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 شكر وعرفان

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

 ية جمع البيانا .  ريق البحث خالل عمل

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 عصيرة الشماليةبلدة دليل 

 

 الفيزيائيةلموقع الجغرافي والخصائص ا
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  3.5  وعل  بعد نابلا شمال مدينة . وتقعنابلامحا ظة  إحدل بلدا هي   بلدة عصيرة الشمالية

 واتا واجنسنيا  ومن الترب   مدينة نابلا   ومن ال نوبطلو ة والباذان وع موط  الشرق يحدها من .(نابلا مدينةومرك   البلدة

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةبيت إمرين وياةيد  ومن الشمالونصي جبيل   

 

 عصيرة الشماليةبلدة  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أما معةدل   2.9.2سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 636عل  ارتفاع  ة الشماليةبلدة عصيرتقع 

أريةج    –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %4..6لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  16لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة        290.33ية حوالي تبلغ مساحة بلدة عصيرة الشمال

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

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعريةي جديةد لحةدول           2.11م التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةا    

الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        
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وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا   ل راعية عل  األرض ال ديدة والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وا

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

  ت  تعيينه  من قبل السلطة الوطنية عضوا 13يتكون الم لا الحالي من وم   1996عام  عصيرة الشمالية  ي بلدي ت  تأسيا م لا

  يمتلةةك الم لةةا سةةيارة ل مةةع النفايةةا  و . لائةة  ملةةكويوجةةد للم لةةا مقةةر   موظفةةا وموظفةةة 27 لةةا  ةةي الم كمةةا يعمةةل الفلسةةطينية 

 .(2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا )بيك أب  وتراكتور  وباجر وسيارتي

 

   ما يلي  (2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا ) قوم بهايالتي   البلديومن مسلوليا  الم لا 

  وةيانتها. شبكة مياه الشربتركيب 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 المواقع التاريمية واألثرية حماية. 

 حماية االمالك الحكومية. 

 .)تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )البريد  األمن 

   اإلسعا  األولي.تقدي  خدما 

   طفاءاإلتقدي  خدما. 

 . تنظي  وسائل المواةال 

  األطفالتو ير رياض. 

 

 نبذة تاريخية
 

ي كةان يسةتمدم   الةذي اشةتهر  بةل البلةدة  ةي العهةد الرومةاني والةذ         ر العنةب  يعصة  لة  إالسة  نسةبة   ابهةذا   عصيرة الشةمالية بلدة  سميت

  البلةدة الةذي كةان ومةا ال المنةتج الرئيسةي  ةي       ن سبب التسمية جاء من عصةر ال يتةون   و ي روايا  أخرل  إ  الفاخر لتحضير النبيذ

الطريةق الرابطةة بةين البلةدة ومدينةة نةابلا نظةرا         تصةي التةي  بمعن   ةةعوبة      عسيرة بأّن كلمة عصيرة هي تحريي لكلمة  وقيل

  .مسا رينلوعورتها أمام ال

 

م لةا   ) الكنعةانيين القةدام    إلة   عصةيرة الشةمالية  بلةدة  أةل سكان  ويعول. عام ..4أكثر من ل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع و

 .( 1صورة رق  الأنظر ) (2.13  عصيرة الشماليةبلدي 

 



 نابلسمحافظة                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 6 

 عصيرة الشماليةمن بلدة  منظر: 1 صورة

 

 واألثرية األماكن الدينية
 

مسة د عمةر بةن المّطةاب      التربي  المسة د الشةرقي  مسة د أبةو خليةل        المس د  وهي  مساجد خمسة عصيرة الشماليةبلدة يوجد  ي 

تحةت  البلدة القديمة  منطقةة العةواريض القابعةة      منها  لبلدةاكما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ي  .ومس د عبالة بن الصامت

بلةةدي  م لةةا) مةةن ال ةةدير ذكةةره أن جميةةع هةةذه المنةةاطق ملهلةةة لالسةةتتالل السةةياحي و .المسةة د القةةدي ل االسةةرائيلي  سةةيطرة االحةةتال

 . (2)أنظر المريطة رق   (2.13  عصيرة الشمالية
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 عصيرة الشمالية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

  السكان
 

عصةيرة  بلةدة  أن عةدل سةكان     7..2بين التعةدال العةام للسةكان والمسةاكن الةذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام             

أسةةرة  وعةةدل  .1049نسةةمة مةةن اإلنةةاث  ويبلةةغ عةةدل األسةةر   30672 ونسةةمة مةةن الةةذكور   30769نسةةمة  مةةنه   70441 بلةةغ الشةةمالية

 وحدة. 10.42كنية الوحدا  الس
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 الفئات العمرية والجنس

 

 5.73  كةان كمةا يلةي     7..2لعةام   عصةيرة الشةمالية  بلدة أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا    62ريةة  % ضةمن الفئةة العم   375عامةا  و  64 -12% ضمن الفئةة العمريةة    3.75عاما   12% ضمن الفئة العمرية أقل من 

 5.75%  ونسةبة اإلنةاث    7..2   أي أن نسةبة الةذكور  1.2.6 ..1   هةي بلةدة الأن نسبة الذكور لإلناث  ي   وق. كما أظهر  البيانا 

.% 

 

 العائالت

 

لةة شةولي      عائعائلةة الشةراقة   حمالنل عائلة ياسين  عائلة ةوالحل  عائلة  من عدة عائال   منها  عصيرة الشماليةبلدة يتألي سكان 

  .(2.13  عصيرة الشماليةبلدي  )م لا جرارعةعائلة و

 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م مةوع   ..7.%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها  ..2  حوالي 7..2عام  عصيرة الشماليةبلدة بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةةوا لراسةةته    26.6نهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة   % ا 19.3% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة    9.4السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاك  

عصيرة بلدة   يبين المستول التعليمي  ي 1نهوا لراسته  العليا. ال دول رق  أ%  ...2% انهوا لراسته  الثانوية  و 3..1اإلعدالية  

 .7..2  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام الشمالية

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عصيرة الشمالية بلدة سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2,811 0 10 40 9 322 219 532 804 568 268 39 ذكور

 2,746 1 2 12 2 327 212 483 672 502 252 281 إناث

 5,557 1 12 52 11 649 431 1015 1476 1070 520 320 المجموع

   النتائج النهائية.7..2  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 بلةدة ال    يوجةد  ةي  2.11/2.12 ةي العةام الدراسةي     شةمالية عصةيرة ال بلةدة   والثانويةة  ةي  األساسةية  علةي   أما  يما يتعلةق بملسسةا  الت   

)انظر (2.12  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  مدارس حكومية خمسة

 (.2دول ال 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وسب نح عصيرة الشماليةبلدة : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ناثإ حكومية مدرسة عصيرة الشمالية الثانوية للبنات

 ناثإ حكومية مدرسة عصيرة الشمالية األساسية للبنات أ

 ناثإ حكومية مدرسة عصيرة الشمالية األساسية للبنات ب

 ذكور حكومية رة الشمالية الثانوية للبنينمدرسة عصي

 ذكور حكومية مدرسة مسقط األساسية العليا للبنين

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر: 
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معلمةةا  .9طالبةةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     107.2ةةفا  وعةدل الطةالب     24 عصةيرة الشةةمالية بلةدة  يبلةغ عةدل الصةفو  الدراسةةية  ةي     

عصةيرة  بلةدة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2.12  نابلا -التربية والتعلي )مديرية ومعلمة 

  .(2.12مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 33طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  .2يبلغ  الشمالية

 

يوضةح تو يةع ريةاض      3. ال ةدول رقة    جهة خاةةة  اتهلألطفال  تشر  عل  إلار روضا  ستة عصيرة الشماليةبلدة كما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة البلدةاألطفال  ي 

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 3 2 لروضة األم

 خاةة 2 4 روضة المحّبة

 خاةة 3 2 روضة السالم

 خاةة 2 2 روضة قوس قزح

 خاةة 4 4 روضة نور الهدى

 خاةة 3 2 روضة الطفل السعيد

  والتعلةةي  ة مديريةةة التربيةة   المصدددر:

2.12 
   

 

لل ّيالة  ة نتي المتوّ رة والتر  الصّفيةمشكلة هاّمة تتمثل  ي قّلة عدل المدارس  عصيرة الشماليةبلدة  يواجل قطاع التعلي   ي

 (.2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا  )  ي البلدة المتسارعة  ي أعدال الطالب

 

 قطاع الصحة
 

ممتبر تحاليةل   ( ةحة عصيرة الشماليةمرك  ةحي حكومي )عيالة  مرا ق ةحية  حيث يوجدعدة  عصيرة الشماليةبلدة تتو ر  ي 

عيالا  طبيب أسنان خاةة   6عيالا  طبيب عام خاةة   2طفولة خاص  مرك  عالج طبيعي خاص  مرك  أمومة و  خاصطبية 

حةال عةدم    و ةي  .عصةيرة الشةمالية  سةعا  تابعةة لبلديةة    كما يوجةد  ةي البلةدة سةيارة إ     ةيدليا  خاةة. 2عيالة طبيب أطفال خاةة  و

والمستشةف  الةوطني الحكةومي ومستوةةي      الحكةومي   يةديا رتشةف   ل  مستو ر المدما  الصحية  ي البلدة   إن المرض  يتوجهون إ

عصةةيرة م لةةا بلةةدي ) كة   6حةةوالي  البلةةدةعةن   ونيبعةةد نالةةذي و  نةةابلا ةةي مدينةة  الرحمةة المةةاص والمستشةةفيا  الماةةة األخةةرل   

 .(2.13  الشمالية

 

   أهمها  (2.13  رة الشماليةعصيبلدي )م لا  المشاكل والعقبا  الكثير من عصيرة الشماليةبلدة  ي  القطاع الصحييواجل 

 .عدم كفاية المرك  الصحي الحالي الّنل يمدم أكثر من ت مع 

 .نقص األلوية الطبية الموجولة  ي العيالة الصحية  ي بعض األحيان 

 . نقص األجه ة الطبية لبعض التمصصا 

  

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % مةةن القةةول العاملةةة ..سةةتوعب يحيةةث   الوظةةائي قطةةاع همهةةا علةة  عةةدة قطاعةةا   أ عصةةيرة الشةةماليةبلةةدة االقتصةةال  ةةي يعتمةةد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا )
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تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2.13بل معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  يرة الشماليةعصبلدة حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة ..قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 12قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 2سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 

 اليةعصيرة الشمبلدة توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل                          

 

 2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا  المصدر:      

 

 2ب   اممة  3  )سةوبرماركت(  لةل ابق 122 عصةيرة الشةمالية  بلةدة  صالية والت اريةة  يوجةد  ةي    من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

  هنيةةةةة )كالحةةةةدالةمحةةةةل للصةةةناعا  الم  12و لتقةةةدي  المةةةةدما  الممتلفةةةة    محةةةةال . لبيةةةع المضةةةةار والفواكةةةل    بقالةةةةل .3مالحةةة    

 مشةةتل  راعةةيو  محةةال  ألوا   راعيةةة 2  يتةةون اةةةر مع 3مناشةةير ح ةةر   3 محةةاجر أو كّسةةارا  ح ةةر  2 ( الخوالن ةةارة ...

 . (2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا  )

 

 لقريةة كثةر تضةررا  ةي ا   وقد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األ    %. 12إل   2.13لعام  عصيرة الشماليةبلدة ةلت نسبة البطالة  ي وقد و 

 (.2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا  )القطاع ال راعي  هي اإلسرائيلية نتي ة اإلجراءا 

 

  القوى العاملة

 

% من  36.4  أن هناك 7..2عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  58.4% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   63.5% يعملون(. وكان هناك  89.4اليا )منه  السكان كانوا نشيطين اقتص

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل(27.4 و من الطالب 
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عصيرة الشمالية سكان :4جدول 

 

                                 

                                

 قطاع الزراعة 

 

 أراض سةكنية  لونمةا  747و لون  هي أراض قابلةة لل راعةة    15,975ما  منها لون 29,033والي ح عصيرة الشماليةبلدة تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    2نظر ال دول رق  ا)

 

 ( بالدونم المساحة) عصيرة الشمالية بلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 مقابر

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)15,975( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

اعات زر الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

8 198 172 110829 101 . 30917 560 . 11049. 747 290033 

 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

 2,811 1 1,312 48 53 160 0 1051 1,498 62 64 1372 ذكور

 2,746 4 2,217 6 21 213 966 1011 525 52 36 437 إناث

 5,557 5 3,529 54 74 373 966 2,062 2,023 114 100 1,809 المجموع

   النتائج النهائية.7..2 -  التعدال العام للسكان والمساكن9..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 عصيرة الشماليةبلدة  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - المعلوما  ال ترا ية وحدة نظ  المصدر:   

 

أكثةر األنةواع   الفةول األخضةر   عتبةر  بلةدة عصةيرة الشةمالية  ي   الممتلفة من المضروا  البعلية والمرويةة المكشةو ة  ةي     بالنسبة لألنواع

 (..2.1)مديرية  راعة نابلا  لون  بعلي  2  حيث ي رع ما يقارب  راعة  ي البلدة

 

حيةث   ل يتةون ب راعةة ا  عصةيرة الشةمالية  وتشةتهر   .عصةيرة الشةمالية  بلدة ألش ار المثمرة ومساحاتها  ي   يبين أنواع ا6ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا .1.031 ييوجد حوال

 

 )المساحة بالدونم( عصيرة الشماليةبلدة ألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

لتفاحياتا الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات 

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

. 1.0..6 . 229 . 21. . 3. . 99 . . . 1.031. 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

أنظةر ال ةدول   ) لونة   وأهمهةا القمةح    .21الحبةوب تبلةغ    ن مسةاحة إ   عصيرة الشماليةبلدة أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 (.7رق  

 

 )المساحة بالدونم( عصيرة الشماليةبلدة في  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

 الحبوب أبصال ودرنات وجذور بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع

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

. 369 . 6 . . . 92 . 2 . 42 . . . 21. 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر
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 األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   عصةيرة الشةمالية  بلةدة   سكان من % 2 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (..)انظر ال دول رق   (2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا  ) وريرهااألرنام و

 

 عصيرة الشماليةبلدة  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

2.. 120... 2..0... . . . . 24. ..2 39 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظةر   (2.13  عصةيرة الشةمالية  بلةدي  م لةا   ) كة  طةرق  راعيةة    246   يوجةد حةوالي   البلةدة  أما مةن حيةث الطةرق ال راعيةة  ةي     

 .(9ال دول رق  

 

 وأطوالها عصيرة الشماليةبلدة  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 9 ةالحة لسير المركبا 

 22 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 12 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 ..2 رير ةالحة

 2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا المصدر: 

 

   منها (2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا ) ض المشاكلبع عصيرة الشماليةبلدة يواجل القطاع ال راعي  ي 

 

 . قلة المياه المتو رة لرّي النباتا  والحيوانا 

 .ارتفاع تكاليي استصالح األراضي ال راعية 

  ل  المدن الم اورة.إه رة السكان 

  ل  أراضيه .جبل عيبال تعيق وةول الم ارعين إ وجول معسكر لقوا  االحتالل االسرئيلي عل 

  أراضيه  المستصلحة.ل  رق  راعية كا ية توةل الم ارعين إوجول طعدم 

 بار جمع مياه  راعية.عدم تو ر آ 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

مركة  اطفائيةة  ومركة     مكتةب و ارة  راعةة    بريةد    مكتةب  بعضةا مةن الملسسةا  الحكوميةة منهةا        عصةيرة الشةمالية  بلدة يوجد  ي 

تقدم خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية  التي  معيا الو محليةاللسسا  معدل من ال. كما يوجد شرطة

    (  منها2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا ) وريرها

   

  االهتمةام   بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  ت  ترخيصل الحقا   م 1996عام  تأسا : عصيرة الشماليةبلدي مجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها دةالبلبقضايا 
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  ضةة  بهةد    والريام  تةّ  ترخيصةل الحقةا مةن قبةل و ارة الشةباب        19.2تأّسةا عةام   عصديرة الشدمالية الرياضدي:    نادي

 عدال  رق رياضية وتنفيذ أنشطة ثقا ية وتر يهية متنوعة.إ

  ةي  خاةةة  جراء لقاءا  ولورا  تطويرية د  إبه  من قبل و ارة الداخلية  م 4..2ام تأسست ع :ذات النطاقينجمعية 

 ية. الفن ال وانب

  تنفيةةذ نةةدوا  لةة  هةةد  إمةةن قبةةل و ارة الداخليةةة  ت الحقةةا م  وتةةّ  ترخيصةةها .199تأسسةةت عةةام  :نددادي السدديداتجمعيددة

 ميدانية لكبار السّن.جراء  يارا  ا ية واجتماعية متنوعة للسيدا   إضا ة إل  إولورا  ثق

 وتطوير الحضانا ومتابعة بهد  رعاية األطفال م  من قبل و ارة الداخلية   3..2تأسست عام  :أصدقاء الطفل جمعية 

 .له  جراء أنشطة ورحال  تر يهية  إضا ة إل  إ ي البلدة

  حتياجا  الماةة  وتعمةل علة    تعن  بذوي االم  من قبل و ارة الداخلية   ...2تأسست عام  :التأهيل المجتمعيجمعية

 . ي البلدة تنظي  لورا  تأهيل ولع  نفسي وجسدي للمعاقين

  ة بهد  تنفيذ أنشط  الصحةمن قبل و ارة الحقا م  وتّ  ترخيصها  1999تأسست عام : الهالل األحمر الفلسطينيةجمعية

 .بلدةل  تنظي  أعمال تطوعية تمدم الةحّية وبيئية وثقا ية متنوعة  إضا ة إ

 لعة  المة ارعين واستصةالح     لة  تهةد  إ  ة من قبةل و ارة ال راعة  م   2.11تأسست عام  :المؤسسة التعاونية الزراعية

 أراضيه  وتطوير قطاع ال يتون.

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      ة كهربةاء الشةمال  شةرك تعتبةر   .م .199 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      عصةيرة الشةمالية  بلدة يوجد  ي 

شبكة هاتي  تعمل من خةالل مقسة     بلدةال كما يتو ر  ي .% ..1ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  بلدةال

 (.2.13 عصيرة الشماليةبلدي )م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي .9  وتقريبا البلدةآلي لاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي        . نقةل المةواطنين  تأجةرة   ةسةيار  .2  و ةعامة  ا باةة  4 عصةيرة الشةمالية  بلدة يوجد  ي 

بلةةدي عصةةيرة )م لا الت مةةع  ةةإن تنقةةل سةةكان الت مةةع يكةةون بواسةةطة السةةيارا  الماةةةة وسةةيارا  مكاتةةب تكسةةي خاةةةة  ةةي البلةةدة 

لة  المةدن   عوائةق أمةام تنقةل الركةاب والمسةا رين إ     من أه  الأو طّياره عتبر وجول حواج  عسكرية أو ترابية لائمة وي(.2.13 الشمالية

ك  مةن الطةرق    .2 بلدة يوجد  ي ال  البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2.13 عصيرة الشماليةبلدي )م لا  والت معا  الم اورة

 .(.1 دول رق  النظر )ا (2.13 عصيرة الشماليةبلدي لا )م  ك   من الطرق الفرعية .4والرئيسة 

 

 عصيرة الشماليةبلدة  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 .1 12

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 6 4

 طرق رير معبدة. .3 12 24

 2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا المصدر: 
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 المياه

 

  وتصةل نسةبة   19.2تة  إنشةائها عةام     ت ويد سكان بلدة عصيرة الشمالية بالمياه من خالل بلدية نابلا عبر شبكة المياه العامة التةي يت  

  (.2.13عصيرة الشمالية   م لا بلدي% )..الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

 (  2.13عصةيرة الشةةمالية    م لةا بلةدي  ألةي  متةر مكعةب/ السةةنة  )    .24حةةوالي  2.12لةدة عةام   وقةد بلتةت كميةة الميةةاه المة ولة للب    

بلةدة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لترا/ اليةوم.   .7حوالي  وبالتالي يبلغ معدل ت ويد المياه للفرل  ي بلدة عصيرة الشمالية

م لةا بلةدي   % ).3بسةبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة           ال يسةتهلك هةذه الكميةة مةن الميةاه  وذلةك        عصيرة الشمالية

(  وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ      2.13عصيرة الشمالية  

ويعتبةر هةذا   (  2.13عصةيرة الشةمالية     بلةدي م لةا  لتةرا  ةي اليةوم  )    22 بلةدة عصةيرة الشةمالية   معدل استهالك الفرل من المياه  ةي  

لتةر للفةرل  ةي اليةوم.  كمةا       ..1المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والةذي يصةل إلة     

ل  ذلك يوجد  ي القريةة  إ ةباإلضا بئر من لي لت ميع مياه األمطار   ...1ل  إ باإلضا ةبلدة عصيرة الشمالية خمسة ينابيع يوجد  ي 

ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة         (.2.13عصةيرة الشةمالية     م لةا بلةدي  متةر مكعةب  )   ..3خ ان للمياه العامةة بسةعة   

 (.2.13عصيرة الشمالية   م لا بلديشيكل /متر مكعب  ) 6.4العامة  

 

 الصرف الصحي

 

الصةةحي حيةةث يسةةتمدم السةةكان الحفةةر االمتصاةةةية للةةتملص مةةن الميةةاه العالمةةة  ال يتةةو ر  ةةي بلةةدة عصةةيرة الشةةمالية شةةبكة للصةةر  

واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة         (. 2.13عصيرة الشمالية   م لا بلدي)

أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معةدل إنتةاج الفةرل     ألي متر مكعب سنويًا. 134مترا مكعبا  والتي تعالل  .36يوميًا بحوالي 

لترا  ي اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يت  تفريتها  44من المياه العالمة بحوالي 

ألوليةة الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر       بواسطة ةهاريج النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحةة أو  ةي ا  

اإلشارة إل  أنل ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سةواء عنةد المصةدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة             

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

عصيرة الشمالية ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي  يعتبر م لا بلدي

البلدة  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية إلارة النفايا  الصلبة مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة   

م لا % )..1شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسوم حوالي   17النفايا  مقدارها المنتفعين من خدمة جمع ونقل 

 (. 2.13عصيرة الشمالية   بلدي

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان بلدة عصيرة الشمالية من خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا             

متةر مكعةب مو عةة علة       1حاويةة بسةعة    .12ة  ةي أكيةاس بالسةتيكية  ومةن ثة  يةت  ت ميهةا  ةي         والمحال  الت ارية والساحا  العام

سةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة  مكةب        البلدة  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقةع سةت مةرا   ةي األ     أحياء

م لةا بلةدي   نفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها بطريقةة ةةحية  )       ك  عن الت مةع  حيةت يةت  الةتملص مةن ال      32 هرة الفن ان والذي يبعد 

 (. 2.13عصيرة الشمالية  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتةة    2..1أمةا  يمةا يتعلةةق بكميةة النفايةةا  النات ةة   يبلةغ معةةدل إنتةاج الفةةرل اليةومي مةةن النفايةا  الصةلبة  ةةي بلةدة عصةةيرة الشةمالية            

)قسة  أبحةاث الميةاه     طنا سنويًا. 3214طن   أي بمعدل  ...وبالتالي تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان البلدة بحوالي 

 (. 2013أريج  -والبيئة 
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 األوضاع البيئية

 

تعاني بلدة عصيرة الشمالية كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي      

 يمكن حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

  3نسبة الفاقد  ي شبكة المياه والتي تصل ال  ارتفاع.% 

  ل  تأهيل وتوسعةإشبكة المياه بحاجة. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل البلدة. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية والمياه 

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

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

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

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

 ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

فايةا  النات ةة عةن البلةدة والةتملص منهةا  ةي مكةب  هةرة          ال تعاني البلدة من مشاكل حيث تقوم بلدية عصيرة الشةمالية بعمليةة جمةع الن   

الفن ان الواقع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة ومعظة  الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة                 

 نابلا.   

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في بلدة عصيرة الشمالية 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1992  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام              بةالرجوع إلة  

 170926حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحتل        ت  تقسي  أراضي بلدة عصيرة الشمالية إلة  منةاطق )أ( و )ب( و )ج(    الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة     تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةًا و إلاريةًا(       و هي المناطق التي  (أ)كمناطق  % من مساحة البلدة الكلية(62لونما )

وهةي المنةاطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام          (ب) % من مساحة البلدة الكلية( كمنةاطق 24لونما ) 70.61تصنيي ما مساحتل 

 40.16مور األمنية. كما وت  تصنيي ما مسةاحتل  ائيل السلطة الكاملة عل  األإلسر العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

حيةث    لةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً    وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكام     (ج) % من مساحة البلدة الكلية( كمناطق14لونما )

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن جميع السةكان  ةي بلةدة    ة المدنية اإللاراالستفالة منها اال بتصريح من اإليمنع البناء الفلسطيني  يها أو 

 ي البلةدة  معظمهةا منةاطق مفتوحةة وأراض     ( ج)  أما المناطق المصنفة (ب)و  (أ)عصيرة الشمالية يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

 (.11 دول رق  ) انظر ال سرائيليةإل  قاعدة عسكرية إ باإلضا ة راعية 
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 1991: تصنيف األراضي في بلدة عصيرة الشمالية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                     

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 67 12,916 مناطق أ

 74 2,161 مناطق ب

 14 4,116 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 79,133 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية مصدر: قاعدة بيانات وحدة ال

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإل بلدة عصيرة الشمالية

  لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت بلدة عصيرة الشمالية حصتها من المصةالرا  اإلسةرائيلية التةي أول  بمئةا  الةدونما  لصةا      

كرية والحواج  العسكرية وتشييد الطرق االلتفا ية والعسكرية اإلسرائيلية. و يما يلي تفصيل للمصالرا  كان منها إقامة القواعد العس

  -:اإلسرائيلية ألراضي بلدة عصيرة الشمالية

 

  سرائيلية على أراضي بلدة عصيرة الشماليةإقاعدة عسكرية 

 

قاعةدة عسةكرية علة  أراضةي      إلقامةة عصيرة الشمالية  لدةبلونما من أراضي  .19سرائيلي ما مساحتل ةالر  سلطا  االحتالل اإل

 عن مدينة نابلا  حيث يعتبر هذا المعسكر أقرب موقع عسكري لقلب المدينة. البلدة ي ال هة ال نوبية وعل  قمة جبل يفصل  البلدة

 

 سرائيلية في بلدة عصيرة الشماليةالحواجز العسكرية اإل

 

إقامة حواج  عسكرية عل  الطريق الراب  بةين بلةدة عصةيرة الشةمالية ومدينةة نةابلا وذلةك        عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  

لةة  مكعبةةا  اسةةمنتية وسةةواتر ترابيةةة  إ باإلضةةا ةوهةةي عبةةارة عةةن حةةاج  لائةة     ...2بعةةد انةةدالع االنتفاضةةة الفلسةةطينية الثانيةةة عةةام  

فلسطينيين  ي العقد األخير حيةث عمةل علة  إعاقةة حريةة التنقةل       ثر سلبي كبير عل  حياة الأ وبوابا  حديدية  حيث كان لهذه الحواج 

ومنع التواةل بين مدينة نابلا والبلدا  الم اورة وخصوةا بلدة عصيرة الشمالية مما كبد الفلسطينيين خسائر ماليةة ومعنويةة و ال   

اورة شةماال بسةبب إرةالق هةذه     العبء االقتصالي علةيه  حيةث كةانوا يضةطرون للسةفر بمسةا ا  مضةاعفة للوةةول إلة  القةرل الم ة           

 بعد سنوا  طويلة من المعاناة  ي هذه المنطقة. 9..2معظ  هذه الحواج  بعد عام  بإ الةالحواج . وقد قامت قوا  االحتالل 

 

 سرائيلية في بلدة عصيرة الشماليةاإل الطرق االلتفافية والعسكرية

 

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

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

لة  ال هةة ال نوبيةة منهةا     إو عصةيرة الشةمالية  وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضةي بلةدة   

سةرائيلي يصةل القاعةدة العسةكرية جنةوب البلةدة مةع طريةق         إطريةق عسةكري   ةالر  إسرائيل الم يد من أراضةي البلةدة وذلةك لشةق     

ك  عل  أراضي عصيرة الشمالية  وقد وضعت  4عسكري آخر يرب  بمستوطنة  شا يل شومرون   ويمتد هذا الطريق بطول حوالي 

 وا  االحتالل بوابا  حديدية عل  مداخل هذه الطرق لمنع الفلسطينيين من استمدامها.ق

 

سةةرائيلية المقامةةة علةة  أراضةةي بلةةدة عصةةيرة الشةةمالية  قامةةت سةةلطا  االحةةتالل اإلسةةرائيلي  القاعةةدة العسةةكرية اإل وبهةةد  ربةة  هةةذه

شةةمالية مةةن ال هةةة التربيةةة. حيةةث أةةةدر  أمةةرا  بإةةةدار أمةةر عسةةكري بهةةد  مصةةالرة األراضةةي  ةةي القةةرل الم ةةاورة لعصةةيرة ال 

ويقضةي   2.11/  )تمديد سريان وتعديل حدول(  وهو بتاريخ الثاني عشر من شهر كةانون أول مةن العةام    92/11عسكريا يحمل رق  

تشةييد  لونما من أراضي قرل الناقورة و  واتا و سبسةطية )اجنسةنيا( و بيةت ايبةا ألرةراض عسةكرية )       92.334بمصالرة ما مساحتل 

طريق عسكري(  ويبلغ طولل تسعة كيلومترا  عل  أراضي القرل الم اورة لبلدة عصيرة الشمالية
1
. 

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

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355
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 عصيرة الشماليةبلدة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12ال دول  )انظر سنوا  الماضية الستةبتنفيذ عدة مشاريع خالل  عصيرة الشماليةبلدي م لا  قام

 

 الماضية سنواتستة  خالل عصيرة الشماليةبلدي  مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 سلطنة عمان    7..2 تعليمي مشروع بناء مدرسة مسق  النموذجية األساسية للذكور

 الصندوق الكويتي بالتعاون مع و ارة المالية 2.11  ...2  7..2 تحتية بنية عالة تأهيل أج اء من شبكة المياه العامةإمشروع 

  2.11 بنية تحتية عالة تأهيل وتعبيد طرق لاخليةمشروع إ
عصيرة  م لا بلديالصندوق الكويتي بالتعاون مع 

 الشمالية

 م لا بلدي عصيرة الشمالية 2.12 خدماتي ترمي  وت هي  المكتبة العامةمشروع 

 2.13  عصيرة الشماليةبلدي لا م  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةةالل     اوسةكانه  البلةدة   وبالتعةاون مةع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي       عصةيرة الشةمالية  بلةدي  يتطلةع م لةا   

والتةي قةام    البلةدة ي تة  عقةدها  ةي    تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التة  األعوام القالمة  حيث ت  

القةدس )أريةج(. و يمةا يلةي هةذه المشةاريع  مرتبةة حسةب األولويةة مةن وجهةة نظةر المشةاركين  ةي                -بتنفيذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة   

 الورشة 

 

 شبكة ةر  ةحي.نشاء إالحاجة إل   -1

 .حية للبلدةجل تحسين تقدي  المدما  الصرر  إضا ية للمرك  الصحي من أبناء الحاجة إل   -2

 .سواق للمنت ا  ال راعية ) يت ال يتون(أ تأمينالحاجة إل   -3

 ت ميل مدخل البلدة الرئيسي وتعديل طرق لاخلية.الحاجة إل   -4

 .مراك  لذوي االعاقة ونوالي وملسسا  للعناية به تو ير الحاجة إل   -2

 .تو ير عاملين للرقابة الصحية عل  المطاع  والمقاةي والمحال الحاجة إل   -6

 تفعيل لور ال معيا  والنوالي.البلدة و لمدمةتعاونها  يالة التشبيك بين الملسسا  والحاجة إل   -7

 .ي ال مكتب للتوظييالحاجة إل  إ -.

 .مالعب متلقة للشباب لمدمته  ةيي وشتاء نشاءالحاجة إل  إ -9

 .بطرق سليمة ومناسبة البرية الضارة لقضاء عل  الحيوانا االحاجة إل   -.1

 .وتش يع السياحةاالهتمام بالتراث رمي  البيو  القديمة وتالحاجة إل   -11

 لون . .2ك   وتسييج أراضي لل راعة المروية بمساحة  12شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   -12

 وت ميلل و راعتل. البلدةتوسيع حرم عين مياه الحاجة إل   -13

 ميلي.بار جمع مياه  راعية الستمدامها  ي عملة الري التكالحاجة إل  إنشاء آ -14
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   البلدةتعاني 

 البلدي. نظر الم لا

 

 عصيرة الشماليةبلدة  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع لرقما
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  6.^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  111   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  22   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   تأهيل ينابيع أو آبار جو ية ترمي / إعالة 5

م ...1   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  .4   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة .

 حاوية ..1   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 صحيةاالحتياجات ال

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 توسيع المرك  الصحي   * إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة ثانوية للبنا    * بناء مدارس جديدة 1

  * موجولةإعالة تأهيل مدارس  2
مدرسة البنا  األساسية  ومدرسة الذكور  

 األساسية  ومدرسة الذكور الثانوية

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  ..2   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر ..1   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا .2   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن ..12   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحلبذور  .

    * نباتا  وموال  راعية 9

 .طرق  راعية  ك .4لاخلية و ك  طرق 26  رئيسة طرقك   .2^ 

  2.13  عصيرة الشماليةبلدي م لا المصدر: 
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 لمراجعا
 

 

    ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   9..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 7..2  

  2.13عصيرة الشمالية م لا بلدي. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2.12ي لسنة األراض

 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. -

  2.11)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2.12)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -(. نابلا2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1. بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )( 2.1-9..2نابلا.) .لسطين. -نابلا   

 

 


