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 شكر وعرفان

 
نميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل الت 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 

 مع البيانا .  ريق البحث خالل عملية ج

 
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 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 

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واال

 

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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 عصيرة القبليةقرية دليل 

 الفيزيائيةلجغرافي والخصائص الموقع ا
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  6.24  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية عصيرة القبلية

ن وم  تل و يتا جماعين الترب  ومن  تل ومالما   ومن الشمالمالما وبورين يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

 .)1()أنظر المريطة رق  2013أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةجماعين وعوريي  ال نوب

 

 عصيرة القبليةقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     403.4البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حةوالي   سطح  وق مترا 484عل  ارتفاع  عصيرة القبليةقرية تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %11 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

ئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة         لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهي     14440تبلغ مساحة قرية عصيرة القبلية حةوالي  

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

ضةع تعريةي جديةد لحةدول       حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بو      2011التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

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

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

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضاء 1يتكون الم لا الحالي من وم  1114عام  عصيرة القبلية ي  قروي ت  تأسيا م لا

)م لةا   ال يمتلةب الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا       كمةا ملةب.   لائة  مقةر   للم لةا  ويوجةد . مةوظفين  3يعمل  ي الم لةا   كماالفلسطينية  

 (.2013  عصيرة القبليةقروي 

 

   ما يلي (2013  عصيرة القبليةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  كهرباء أو المولدا .شبكة تركيب 

   وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتأهيل وتعبيد تنظيي الشوارع 

  مواقع التاريمية واألثرية.حماية ال 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
يعةول تةاري    و  أمةا سةميت بالقبليةة لتمي هةا عةن  عصةيرة الشةمالية.        بعصةر العنةب    سميت قرية عصيرة القبلية بهةذا االسة  الشةتهارها   

عصةيرة  )م لةا قةروي    لمليةل وبةورين  ا إلة   عصةيرة القبليةة  قريةة   أةةل سةكان   ويعةول عةام.   400أكثر من  إل إنشاء الت مع الحالي 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013  القبلية

 

 عصيرة القبليةقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

خربةة  ا  منه  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي  من عدةكما يوجد  .مس د واحد  وهو  مس د األبرار عصيرة القبليةقرية يوجد  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  رير ملهلة لالستتالل السياحي هيو   قاس

 

 عصيرة القبليةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

عصةيرة  قريةة  أن عةدل سةكان     2004ل العام للسكان والمسةاكن الةذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام          بين التعدا

أسةرة  وعةدل الوحةدا      312 نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر      14141و نسمة من الذكور  14141نسمة  منه   24330بلغ  القبلية

 وحدة. 441السكنية 

 الفئات العمرية والجنس

 

% 43.3  كان كما يلةي   2004لعام  عصيرة القبليةقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق.     14% ضمن الفئةة العمريةة   3.4عاما  و 14 -14% ضمن الفئة العمرية 43.2عاما   14ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.41.4%  ونسبة اإلناث 40.1  أي أن نسبة الذكور 102.1 100  هي القريةسبة الذكور لإلناث  ي أن ن كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

عصايرة  عائلة حمةدان  عائلةة أحمةد  عائلةة ةةالح  عائلةة أبةو حمةد           عائلة من عدة عائال   منها  عصيرة القبليةقرية يتألي سكان 

 (.2013  عصيرة القبليةي )م لا قرو عائلة األخرس  عائلة ياسين وريرها

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع   44.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      4.1  حةوالي  2004عام  عصيرة القبليةقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

سةةته  % انهةةوا لرا21.8% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة    24.2% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   13.8السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةا    

عصةيرة  قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1نهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       أ% 8% انهوا لراسته  الثانوية  و14.1اإلعدالية  

 .2004  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام القبلية

 

 7112 ،صيل العلميوالتح الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عصيرة القبليةقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 862 - 1 2 1 35 35 115 272 255 119 27 ذكور

 803 -  1 - 36 23 119 225 198 110 91 إناث

 1,665 - 1 3 1 71 58 234 497 453 229 118 المجموع

   النتائج النهائية.2004  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

 القريةةة يوجةد  ةةي    2011/2012 ةةي العةام الدراسةةي   عصةيرة القبليةةة قريةةة  والثانويةةة  ةي األساسةةية  علةي  أمةا  يمةةا يتعلةق بملسسةةا  الت  

انظةر  ( )2012  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسةطينية  امت  إلارتهيو مدرستين حكوميتين

 (.2ال دول رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  عصيرة القبليةقرية في  : توزيع المدارس7جدول 

 نوع المدرسة لجهة المشرفةا المدرسة اسم

 إناث حكومية عصيرة القبلية الثانوية للبناتمدرسة 

 ممتلطة حكومية عصيرة القبلية الثانوية المختلطةمدرسة 

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

معلمةا ومعلمةة    44عةدل المعلمةين   طالبا وطالبةة  و  414  وعدل الطالب اةّف 24 عصيرة القبليةقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

 عصةيرة القبليةة  قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2012  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 28  وتبلغ الكثا ة الصفية طالب وطالبة 14يبلغ 

 

يوضةح تو يةع ريةاض      3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجهة  اتهمة لألطفةال  تشةر  علة  إلار    روضةتين  عصةيرة القبليةة  قريةة  جد  ةي  كما يو

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القريةاألطفال  ي 

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 4 4 جمعية عصيرة القبلية الميريةروضة 

 جهة خاةة 3 3 روضة الفيحاء

    2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:
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   منها (2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل عصيرة القبليةقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 الطالب  ي الصفو .  كتظا الحاجة إل  رر  ةفية  وللب ال 

 .الحاجة إل  بناء مدارس جديدة 

 .وجول مدرسة قديمة رير مستتلة بحاجة إل  ت هي  ليت  استتاللها 

 مالعب وساحا  لمدارس القرية.  الحاجة إل 

 قطاع الصحة
 

عيالة طبيب عام خاةة  وأخرل تشر  عليها جمعيا  خيريةة  عيةالة   حيث يوجد . مرا ق ةحيةعدة  عصيرة القبليةقرية  ي  تتو ر

جهةون  و ي حال عدم تةو ر المةدما  الصةحية  ةي الت مةع   ةإن المرضة  يتو       . أسنان تشر  عليها جمعيا  خيرية  و ةيدلية خاةة

ر يةديا أو المستشةف  الةوطني  ةي مدينةة نةابلا  حيةث        مستشةف   ك   أو التوجةه إلة     4عيالة بورين  حيث تبعد عن الت مع حوالي إل  

 (.2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  ك  14يبعدان عن الت مع حوالي 

 

   أهمها (2013  عصيرة القبليةلا قروي )م  الكثير من المشاكل والعقبا  عصيرة القبليةقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر مرك  ةحي حكومي 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
)م لةا    % مةن القةول العاملةة   34  سةتوعب ي حيث المدما قطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها عصيرة القبليةقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1  )انظر الشكل رق(2013  عصيرة القبليةقروي 

 

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

 ما يلي ك  عصيرة القبليةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة. 34قطاع المدما   ويشكل % 

  ي العاملة% من األيد24قطاع الموظفين  ويشكل. 

 من األيدي العاملة 14 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 14العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة. 1قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة4ويشكل   قطاع الت ارة %. 
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 عصيرة القبليةة قري: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2013  عصيرة القبليةم لا قروي  المصدر:

 

لبيع المضار  وضمنها بقاال  بقالة 12 عصيرة القبليةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 3مح ر   14   ة  ن ارة ............ال (للصناعا  المهنية )حدال محل واحدلتقدي  المدما  الممتلفة   محلين  ممب  واحد   والفواكه

ةلت نسبة وقد و (.2013  عصيرة القبليةم لا قروي )محل لأللوا  ال راعية   معصرة  يتونمنشار ح ر   2كسارا  ح ر  

راءا  نتي ة اإلج القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.30إل   2013لعام  عصيرة القبليةقرية البطالة  ي 

 القطاع ال راعي.  هي (  2013  عصيرة القبلية)م لا قروي   اإلسرائيلية

 

 القوى العاملة 

 

% من 32.8  أن هنا  2004عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 44.4% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  14.1 هنا % يعملون(. وكان 84السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %31.2الطالب  

 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 موعالمج

 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

 862 1 385 28 8 39 1 309 476 32 46 398 ذكور

 803  - 733 22 2 50 348 311 70 6 3 61 إناث

 1,665 1 1,118 50 10 89 349 620 546 38 49 459 المجموع

   النتائج النهائية.2004  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

)انظر  لونما أراض سكنية 211و لل راعةلون  هي أراض قابلة  34411لونما  منها  14440 حوالي عصيرة القبليةقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) عصيرة القبليةقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

الزراعية مساحة األراضي  

(36233)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

495 689 1,274 0 0 992 175 1 2,518 216 6,440 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 عصيرة القبليةقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 راعة  ةي   البامية من أكثرها تعتبر. عصيرة القبليةقرية نواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي لأل أما بالنسبة 

  (.2010نابلا  لون  بعلي )مديرية  راعة 2القرية  حيث ي رع حوالي 

 

حيةث يوجةد    ال يتون ب راعة عصيرة القبليةوتشتهر  .عصيرة القبليةقرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها1ال دول رق  

 . ال يتونلون  م روعة بأش ار  24441حوالي 
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 الدونم()المساحة ب عصيرة القبليةقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 3جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 24134 0 11 0 104 0 3 0 14 0 0 0 24441 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  210  ان مساحة الحبوب تبلغ  عصيرة القبليةقرية  ي  أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية

4.) 

 

 )المساحة بالدونم( عصيرة القبليةقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
جافةبقوليات  محاصيل زيتية محاصيل علفية  

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 413 0 20 0 0 0 14 0 4 0 30 0 4 0 210 

 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

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

ب وحسةةةا 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  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    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 كتشي  ا

 .ا  ال راعية األكبر حسب أريجيوضح الفرق  ي أرقام المساح

 

 األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    عصةيرة القبليةة  قريةة   سةكان  مةن % 50 المسح الميداني أن بينأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.8انظر ال دول رق  ( )3201  عصيرة القبلية)م لا قروي وريرها واألرنام 

 

 يرة القبليةعصقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

60 0 30,000 0 0 0 0 170 300 84 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظر (2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  ك  طرق  راعية 12.7الي    يوجد حوالقرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(1رق  ال دول 

 

 وأطوالها عصيرة القبليةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1.7 ةالحة لسير المركبا 

 9 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - الدواب  ق ةالحة لمرور 

 2 رير ةالحة

 2013  عصيرة القبليةقروي م لا المصدر: 
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   منها (2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض عصيرة القبليةقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 حتالل وقرب القرية من المستوطنة يتسهار.مشكلة اال 

 اه.و آبار جمع المي قلة تو ر مصالر المياه 

 .قلة الطرق ال راعية 

 .عدم وجول لع  من قبل الملسسا  المانحة 

 .ارتفاع أسعار المدخال  ال راعية خاةة للقطاع الحيواني 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةةدم خةةدماتها  التةةي  معيةةا الو محليةةةاللسسةةا  ميوجةةد عةةدل مةةن ال ولكةةنأيةةة ملسسةةا  حكوميةةة   عصةةيرة القبليةةةال يوجةةد  ةةي قريةةة 

    (  منها2013 عصيرة القبليةقروي  م لا) ي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرهالممتل

   االهتمةةام  بهةةد و ارة الحكة  المحلةةي    مةةن قبةةلوتةة  ترخيصةه الحقةةا  م  1114تأسةةا عةةام  :عصسسيرة القبليسة مجلسس قسسروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية بقضايا 

  متلةب روضةة   تحيةث  مةن قبةل و ارة الداخليةة     وت  ترخيصها الحقةا  م   1141تأسست عام : عصيرة القبيلة الخيريةجمعية

 وعيالة ةحية  وتعن  باالهتمام بالطفل والصحة العامة.

   تمتلةب روضةة لألطفةال  وتعنة       األمهةا   حيةث   مةن قبةل جمعيةة مدرسةة      م 2004تأسسةت عةام   : جمعية الفيحساء النسسوية

 بالعناية بالطفل واألم والتعلي  المساند.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م2002 شبكة كهرباء عامة منذ عام عصيرة القبليةقرية يوجد  ي 

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

 (.2013  عصيرة القبلية)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي10  وتقريبا القريةآلي لاخل 

 النقل والمواصالت

 

عصةيرة  م لةا قةروي   ) المةواطنين  تقةوم بنقةل  سةيارا  ريةر قانونيةة     3باةةا  عامةة     3تاكسةيا     4 قبليةعصيرة القرية يوجد  ي 

 مةن الطةرق الفرعيةة   كة    3.8و كة  مةن الطةرق الرئيسةة      1 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2013  القبلية

 .(10ال دول رق   رأنظ( )2013  عصيرة القبلية)م لا قروي 

 

 عصيرة القبليةقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 0.8

 طرق رير معبدة. .3 3 1

 2013  عصيرة القبليةقروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

عامةة وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةاه الماةةة             ال يتو ر  ي قرية عصةيرة القبليةة شةبكة ميةاه     

 (.2013شيكل للمتر المكعب من المياه )م لا قروي عصيرة القبلية   13ل  إمرتفعة تصل  بأسعار

 

متةر مكعةب    100عةام بسةعة   بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار وخة ان ميةاه          420ل  إ باإلضا ةيوجد  ي قرية عصيرة القبلية نبعان 

 (.2013)م لا قروي عصيرة القبلية  

 

 الصرف الصحي

 

 ال يتو ر  ي قرية عصيرة القبلية شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة    

ن القريةة  أمي مةن الميةاه للفةرل  ةي القريةة بسةبب       نه ال تتو ر تقديرا  لالستهال  اليةو أوحيث  (.2013)م لا قروي عصيرة القبلية  

 ال يمكن تقدير كمية المياه العالمة النات ة يوميا  ي القرية.   إنهرير ممدومة بمدمة ت ويد المياه وبشبكة المياه العامة  

 

يت  التملص منها إما مباشرة   حيث  يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحالمياه العالمة التي 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة            ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة لون مراعةاة للبيئةة   

 (.  2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن   إللارةيعتبر م لا المدما  المشتر  

ة إلارة النفايةا  الصةلبة   المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية 

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         10مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2013)م لا قروي عصيرة القبلية  % 100تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ت  جمةةع النفايةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والمحةةال   ينتفةع معظةة  سةةكان قريةةة عصةيرة القبليةةة مةةن خدمةةة إلارة النفايةةا  الصةلبة  حيةةث يةة   

القريةة  ليةت  بعةد للةب جمعهةا       أحيةاء متر مكعب مو عةة علة     1حاويا  بسعة  3الت ارية  ي أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن    40لةذي يبعةد   سةبوع ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة  مكةب  هةرة الفن ةان وا         مرتين  ي األمن قبل م لا المدما  بواقع 

 (.2013)م لا قروي عصيرة القبلية  الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي    0.4أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة عصةيرة القبليةة    

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سنوياً  141طةن   أي بمعةدل    1.8صلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي تقدر كمية النفايا  ال

 (.2013أريج  

 

 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي         عصيرة القبلية تعاني قرية

 حصرها بما يلي   يمكن
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 قطاع المياه

 

   .مرتفعة بأسعارعدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 

 

 إدارة المياه العادمة

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

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

المياه  ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث ةلنضحها  يتسبب بمكار

ها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي عل

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وللب حت  يسهل نفال المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

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

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

    

 ايات الصلبةإدارة النف

 

تعاني قرية عصيرة القبلية من عدم تةو ر عةدل كةا ي مةن حاويةا  جمةع النفايةا   ةي القريةة وبالتةالي يقةوم المواطنةون ب مةع النفايةا                

سةبوعيا ممةا يسةبب تراكمهةا  ةي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع          أرة النفايا  ب معها بواقع مرتين وتركها أمام المنا ل لحين قيام سيا

  والحيوانا  الضالة. أما  يما يتعلق بعمليةة الةتملص مةن النفايةا  النات ةة  ةال تعةاني القريةة مةن مشةاكل حيةث يقةوم الم لةا              الحشرا

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة       إللارةالمشتر  

 لصحي الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  جنين  وهو مكب النفايا  ا

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية عصيرة القبلية  

 

الوطنيةةة  بةين السةلطة    1114بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

لونمةا   44131حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته        تة  تقسةي  أراضةي قريةة عصةيرة القبليةة إلة  منةاطق )ب( و )ج(          إسرائيلالفلسطينية و

وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة            (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق42)

% مةن مسةاحة القريةة    28لونمةا )  14804رائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  يما ت  تصنيي مةا مسةاحته   الفلسطينية وتبق  إلس

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        وهي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً          (ج) الكلية( كمناطق

رة المدنية االسرائيلية. ومن ال دير بالةذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة عصةيرة القبليةة يتمركة ون         االستفالة منها اال بتصريح من االلا

 ةدول  ) انظةر ال  ةي القريةة  معظمهةا أراض  راعيةة ومسةتوطنا  اسةرائيلية.        (ج)  أما المناطق المصةنفة  (ب) ي المناطق المصنفة 

 (.11رق  

 1995قرية عصيرة القبلية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  : تصنيف األراضي في11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 27 46333 مناطق ب

 78 16814 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 36441 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –فية نظم المعلومات الجغراالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عصيرة القبلية 

 

كةان    األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة نالت قرية عصيرة القبلية حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الدونما  لصالح

سةةرائيلي خةةالل سةةلطا  االحةةتالل اإلية. حيةةث ةةةالر  سةةرائيلاإل منهةةا إقامةةة المسةةتوطنا  والحةةواج  العسةةكرية والبةةلر االسةةتيطانية

لونمةا مةن أراضةي قريةة عصةيرة القبليةة مةن أجةل إقامةة مسةتوطنة  يتسةهار              414سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحته 

مسةتوطن إسةرائيلي    14101اإلسرائيلية الواقعة  ي ال هة الشرقية للقرية  ويبلغ عدل المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنة حةوالي  

 لون  ومعظمها مقام عل  أراضي قرية عصيرة القبلية وبورين. 14344وتبلغ مساحتها حوالي  1183وقد تأسست عام 

 

 سرائيلية في قرية عصيرة القبليةاإل الحواجز العسكرية

 

عسكرية عل  أراضةي القةرل الفلسةطينية و ةي     سرائيلي  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها مئا  الحواج  الاإل أقامت قوا  االحتالل

محيطها  وقد تأثر  قرية عصيرة القبلية والقرل الم اورة من حاج  حوارة الرئيسي الدائ  والذي يعتبر من أه  الحةواج  وأخطرهةا   

الفلسةطينيين  حيةث    ي محا ظة نابلا  والذي بقي لسنوا  طويلة معلما مهما وبار ا مةن معةال  التنكيةل واالنتهاكةا  بحةق المةواطنين       

حيةث قللةت    2001 الة هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئةي  ةي عةام    إوقد ت   كان هذا الحاج  يفصل بين مدينة نابلا وقراها ال نوبية 

عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانيةة  ةي الفتةرة االخيةرة.     إحتالل من تواجدها  يه وخففت من قوا  اال

  حيةث  10وترتب  قريتي مالما وعصيرة القبلية بقرية بورين ومدينة نابلا من خةالل نفةق يمةر مةن تحةت الطريةق االلتفةا ي رقة          كما 

  وتقةةي  قةةوا  االحةةتالل بةةين الفينةةة  10أرلقةةت قةةوا  االحةةتالل بالمكعبةةا  االسةةمنتية منفةةذ يةةرب  هةةذه القةةرل بةةالطريق االلتفةةا ي رقةة     

 ي بورين ومالما حيث تقوم باحت ا  المواطنين وتفتيشه .واالخرل حواج  طيارة بين قريت

 

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

يين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء     مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلب بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطين    

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

 

 سرائيلية في قرية عصيرة القبليةاإلالبؤر االستيطانية 

 

ائيليين لترض إقامةة بةلرتين اسةتيطانيتين علة  الةتالل      االستيالء عل  أراضيها من قبل المستوطنين اإلسرقرية عصيرة القبلية شهد  

التربية لمستوطنة  يتسهار   وتطل هذه البلر عل  قرية عصيرة القبليةة مةن  ةوق تةالل تعتلةي القريةة  وتهةد  هةذه البةلر إلة  إي ةال            

هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي       كمةا وتشةكل    امتدال  ي ال هة التربية للمستوطنة وللب للسةيطرة علة  الم يةد مةن أراضةي الفلسةطينيين.      

بالمنةةاطق الفلسةةطينية ويحاةةةرها ويضةةيق علةة  سةةكانها  وكةةذلب مصةةدرًا مةةن مصةةالر االعتةةداءا  واالنتهاكةةا  بحةةق المةةواطنين           

 الفلسطينيين وأراضيه .

 

تي باتت تعةر   يمةا   موقع استيطاني  ي الضفة التربية وال 232قامت إسرائيل ببناء   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 

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

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

سرائيلية بتو ير رطاء امنةي ولوجسةتي   وقد قامت الحكوما  اإللون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر      حين تةول  أرييةل شةارون  مةام     2001وعل  وجه التحديد بعد العام   ه البلر االستيطانيةلهذ

الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةو   ةي عةدل تلةب البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةيأ اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                  

االنتقال واالستقرار  ي تلب المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   المستوطنين اإلسرائيليين  ي 

  يها.
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 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية عصيرة القبلية

 

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

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

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

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

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

 

وقراها الم ةاورة لتايةا  اقامةة المسةتوطنا  بةل وأةةبحت هةذه         حيث ل  يكتفي االحتالل بمصالرة األراضي من قرية عصيرة القبلية

المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  يتسهار  وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا 

رة  مةن منةع   ي يتعرضون لالعتداءا  المتكةر يوميًا للسكان القاطنين  ي القرل الفلسطينية الم اورة   منذ نشأة هذه المستوطنة واألهال

ل  أراضيه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة            إالم ارعين من الوةول 

 لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 عصيرة القبليةقرية والمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة 

 المشاريع المنفذة

انظةر  )(2013  عصةيرة القبليةة  م لةا قةروي   ) الماضةية سةنوا    الممسةة مشةاريع خةالل   عةدة   بتنفيذ عصيرة القبليةقروي  م لا قام

 .(12 ال دول رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل عصيرة القبليةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 12جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 م لا قروي عصيرة القبلية 2012 بنية تحتية ك  1.4  بطول مشروع تعبيد طرق

 الملسسة الفرنسية 2012 خدماتي مشروع بناء أسوار للمنا ل القريبة من المستوطنة

 البنب االسالمي العربي 2013 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 م لا قروي عصيرة القبلية  الرؤيا العالمية 2013 تعليمي  ي مدارس القرية ة ةفية مشروع بناء رر

 2013  قروي عصيرة القبليةم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

الل األعةوام  وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خة  ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مععصيرة القبلية يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها     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

 

 .إل  شق طريق خارج القرية وتعبيده لمرور الشاحنا  من الكسارا  والمحاجر الحاجة -1

 .ل  المنطقة الصناعية المتفق عليهااجة إل  العمل عل  نقل الكسارا  إالح -2

  .ضا ة رر  ةفيةمدرسة نمولجية وإ بناءالحاجة إل   -3

 .سعا الثالث  ي المنطقة وتو ير سيارة إنشاء مرك  ةحي يمدم القرل الحاجة إل  إ -4

 .ك  4الحاجة إل  تعبيد طرق لاخلية بطول  -4

 .مقر للناليلبناء رض أالحاجة إل  تو ير قطعة  -1

 .للقرية ةحينشاء شبكة مياه و ةر  الحاجة إل  إ -4

 .الحاجة إل  خلق  رص عمل من خالل مشاريع تشتيلية للعاطلين عن العمل -8

 (.حاوية 40 )عدل الحاجة إل  تو ير حاويا  ل مع النفايا  -1

 .بشكل لوري ام الصحة والبيئة بالرقابة لاجة إل  إالح -10

 .الحاجة إل  عمل حديقة عامة  -11

 .الحاجة إل  تو ير تراكتور ل راعة األراضي القريبة من المستوطنة وشق طرق  راعية -12

  .بئر  راعي 40الحاجة إل  تو ير  -13

 .نشاء بركسا  لتربية الدواجن واألرناماجة إل  لع  الم ارعين بما يكفل إالح -14

 .بورين -مالما–الحاجة إل  تشكيل ل نة تنظي   ي المنطقة عصيرة  -14

 

 

 

 

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 18 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 عصيرة القبليةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13 جدول

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  12^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 الينبوع بئر عين   * ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  14   * تركيب شبكة ةر  ةحي 4

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 ا حاوي 10   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * صلبةل مع النفايا  السيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 أساسيةمدرسة    * مدارس جديدة بناء 1

    * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 جميع المراحل   * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  40   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 40   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 30   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * طريةخدما  بي 4

 طن سنويا 240   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 4

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 1

 ك  طرق  راعية. 4لاخلية  ك  طرق  2ك  طرق رئيسية  4^

  2013  عصيرة القبلية قرويم لا المصدر: 
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 جعالمرا
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2004  

  2013  عصيرة القبليةقروي م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2012لسنة  األراضي

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

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

  لسطين. -

    2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2012)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2010-2001)نابلا   

 

  

  

 


