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 شكر وعرفان

 
ن الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاو 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 

 البحث خالل عملية جمع البيانا .   ريق

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

http://vprofile.arij.org/. 
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 عزموط قريةدليل 

 الفيزيائيةلموقع الجغرافي والخصائص ا 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4.4  وعل  بعد مدينة نابلا شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية ع موط

ومدينة  عصيرة الشمالية الترب  ومن  الباذان   ومن الشمال لير الحطب والعقربانية يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية لير الحطب ومن ال نوب  نابلا

 

 عزموط قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     442.3البحةر  ويبلةا المعةدل السةنوي لرمطةار  يهةا حةوالي         سةط    ةوق  متةرا   444علة  ارتفةاع    قريةة ع مةوط  تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %95لرجة مئوية  ويبلا معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

ليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي        لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المح  53134تبلا مساحة قرية ع موط حوالي 

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

جديةةد لحةةدول الهيئةةا     حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةة  2111وال 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 وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  و 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 5يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم   1559عةةام  ع مةةوط قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

ويقع ضمن م لا  . لائ   ا مقريوجد للم لال و  موظفين أحدهما بدوام كامل واألخر بدوام ج ئي ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2113  ع موط قرويم لا ) متلك الم لا سيارة ل مع النفايا ال يالمدما  المشترك شرق نابلا. كما 

 

   ما يلي  (2113  ع موط قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 دي  المدما  االجتماعية.وتق  الطرق وتيهيل شق وتعبيد 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

   ةحي.تو ير شبكة ةر 

 

 نبذة تاريخية
 

حسةان  كتةاب إ وقةد ذكةر ذلةك  ةي      ة والقوة ورباطة ال ةي  الشدعل   والتي تدل عّ  المو    ل بهذا االس  نسبة إ قرية ع موط سميت

مةا  لة   إ الحةالي  يعول تاريخ إنشاء الت مع و قوّي حت  المو  .  تعني لتة الكنعانيةال ي   وكلمة ع موط النمر  تاريخ نابلا والبقاء 

نظةر  ا)(2113  ع مةوط  قةروي م لةا   ) يعلو  ي مدينة الطائ   ي السعولية إل  ع موط قريةأةل سكان  ويعول. عام 411 يقارب

 .( 1صورة رق  ال

 

 

 

 عزموط قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

جبةل    منهةا   القريةة كما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ي  .مس د عمر بن المطاب وهو  ع موط مس د واحد قريةيوجد  ي 

من ال ةدير ذكةره أن جميةع هةذه المنةاطق ريةر       و .ل  الطريقة القالريةإاريمية القديمة التي يعول أةلها الشيخ بالل  بعض المقاما  الت

 . (2)أنظر المريطة رق   (2113  ع موط قروي م لا) ملهلة لالستتالل السياحي

 

 عزموط قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 كان الس
 

 بلةا  ع مةوط  قريةة أن عدل سةكان    2112بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      445نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةا عةدل األسةر        13312 ونسمة من الةذكور    13251نسمة  منه   23411

 وحدة. 993
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 مرية والجنسالفئات الع

 

%  31.9  كةان كمةا يلةي     2112لعةام   ع مةوط  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانةا  التعةدال العةام للسةكان والمسةاكن       

عاما  ما  ةوق.   49% ضمن الفئة العمرية  3.1عاما  و 44 -19% ضمن الفئة العمرية  92.1عاما   19ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 91.3%  ونسبة اإلناث  45.2   أي أن نسبة الذكور51.5 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  ا كما أظهر  البيان

 

 العائالت

 

  .(2113  ع موط قروي)م لا  حوامدة عائلة و  عالونه  عائلة ةوالحهعائلة من عدة عائال   منها   ع موط قريةيتيل  سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    12%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       2.4  حةوالي  2112عام  ع موط قريةكان بلتت نسبة األمية لدل س

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      21.2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      24.3% يستطيعون القةراءة والكتابةة    15.2المتعلمين  كان هناك 

  حسةب  ع مةوط  قريةة   يبين المستول التعليمةي  ةي   1العليا. ال دول رق   % انهوا لراسته  11.1% انهوا لراسته  الثانوية  و 19.9

 .2112ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 سطمتو
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 942 0 11 13 2 101 35 148 235 224 147 26 ذكور

 984 0 0 0 0 55 21 151 173 244 223 117 إناث

 1,926 0 11 13 2 156 56 299 408 468 370 143 المجموع

   النتائج النهائية.2112العام للسكان والمساكن    التعدال 2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

ثالثةة   القريةة     يوجةد  ةي  2111/2112 ةي العةام الدراسةي     ع مةوط  قريةة  والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي   أما  يما يتعلةق بملسسةا  الت   

  )انظةر  (2112  نةابلا  -والتعلةي  )مديريةة التربيةة    مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية        يت  إلارتهة و  حكومية مدارس

 (.2دول ال 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب نعزموط  قرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ناثإ حكومية مدرسة عزموط األساسية للبنات

 ناثإ حكومية للبنات مدرسة عزموط الثانوية

 ذكور حكومية  مدرسة عزموط الثانوية للبنين

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديرية معلما ومعلمة  41طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  243ةفا  وعدل الطالب  29 ع موط قريةيبلا عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   11يبلةا   ع مةوط  قريةة ر اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      (. وت د2112  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  31وطالبة  وتبلا الكثا ة الصفية 
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  تو يةع ريةاض األطفةال    يوضة   3. ال دول رق  جهة خاةة تهالرطفال  تشر  عل  إلار روضة واحدة قرية ع موطكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقرية ي ا

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 2 2 روضة عزموط النموذجية

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

يتوجهةون   طلبةة ال ةاّن   ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ةي الت مةع  كالمرحلةة الثانويةة ) ةرع علمةي  والفةرع الصةناعي(           

 (.2113م لا قروي ع موط  ) ك  9للدراسة  ي مدارس مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

   منها (2113  ع موط قرويم لا  ) عقبا  والمشاكلبعض ال ع موط قرية يواجه قطاع التعلي   ي

 

 .قلة عدل التر  الصفية  ي كل من مدرسة ع موط األساسية للبنا   ومدرسة ع موط الثانوية للبنين 

 جه ة والوسائل التعليمية  ي مدارس القرية.قلة األ 

 .قلة المالعب الرياضية  ي مدارس القرية 

 

 

 

 قطاع الصحة
 

وعيةالة ةةحية تابعةة ل معيةة الهةالل       عيةالة ع مةوط الصةحية الحكوميةة     صحية  حيث يوجةد المرا ق بعض ال طع مو قريةتتو ر  ي 

 إن المرض  يتوجهون إل  مستشةف    لقريةو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي ا .خاةة وةيدليةاألحمر الفلسطيني  

  ع مةوط  قةروي م لةا   )كة   4حةوالي   القريةة عةن   انيبعةد  اللةذان  و  لانةاب  ةي مدينةة   والمستشف  الوطني الحكومي  الحكومي ر يديا

2113). 

 

  أهمها  ( 2113)م لا قروي ع موط المشاكل والعقبا  بعض ع موط قريةيواجه قطاع الصحة  ي 

  المرك  الصحي لوية المتو رة  ياألنقص.  

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن   41سةتوعب  يحيةث    الوظةائ  )القطةاع العةام والمةا (    قطةاع  علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا      مةوط ع  قريةة االقتصال  ي يعتمد 

  .(1)انظر الشكل رق   (2113  ع موطم لا  )القول العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2113به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  ع موط قريةب النشاط االقتصالي  ي حس

 

  من األيدي العاملة 41قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 31قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 9  ويشكل  قطاع الت ارة %. 
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  من األيدي العاملة 2سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  أليدي العاملة% من ا 2  ويشكل المدما قطاع. 

  من األيدي العاملة. 1قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 عزموط قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل                              

 

 2113  ع موط قرويم لا  المصدر:      

 

بقةاال  لبيةع المضةار     4  )سةوبرماركت(  لهابق 14 موطع  قرية يوجد  ي   صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

  مح ةر   (الخوالن ةارة ...   للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة     محةال  1و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة     محةال  3ممب   ملحمةة   والفواكه  

وقةد تبةين أن    .% 21إلة    2113لعةام   ع موط قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و. (2113  ع موط قرويم لا  ) ومعصرة  يتون

 (.2113  ع موط قرويم لا  ) القطاع ال راعي هي اإلسرائيلية نتي ة اإلجراءا  لقريةالفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ا

 

 القوى العاملة 

% من  25.4  أن هناك 2112عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  91% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   21.4% يعملون(. وكان هناك  11.4السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 31.5و الطالب 

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

 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

 942 0 411 6 17 65 2 321 531 44 13 474 ذكور

 984 0 945 1 0 48 526 370 39 9 0 30 إناث

 1,926 0 1,356 7 17 113 528 691 570 53 13 504 المجموع

   النتائج النهائية.2112 -  التعدال العام للسكان والمساكن2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:



 نابلسمحافظة                                                                                                    دراسة التجمعات السكانية                                         

 

 11 

                                                               

 قطاع الزراعة     

 

)انظةةر  أراض سةةكنية لونمةةا 268لل راعةةة وهةةي أراض قابلةةة  لونةة  2,703لونمةةا  منهةةا  9,836حةةوالي  ع مةةوط قريةةةتبلةةا مسةةاحة 

 (.3وخريطة رق    9ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة) وطعزم قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)2703( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

411 32 53373 774 1 588 167 1 13948 268 93834 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 عزموط قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

يعتبر الفول األخضر أكثر األنواع  راعةة  ةي   . ع موطقرية لمضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي نواع الممتلفة من ابالنسبة لر

 (.2111لون  بعلي )مديرية  راعة نابلا  2القرية  حيث ي رع ما يقارب 
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 يجةد حةوال  حيةث يو  ل يتةون ب راعةة ا  ع مةوط وتشةتهر   .ع مةوط  قريةة   يبةين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي       4ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا 13324

 

 )المساحة بالدونم( عزموط قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 13423 1 15 1 24 1 2 1 1 1 1 1 13324 
 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 

 (.2أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القم  241مساحة الحبوب تبلا  إن   ع موط قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( عزموط قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

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

1 321 1 4 1 1 1 49 1 1 1 41 1 2 1 241 

 2115 نابلامديرية  راعة   درالمص

 

 

المس  الميةداني    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  حةةةدلأم

 أريةج  مسة   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 كتش   ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األبقةةار اشةةي  مثةةلوالم يقومةةون بتربيةةة ع مةةوط قريةةة سةةكان مةةن % 1.9 بةةين المسةة  الميةةداني أنأمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد  

 (.1)انظر ال دول رق  (2113  ع موط قرويم لا ) يرهاوراألرنام و

 

 عزموط قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

11 1 913111 1 1 1 1 331 241 112 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلا مديرية  راعة   لمصدرا

 

 

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2113  ع موط قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 12   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

5). 
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 وأطوالها عزموط قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2  ةالحة لسير المركبا

 11 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 9 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 1 رير ةالحة

 2113  ع موط قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2113  ع موط قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض ع موط قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

  لية من مستوطنة الون موريه.الواقعة  ي ال هة الشما األراضي ال راعيةقرب 

  مصالر مياه.عدم تو ر 

 .قلة رأس المال المتو ر لدل الم ارعين 

 .قلة ال دول االقتصالية من العمل  ي القطاع ال راعي 

 .قلة الطرق ال راعية المتو رة 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقدم خدماتها لممتل   ئةا    التي  معيا الو محليةال لسسا مال يوجد  ي قرية ع موط أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

    (  منها2113  ع موط قرويم لا  ) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي  و ارة من قبل وت  ترخيصه الحقا   م 1559عام  تيسا : عزموط قرويمجلس

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

  تعن  بشةلون المةرأة    من قبل و ارة الداخليةالحقا صها   وتّ  ترخيم 1559تيسست عام  : عزموط الخيريةنساء جمعية 

 تنظ  لورا  تدريبة  ي م ال المياطة والتصنيع التذائي وريرها.و

 : تةنّظ  لورا   ةي اللتةة االن لي يةة والتعلةي       نةابلا  مدينةة  جمعيةة يةالو  ةي   مةن قبةل   م   2113تيسسةت عةام    جمعية يالو  

 المياطة والتصنيع التذائي.تدريب السيدا  عل  ل  إضا ة إالمساند  

 : رق  نيةة شةبابية للدبكةة الشةعبية      م   من قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتنظةي   ة      2111تيسست عام  جمعية شباب عزموط

 األسر المحتاجة.ومساندة  ل  لع إضا ة إ

  : تنظي  لورا   ةي م ةال   عن  بمن قبل و ارة الداخلية  يوت  ترخيصه الحقا م   2111تيسا عام منتدى شباب عزموط

 ل  تدريب النساء عل  المياطة والتطري  والتصنيع التذائي.الحاسوب  إضا ة إ

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

 

وتصةل نسةبة     قريةة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  شركة الشمالتعتبر  .م 1519 شبكة كهرباء عامة منذ عام ع موط قريةجد  ي يو

ويواجه الت مع مشكلة هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء  تتمثةل  ةي ضةع  التيةار          .% 111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربالوحدا

  قريةة الشةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل          قريةة ال كمةا يتةو ر  ةي     ي أطرا ةه. الموجولة المنا ل  ل الواةل إالكهربائي 

 (.2113 ع موط قروي)م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات  91وتقريبا 
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 النقل والمواصالت

 

 9 قريةة  يوجةد  ةي ال    قريةة اللشبكة الطرق  ي  ما بالنسبة. أنقل المواطنينتأجرة  ا سيار 9و  واحد ع موط با  عام قريةيوجد  ي 

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2113 ع موط قروي)م لا  ك   من الطرق الفرعية 4وك  من الطرق الرئيسة 

 

 عزموط قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 -

 ة سيئةطرق معبدة وبحال .2 3 3

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2113  ع موط قرويم لا المصدر: 

 

 المياه

 

  1519ت  إنشةائها عةام    سرائيلية وذلك عبر شبكة المياه العامة التيركة ميكرو  اإلت ويد سكان قرية ع موط بالمياه من خالل شيت  

وقةد بلتةت كميةة الميةاه      (.2113  ع مةوط قةروي   % )م لةا 59وتصل نسةبة الوحةدا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة          

وبالتةالي يبلةا معةدل ت ويةد الميةاه       (  2113  ع مةوط ألة  متةر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي        14حوالي  2112الم ولة للقرية عام 

لكمية من الميةاه   ع موط ال يستهلك هذه اقرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  21حوالي ع موط  للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر      2113  ع مةوط % )م لةا قةروي   21وذلك بسبب الفاقد من الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة        

لتةرا   94ع مةوط  الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلا معدل استهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة      

  ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحةد األلنة  المقتةرن مةن قبةل منظمةة الصةحة        (2113  ع موط لا قروي  ي اليوم  )م

لة   إ باإلضةا ة بئر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار       411قرية ع موط لتر للفرل  ي اليوم. كما يوجد  ي  111العالمية والذي يصل إل  

 4ويبلةا سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          (.2113  ع مةوط ب  )م لةا قةروي   متر مكع 211خ ان للمياه العامة بسعة 

 (.2113  ع موطشيكل /متر مكعب  )م لا قروي 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2111يتو ر  ي قرية ع موط شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

(. أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر 2113% )م لا قروي ع موط  51القرية إل  الصر  الصحي  ي 

 (.2113الصماء للتملص من المياه العالمة )م لا قروي ع موط  

 

را مكعبةا  والتةي   متة  133واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا  ةي    49أل  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     41تعالل 

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

 يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه      

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

 (.2013ريج  أ -والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

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

لنفايةا  الصةلبة   المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة ا 
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شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةا نسةبة         11مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2113  ع موط% )م لا قروي 111تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ن المنةا ل والملسسةا  والمحةال     ينتفع معظ  سكان قرية ع موط من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عة 

القرية  ليةت    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  31الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

يةا   (  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفا   2113  ع مةوط سبوع )م لةا قةروي   م لا المدما  بواقع مرتين  ي األ بعد ذلك جمعها من قبل

ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقةة ةةحية  )م لةا     21إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2113  ع موطقروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.2أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلا معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة ع مةوط      

أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  طنا سنويًا. 292طن   أي بمعدل  2.1النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي  كمية

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

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

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   21قدم شبكة المياه العامة وبالتالي ارتفاع نسبة الفاقد حيث تصل ال% 

  انقطاع المياه لفترا  طويلة عن بعض األحياء  ي القرية خاةة  ي  صل الصي 

 

 إدارة المياه العادمة

 

يةةة ع مةةوط  يةةت  الةةتملص منهةةا لون معال ةةة  ةةي المنةةاطق  الميةةاه العالمةةة التةةي يةةت  ت ميعهةةا بواسةةطة شةةبكة الصةةر  الصةةحي  ةةي قر 

ال  ان استمدام الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه    باإلضا ةالمفتوحة حيث ال تتو ر  ي القرية أي محطة لمعال ة المياه العالمة. 

خاةة  ةي  صةل الشةتاء  بسةبب عةدم      العالمة  ي ج ء من القرية  وقيام بعض المواطنين بتصري  المياه العالمة  ي الشوارع العامة 

تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخةل القريةة. كمةا أن اسةتمدام     

طار(  حيث تمتل  هةذه  الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )خبار جمع مياه األم

المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلةك حتة  يسةهل نفةاذ الميةاه العالمةة       

التي  إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النض  لتفريا الحفر من وقت إل  خخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة

يت  ت ميعها من الحفر االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  الةتملص منهةا  ةي منةاطق مفتوحةة لون األخةذ بعةين االعتبةار         

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةشترك ال تعاني القرية من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا الم

عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة       

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 جيوسياسي في قرية عزموط الوضع ال

 

بةين السةلطة الوطنيةةة     1559بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% من 95لونما ) 93113حيث ت  تصني  ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية ع موط إل  مناطق )ب( و )ج(  الفلسطينية و إسرائيل

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

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 41لونمةةا ) 43133مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةني  مةةا مسةةاحته إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   وهي المناطق (ج) كمناطق

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

) سةرائيلية إ لة  مسةتوطنة  إ باإلضةا ة  ةي القريةة  معظمهةا منةاطق مفتوحةة وأراض  راعيةة        (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

 (.11 دول رق  انظر ال

 

 1991: تصنيف األراضي في قرية عزموط اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                        

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 19 1,813 مناطق ب

 41 4,133 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 9,836 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عزموط 

 

كةان منهةا     ة الممتلفةة   بمئا  الدونما  لصال  األهةدا  اإلسةرائيلي  نالت قرية ع موط حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول

سرائيلية والقواعد العسكرية وتشييد الطرق االستيطانية اإلسرائيلية. و يما يلةي تفصةيل للمصةالرا  اإلسةرائيلية     المستوطنا  اإلإقامة 

  -:ألراضي قرية ع موط

 

   سرائيلية على أراضي قرية عزموطإمستوطنة 

 

لونمةةا مةةن أراضةي قريةةة ع مةةوط مةن أجةةل إقامةةة    435رائيل خةالل سةةنوا  احتاللهةةا لرراضةي الفلسةةطينية مةةا مسةاحته    ةةالر  إسةة 

  ويبلةا عةدل   1525مستوطنة  ألون موريه  اإلسرائيلية  الواقعة  ي ال هة الشمالية الشرقية للقرية  وقد تيسست هذه المستوطنة سةنة  

 توطن إسرائيلي وهي مبنية عل  أراضي قرية ع موط وقرية لير الحطب.مس 1959المستوطنين القاطنين  يها حوالي 

 

 هجمات المستوطنين على قرية عزموط

 

وكان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضةي القريةة والقةرل    

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

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

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

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

 

حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة ع مةةوط وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه      

لة  أن مسةتوطنة  ألةون موريةه      إمركة  أبحةاث األراضةي    هديةدًا حقيقيةا للفلسةطينيين علة  أرضةه   حيةث يشةير        المستوطنا  تشةكل ت 
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وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا يوميًا للسكان القاطنين  ي قرل لير الحطب وسةال  وع مةوط   منةذ نشةية هةذه المسةتوطنة عةام        

لة  أراضةيه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   الة        إمنع المة ارعين مةن الوةةول     رة  منواألهالي يتعرضون لالعتداءا  المتكر 1525

ل مطارلة رعاة األرنام  ي أراضيه  ومصةالرة ماشةيته   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  وقطةع الكهربةاء مةن خةال           

 ل  هذه القرل وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.إاتال  شبكة الكهرباء التي تصل 

 

  سرائيلية على أراضي قرية عزموطإعسكرية قاعدة 

 

قاعدة عسكرية عل  أراضي القرية  ي  إلقامة لونما من أراضي قرية ع موط  42سرائيلي ما مساحته لطا  االحتالل اإلةالر  س

 مةوط  ال هة الشمالية الشرقية ب انةب مسةتوطنة  ألةون موريةه   حيةث يقةع هةذا الموقةع العسةكري علة  قمةة جبةل تطةل علة  قريةة ع               

 ومدينة نابلا ومنطقة الباذان.

 

 

 سرائيلية في قرية عزموطرية اإلالحواجز العسك

 

عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حاج  عسكري عل  مدخل قرية ع موط وذلك بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية 

لة  حةواج  تفتةي     إ باإلضةا ة ل سال  ولير الحطب وع مةوط   وهي عبارة عن بوابة حديدية عل  المدخل المللي ال  قر 2111عام 

 .طيارة

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت علة  إعاقةة حريةة التنقةل ومنةع التواةةل       أ حيث كان لهذه الحواج  

بء االقتصةالي علةيه  حيةث كةانوا يضةطرون      بين مدينة نابلا والقرل الم اورة مما كبد الفلسطينيين خسائر مالية ومعنوية و ال العة 

هذه الحواج  بعد  بإ الةللسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  القرل الم اورة بسبب إرالق هذه الحواج . وقد قامت قوا  االحتالل 

 بعد سنوا  طويلة من المعاناة  ي هذه المنطقة. 2115عام 

 

 

 

 سرائيلية في قرية عزموطاإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

لة  ال هةة الشةرقية منهةا ةةالر       إونية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضي قرية ع موط وتقطيع أوةال األرض الفلسطي

لةرب  مسةتوطنة  ألةون موريةه  بمنطقةة حةوارة         999سةرائيلي رقة    إ إسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشق طريق اسةتيطاني 

ضي قرية ع موط  ويمتد هةذا الشةارع مةن منطقةة حةوارة ليةرب        ك  عل  أرا 1ك  منها حوالي  19ويمتد هذا الطريق بطول أكثر من 

مسةةتوطنة  ايتمةةار  بمسةةتوطنة  ألةةون موريةةه   وعةةالة مةةا تضةةع قةةوا  االحةةتالل بوابةةا  حديديةةة علةة  مةةداخل هةةذه الطةةرق لمنةةع            

 الفلسطينيين من استمدامها.

بعةرض عشةرين متةرًا علة  أراضةي قةرل سةال          1554ل  أن هذا الشارع االستيطاني ت  انشاؤه عةام  إويشير مرك  أبحاث األراضي 

وليةةر الحطةةب وع مةةوط حيةةث يحاةةةر المنطقةةة السةةكنية  ةةي هةةذه القةةرل مةةن ال هةةة الشةةرقية ويع لهةةا عةةن امتةةدالها وعةةن أراضةةيها    

 لون . 4111ال راعية  حيث يقدر المرك  مساحة األراضي المع ولة بحوالي 
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 عزموط قريةقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والم

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  ع موط قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل عزموط قروي مجلس نفذها التي المشاريع :12جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 ملسسة أنيرا 2115 بنية تحتية ة لم ان القريةمشروع تركيب خطوط مياه ناقل

 و ارة الحك  المحلي 2111 بنية تحتية مشروع شبكة ةر  ةحي

 بنك االستثمار الفلسطيني 2111 تعليمي مشروع بناء مدرسة ع موط األساسية

 2113  ع موط قرويم لا  المصدر:

 

 

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة ع  ملسسا  الم تمةع المةدني  ةي      وبالتعاون م ع موط قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  القالمة  حيث ت  

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

 

 ك  وعمل خبار من لية. 4ت ديد شبكة المياه العامة  ي القرية بطول  الحاجة إل  -1

 .ساسية للبنينالحاجة إل  بناء مدرسة أ -2

 .ك  3الصر  الصحي  ي القرية  شبكةاستكمال الحاجة إل   -3

 .ك  4لداخلية  ي القرية بطول عالة تيهيل الشوارع االحاجة إل  إ -4

 .بناء مرك  ةحي متكامل  ي القريةالحاجة إل   -9

 .نالي رياضي  ي القريةبناء مقر الحاجة إل   -4

 .مرك  تدريب نسوي  ي القريةقامة الحاجة إل  إ -2

 القريبة منها. راضيالمهدلة باالستيطان واستصالن األ راضيالحاجة إل  شق طرق  راعية لحماية األ -1

 .بناء مقر للم لا القرويل  الحاجة إ -5

 .تو ير مكتبة عامة للقرية وقاعة حاسوبالحاجة إل   -11

 .ولي من القريةالحاجة إل  عمل لورا  إسعا  أ -11

 .قامة منت ه  ي الحراج القريبة من القريةالحاجة إل  إ -12

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13لمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتية والقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 عزموط قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  22^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  9   * إةالن/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  3   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو خبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   اء جديدةتركيب شبكة كهرب 1

 حاوية 31   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةية للمراك  أو العيالا  شراء ت هي ا  طب 3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1

ل  فية إضا ة رر  ةإ  

مدرسة بنا  ع موط 

ومدرسة ساسية األ

 ذكور ع موط الثانوية

  * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2
مدرسة ع موط  

  األساسية

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  41   * استصالن أراض  راعية 1

 بئر 21  *  إنشاء خبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 111  *  أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 4

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 2

    *  لحهبذور  1

    * ل  راعيةنباتا  وموا 5

 احتياجات أخرى

 مشتل خياطة للم لا القروي يمص عضوا  الم لا 1

 .طرق  راعية  ك 19لاخلية و ك  طرق 4  رئيسة طرقك   3^         

  2113  ع موط قرويم لا المصدر:         
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 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمسا2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2112كن والمنشآ  

  2113قروي ع موط 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  – 2112األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -لتعلةةي    بيانةةا  مديريةةة التربيةةة وا (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2111-2115)نابلا  

 
  

    

 


