

ك للسةيطرة علة  الم يةد    مستوطنتي  ايلي وريمالي   جنوب وشمال القرية  وتهد  هذه البلر إل  إي ال امتدال لهةذه المسةتوطنا  وذلة   

  وتشكل هذه البلر ح ام أمني يحي  بالمناطق الفلسطينية ويحاةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلك مصةدرًا      من أراضي الفلسطينيين

 من مصالر االعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232ائيل ببناء قامت إسر  خالل العقدين الماضيين نهأ ومن ال دير بالذكر

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

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

 االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايته لعوة  شارونية  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة   

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةالحكوما  اإلوقد قامت لون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     2661وعل  وجه التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

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

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

  يها.
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 الساويةقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

) انظةر ال ةدول   (2613  السةاوية م لةا قةروي   ) الماضةية سةنوا    الممسةمشاريع خالل ال من بعضا بتنفيذ الساويةقروي  م لا قام

 (.14رق  

 

 الماضية سنوات خمسة خالل الساويةمجلس قروي  نفذها التي المشاريع: 14جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 و ارة المالية 2661 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 م موعة الهيدرولوجيين 2661 مياه مشروع بناء خ ان مياه

 الملسسة الفرنسية 2612 بنية تحتية مشروع بناء جدران استناليه

 الرؤيا العالمية 2612 خدماتي مشروع بناء أسوار

 2613قروي الساوية م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلةة  تنفيةذ عةةدة مشةاريع خةةالل األعةةوام     ملسسةا  الم تمةةع المةةدني  ةي القريةةة   وبالتعةاون مةةع   السةةاوية يتطلةع م لةةا قةروي  

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

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

 

 توسيع الممط  الهيكلي للقرية.الحاجة إل   .1

 بناء مدرسة حديثة.لشروع الحاجة إل  م .2

 مشاريع لع  القطاع ال راعي ومكا حة المنا ير البرية.الحاجة إل   .3

 ك . 16رق  راعية بطول ك   وشق ط 3شق وتعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   .4

 ت ديد شبكة المياه العامة.الحاجة إل   .1

نشاء حديقة عامة ومنت ه لألطفال  ي منطقة العين األثرية المهدلة بالمصالرة علما بين األرض المعدة لذلك الحاجة إل  إ .0

 جاه ة.

 انشاء قاعة عامة.الحاجة إل   .,

 ك . 1شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل  مشروع ل .1

 نتاجية ةتيرة لمساعدة األسر المحتاجة كمشاريع األرنام والنحل والدواجن وريرها.  مشاريع إالحاجة إل .1

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية11من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي لم لانظر ا
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 الساويةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  14^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  12  *  إةالن/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  0   * تطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القديمة لت 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع واحد   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  26   * تركيب شبكة ةر  ةحي ,

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * يا  الصلبةل مع النفاسيارا   16

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي  *  إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

   *  الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 األساسية المرحلة   * بناء مدارس جديدة 1

 المرحلة األساسية والثانوية   * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  2666  *  استصالن أراض  راعية 1

 بئر 166  *  إنشاء آبار جمع مياه 2

 باركا 26  *  اشيبناء حظائر/ بركسا  مو 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 266  *  أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 26   * إنشاء بيو  بالستيكية 0

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية ,

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

    * باجر و سيارة خاةة للم لا 1

    * عة الممط  الهيكليتوس 2

    * معصرة  يتون 3

 ك  طرق  راعية. 0لاخلية  ك  طرق  4ك  طرق رئيسية   4^ 

  2613  الساوية قرويم لا المصدر:  
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2661ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. ,266  

  2613  الساويةقروي 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 بيت لح  . والبيئةقس  أبحاث المياه (  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. (2616-2661)نابلا   

 

  

  

 


