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 شكر وعرفان

 
اون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتع 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 

 يق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ر

 
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

 
جةةاء  سلسةةلة  نةةابلا محا ظةةة ت معةةا  السةةكانية  ةةي هةةذا الكتي ةة  هةةو جةة ء مةةن سلسةةلة كتيبةةا  تحتةةوي علةة  معلومةةا   ةةاملة عةةن ال 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظة  وإعةدا    نابلا محا ظةالكتيبا  هذه نتي ة لدراسة  املة ل ميع الت معا  السكانية  ي 

لت معةا  السةكانية وتقيةي     المطط التنموية للمساعدة  ي تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة  مةن خةالل تنفيةذ مشةروع س راسةة ا     

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

 .(AECIDالتنمية )

 

ار  الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة   راسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةا ية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةو يهةةد  المشةةروع 

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصا ية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 نابلس محافظة                                                                      دراسة التجمعات السكانية                                                                      

 

 3 

                               تالمحتويا                          

 4 .................................................................. الفيزيائية والخصائص الجغرافي الموقع

 5 .................................................................................................... تاريخية نبذة

 6 ...................................................................................... واألثرية الدينية األماكن

 6 ........................................................................................................... السكان

 7 .................................................................................................... التعليم قطاع

 8 ....................................................................................................الصحة قطاع

 8 ........................................................................................... االقتصادية األنشطة

 01 ................................................................................................ الزراعة قطاع

 01 ............................................................................... والخدمات المؤسسات قطاع

 01 ........................................................................ الطبيعية والمصادر التحتية البنية

 04 .............................................................................................. البيئية األوضاع

 05 ......................................................................... اإلسرائيلي االحتالل إجراءات أثر

 06 ................................ إيبا بيت قرية في رحةوالمقت المنفذة التطويرية والمشاريع الخطط

 07 ............................................................... للقرية التطويرية واالحتياجات األولويات

 01 ........................................................................................................ المراجع

 



 نابلس محافظة                                                                      دراسة التجمعات السكانية                                                                      

 

 4 

 اإيببيت قرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  5.13  وعل  بعد مدينة نابلا ررب   وتقعقرى محا ظة نابلاهي إحدى   إيباقرية بيت 

   ير  ر  وقوةينالترب   ومن الناقورة و  واتا   ومن الشمالمدينة نابلا وبيت و ن  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةةر ة وبيت و ن  ومن ال نوب

 

 إيبابيت قرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملةة   أمةا معةةدل   895.7سةةطا البحةر  ويبلةةع المعةدل السةةنوي لهمطةار  يهةةا حةوالي       ةوق  امتةةر 373علةة  ارتفةاع   إيبةا بيةةت قريةة  تقةع  

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %31  رجة مئوية  ويبلع معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   13 رجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          ونما  وذلك بحس  حةدو    46838تبلع مساحة قرية بيت إيبا حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطيط الفلسطيني   والتي قامت بإعدا ه 

ة بوضةةع تعريةة  جديةةد لحةةدو  الهيئةةا    حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةة 2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قةط باعتمةا  وتبنةي هةذه الحةدو  ال ديةدة        

مثل مساحا  وحدو  وأن هذه الحدو  ال ت والتي تتناس  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  تعييةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء 9يتكةةون الم لةا الحةةالي مةةن  وم   1960عةةام  إيبةةابيةةت  ةي   قةةروي تة  تسسةةيا م لةةا 

ال . كمةا     واتةا  وبيةت و ن(   إيبةا مشةتركة )بيةت    ل نةة ويقةع ضةمن    .ملةك   ائ مقر  للم لا ويوجدموظفين.  7كما يوجد الفلسطينية  

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

 

   ما يلي (2013  إيبابيت قروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

   بكة مياه الشرب وةيانتها.تركي  

   وتقدي  المدما  العامة.طرق  ال ق وتسهيل وتعبيد تنظي  الشوارع 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع و راسا 

 . تو ير وسائل مواةال 

 .تو ير  بكة ةر  ةحي 

 .تو ير رياض لهطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

أكثةر   إلة  يعو  تاريخ إنشةاء الت مةع الحةالي    و . س عل   من الرومان إيباضرة س بيت بهذا االس  نسبة إل  اله الم إيباسميت قرية بيت 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013  إيبابيت )م لا قروي مصر وحيفا  إل  إيبابيت قرية  أةل سكان ويعو عام.  2000من 

 

 إيبابيت قرية  من منظر: 1 صورة
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 ثريةاألماكن الدينية واأل
 

األمةاكن والمنةاطق    كمةا يوجةد القليةل مةن     .   العة  بةن عبةد السةالم    القةدي   ومسة د     المسة د  ا  وهمة  مسة دين  إيبةا بيةت  قريةة  يوجد  ي 

  إيبةةابيةةت )م لةةا قةةروي   ريةةر ملهلةةة لالسةةتتالل السةةياحي   جميعهةةا  و منطقةةة كومةةا  وخربةةة المسةةير  ا  منهةة  القريةةةاألثريةةة  ةةي  

  .(2)أنظر المريطة رق  (2013

 

 إيبابيت قرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةع   إيبةا بيةت  قريةة  أن عد  سةكان    2007بين التعدا  العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 547أسرة  وعد  الوحدا  السكنية  325 نسمة من اإلناث  ويبلع عد  األسر 16833و نسمة من الذكور  16833نسمة  منه   36102

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

ضةمن  % 33.2  كان كما يلي  2007لعام  إيبابيت قرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدا  العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      38% ضةمن الفئةة العمريةة    4.5عامةا  و  34 -18% ضةمن الفئةة العمريةة    85.8عاما   18الفئة العمرية أقل من 

 %.49.8%  ونسبة اإلناث 80.8  أي أن نسبة الذكور 102 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

بيةت  )م لا قةروي  السماعنة  عائلة القبالة  عائلة اسماعيل  وعائلة ا تيوي  عائلة ن عدة عائال   منها م إيبابيت قرية يتسل  سكان 

 (.2013  إيبا

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    53.3%  وقد  كلت نسبة اإلنةاث منهةا   8.2  حوالي 2007عام  إيبابيت قرية بلتت نسبة األمية لدى سكان 

% انهةةوا  راسةةته  اإلعدا يةةة   39.4% انهةةوا  راسةةته  االبتدائيةةة  20.3% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   9.3المتعلمةةين  كةةان هنةةاك 

  حسة   إيبةا بيةت  قريةة    يبةين المسةتوى التعليمةي  ةي     1% انهوا  راسته  العليا. ال دول رقة   20.3% انهوا  راسته  الثانوية  و17.8

 .2007ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,186 0 1 18 4 140 97 200 338 251 121 16 ذكور

 1,141 0 0 7 1 132 80 208 279 228 102 104 ناثإ

 2,327 0 1 25 5 272 177 408 917 479 223 120 المجموع

   النتائج النهائية.2007 -  التعدا  العام للسكان والمساكن2009المصدر  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  

 

ثالثة مدارس  القرية   يوجد  ي 2011/2012 ي العام الدراسي  إيبابيت قرية  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول رقة     ( )2012  نةابلا  -)مديرية التربيةة والتعلةي    من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إ ارتهو حكومية

2.) 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  إيبابيت قرية : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 إناث حكومية الثانوية للبنات إيبابيت مدرسة 

 كورذ حكومية ساسية للبنيناالتحاد األمدرسة 

 ممتلطة حكومية مسقط الثانوية المختلطةمدرسة 

 .2012تعلي   مديرية التربية وال المصدر:

 

)مديريةة  معلما ومعلمة  43طالبا وطالبة  وعد  المعلمين  510  وعد  الطالب اةف  27 إيبابيت قرية يبلع عد  الصفو  الدراسية  ي 

طالة    15يبلةع   إيبةا بيةت  قريةة  (. وت در اإل ارة هنا إل  أن معدل عد  الطالب لكل معلة   ةي مةدارس    2012  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  30  وتبلع الكثا ة الصفية بةوطال

 

يوضا تو يع ريةاض األطفةال  ةي      3. ال دول رق  خاةة ةجه اتهملهطفال  تشر  عل  إ ار روضتين إيبابيت قرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حس  ال هة المشر ة القرية

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 4 3  هرة المدائنروضة 

 جهة خاةة 4 3 الطفل الذكيروضة 

     2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:
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  حيث مدينة نابلامدارس    إن الطالب يتوجهون إل  ت ارية ي حال عدم تو ر  إحدى المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة ال

 بعض العقبا  والمشاكل إيبابيت قرية  يواجه قطاع التعلي   يكما  (.2013 إيبابيت ك  )م لا قروي  8عن الت مع حوالي  يبعدون

 الثانوية للبنا  قديمة وقابلة للسقوط  لذلك بحاجة إل  بناء مدرسة جديدة. إيبامدرسة بيت أهمها    (2013  إيبابيت )م لا قروي 

 

 قطاع الصحة
 

  .  عيا ة طبي  عةام خاةةة  وةةيدلية خاةةة    الحكومي إيبامرك  ةحي بيت حيث يوجد . مرا ق ةحيةعدة  إيبابيت قرية  ي  تتو ر

  والمستشةةف  الةةوطني الحكةةومي مستشةةف  ر يةةديالت مةةع   ةةإن المرضةة  يتوجهةةون إلةة  و ةةي حةةال عةةدم تةةو ر المةةدما  الصةةحية  ةةي ا

 (.2013  إيبابيت )م لا قروي  ك  8عن الت مع حوالي  ن ي مدينة نابلا  حيث يبعدووالعيا ا  الماةة  ومستوة  الرحمة 

 

   أهمها (2013  إيبابيت )م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  إيبابيت قرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .المبن  الموجو  للمرك  الصحي بحاجة إل  توسعة وتسهيل 

 .وام الطبي  رير  ائ  وهو رير كا ي  

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا قةروي   ) % مةن القةوى العاملةة    40 سةتوع  ي حيث قطاع الوظائ  عل  عدة قطاعا   أهمها إيبابيت قرية يعتمد االقتصا   ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  إيبابيت 

 

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

 ما يلي ك  إيبابيت قرية حس  النشاط االقتصا ي  ي 

 

 من األيدي العاملة 40قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 29قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة10قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة10ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 10قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة 1العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نابلس محافظة                                                                      دراسة التجمعات السكانية                                                                      

 

 9 

 إيبابيت قرية املة حسب النشاط االقتصادي في : توزيع القوى الع1شكل 

 

 2013  إيبابيت م لا قروي  المصدر:

 

مضار ال لتين لبيعملحمة   بقا ممب    بقالة  14 إيبابيت قرية  يوجد  ي   صا ية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

معصرة  منشار ح ر   30    المهنية )حدا ة  ن ارة ............الخ(للصناعا محل 13محال  لتقدي  المدما  الممتلفة   9فواكه  الو

بيت قرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2013  إيبابيت م لا قروي )  يتون  محل لبيع األ وا  ال راعية  ومشتلين  راعيين

)م لا قروي بيت  اإلجراءا  اإلسرائيليةنتي ة  القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.10إل  2013لعام  إيبا

 عل  النحو اآلتي هي   ( 2013  إيبا

 .القطاع ال راعي 

 .القطاع الصناعي 

 القوى العاملة 

 

% من 38.2  أن هناك 2007عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدا  العام للسكان 

% من 83.3% من السكان رير نشيطين اقتصا يا )منه  34.8 % يعملون(. وكان هناك93.1ا يا )منه  السكان كانوا نشيطين اقتص

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %34.4الطالب  

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

 الجنس

 طين اقتصادياغير نشي 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

 1,186 4 513 27 37 53 2 394 669 24 15 630 ذكور

 1,141 5 987 2 4 61 514 406 149 14 3 132 إناث

 2,327 9 1,500 29 41 114 516 800 818 38 18 762 المجموع

 .  النتائج النهائية2007 -  التعدا  العام للسكان والمساكن2009المصدر  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  
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 قطاع الزراعة
 

)انظةر    ونمةا أراض سةكنية   359و  ونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     36750هةا   ونمةا  من  46838 حةوالي  إيبةا بيةت  قريةة  تبلةع مسةاحة   

 (.3وخريطة رق    8ال دول رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(382,1)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 310 86 0 0 16161 74 0 26848 389 46568 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 إيبابيت قرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

والفةول األخضةر    الباميةة  تعتبةر . وإيبةا بيةت  قرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 3ال دول رق  

 ونةة  مةةن البيةةو  البالسةةتيكية م روعةةة بةةسنواع ممتلفةةة مةةن الم روعةةا    81د  ةةي القريةةة كمةةا يوجةة .القريةةةأكثةةر األنةةواع  راعةةة  ةةي 

 (.2010)مديرية  راعة نابلا 
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)المساحة بالدونم( إيبابيت قرية بالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرلا  وات الثمريةخضرال   

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

0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

ث يوجةد حةوالي   حية  ال يتةون  ب راعةة  إيبةا بيةت  وتشةتهر   .إيبةا بيةت  قريةة    يبين أنةواع األ ة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي      7ال دول رق  

 .  يتونل ون  م روعة بس  ار ا 16301

 

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

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 16733 0 17 0 140 0 0 0 8 0 0 0 16301 
 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.5  وأهمها القما )أنظر ال دول رق   ون  120 ن مساحة الحبوب تبلعإ   إيبابيت قرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( إيبابيت قرية في  ة والعلفيةالمحاصيل الحقليمساحة األراضي المزروعة ب: ,جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 184 0 3 0 0 0 10 0 2 0 17 0 2 0 120 

 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

ا  ال راعيةةةة علةةة  تعريةةة  المسةةةاح 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  محةةةد أ

 أريةج  مسةا  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   وجو  نسةبة كتش   ا

 .يوضا الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حس  أريج

 

 واألرنةام  قاراألب مثل الموا ي يقومون بتربية  إيبابيت قرية  سكان من%  0.1 بين المسا الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.9انظر ال دول رق  ( )3201  إيبابيت )م لا قروي  وريرها

 

 إيبابيت قرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

128 0 506000 0 0 0 0 70 350 7 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

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

10). 
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 وأطوالها إيبابيت قرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 م(ل )كالطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 10 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  قط

 8 ةالحة لمرور الدواب  قط

 - رير ةالحة

 2013  إيبابيت قروي م لا المصدر: 

 

 

 

   منها (2013  إيبابيت )م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض إيبابيت قرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 س المال.عدم تو ر رأ 

 .مصا رة األراضي ال راعية 

 .تحول معظ  األراضي ال راعية إل  مناطق سكنية 

 .قلة مياه الري 

 .عدم التركي  عل  ال راعة وإهمالها من قبل السكان 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد عد  مةن ال  كما  منها   عبة بريد. حكومية الملسسا  ال بعض إيبابيت يوجد  ي قرية  

    (  منها2013 إيبابيت قروي  م لا) خدماتها لممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     مةن قبةل  وتة  ترخيصةه الحقةا    م  1930تسسةا عةام    :إيبتا بيتت  مجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.إل  سكانهاوتقدي  كا ة المدما  القرية 

  ورا  للنسةاء كةدورا  الت ميةل     م  مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي        2002تسسسةت عةام   : النستوية  إيباجمعية بيت 

 تطري   وتصنيع رذائي.

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      ةركة كهربةاء الشةمال     تعتبةر و .م1978  ةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      إيبةا بيت قرية يوجد  ي 

 ةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة   لةي        قريةة  ال كما يتو ر  ةي  .%100ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 (.2013  إيبابيت )م لا قروي   ةولة بشبكة الهات % من الوحدا  السكنية مو98  وتقريبا القرية اخل 
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 النقل والمواصالت

 

دمون الت مةع يسةتم  وسةائل مواةةال     ةإن سةكان      تةو ر و ةي حةال عةدم       المةواطنين  تقةوم بنقةل  تاكسي  14  إيبابيت قرية يوجد  ي 

سة  حيث أن الطرق رير معبدة هلية الطرق الرئيعدم أومن العوائق التي تواجه سكان القرية أثناء التنقل   .مكات  تاكسي مدينة نابلا

كة  مةن    5 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2013  إيبةا بيةت  م لا قروي ) وبحاجة إل  إعا ة تسهيل جيدا 

 .(11ال دول رق   رنظا()2013  إيبابيت )م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   18الطرق الرئيسة و

 

 إيبابيت قرية  في الطرق الةح: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 7

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 8

 طرق رير معبدة. .3 3 3

 2013  إيبابيت قروي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

  م1978تة  إنشةائها عةام     ية وذلك عبر  بكة الميةاه العامةة التةي   بالمياه من خالل  ائرة مياه الضفة الترب إيبات ويد سكان قرية بيت يت  

  (.2013  إيبا% )م لا قروي بيت 100وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتالي يبلع  (  2013  إيباأل   متر مكع / السنة )م لا قروي بيت  255حوالي  2012وقد بلتت كمية المياه الم و ة للقرية عام 

ال يسةتهلك   إيبةا بيةت  قريةة  وهنا ت در اإل ارة إل  أن المةواطن  ةي   لترا/ اليوم.  223حوالي  إيبابيت  معدل ت ويد المياه للفر   ي قرية

(  وهةذه تمثةل   2013  إيبةا % )م لةا قةروي بيةت    28هذه الكمية من المياه  وذلك بسب  الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقةد إلة    

لفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة و بكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلع معدل استهالك الفر  من الميةاه  ةي قريةة    ا

نبعةةان ولكةةن مياههمةةا ملوثةةة وال يةةت   إيبةةاقريةةة بيةةت . كمةةا يوجةةد  ةةي (2013  إيبةةالتةةرا  ةةي اليةةوم  )م لةةا قةةروي بيةةت  139 إيبةةابيةةت 

لة  ذلةك يوجةد  ةي القريةة خة ان للميةاه        إ باإلضةا ة االرتوا ي الةذي يقةوم بت ويةد القريةة بالميةاه        إيبال  بئر بيت إ باإلضا ةاستمدامها 

 ةيكل /متةر    3.8(. ويبلع سةعر المتةر المكعة  للميةاه مةن الشةبكة العامةة        2013  إيبامتر مكع  )م لا قروي بيت  200العامة بسعة 

 (.2013  إيبامكع  )م لا قروي بيت 

 

 الصحي الصرف

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2010 بكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام  إيبايتو ر  ي قرية بيت 

أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر  (.2013  إيبا)م لا قروي بيت % 80الصر  الصحي  ي القرية إل  

 (.2013  إيبا)م لا قروي بيت مة الصماء للتملص من المياه العا 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     473اليةومي مةن الميةاه للفةر   تقةدر كميةة الميةاه العا مةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             واستنا ًا إل  تقديرا  االسةتهالك 

لترا  138العا مة بحوالي أل  متر مكع  سنويًا. أما عل  مستوى الفر   ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفر  من المياه  172.5تعا ل 

 ي اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العا مة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةا  ومةن      

ت  معال ة المياه ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األو ية الم اورة   ون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإل ارة إل  أنه ال ي

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

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

ن إ ارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترك للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةة 

المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إ ارة النفايةا  الصةلبة    

حيةث تبلةع نسةبة       ةيكل/للبيت  ةي الشةهر     13مكلفة  ت   رض رسوم  هرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2013  إيبا% )م لا قروي بيت 80تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

من خدمة إ ارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال       إيباينتفع معظ  سكان قرية بيت 

القرية  ليةت    أحياءمتر مكع  مو عة عل   1عة حاوية بس 40الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

(  ونقلهةا بواسةطة سةيارة    2013  إيبةا سةبوع )م لةا قةروي بيةت     ثةالث مةرا   ةي األ   بعد ذلك جمعها من قبل م لةا المةدما  بواقةع    

بةد نها بطريقةة   ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايةا   ةي هةذا المكة       80النفايا  إل  مك   هرة الفن ان  الذي يبعد حوالي 

 (.2013  إيباةحية  )م لا قروي بيت 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.7 إيبةا أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلع معدل إنتاج الفر  اليومي من النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة بيةت      

أريةج    -قس  أبحاث المياه والبيئةة  ) طنا سنويًا 394طن   أي بمعدل  2.4كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 البيئية األوضاع

 

كتيرها من بلدا  وقرى محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةا  حلةول لهةا  والتةي يمكةن           إيبابيت  تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   28ارتفاع نسبة الفاقد  ي  بكة المياه والتي تصل ال% 

 

 إدارة المياه العادمة

  يةةت  الةةتملص منهةةا  ون معال ةةة  ةةي المنةةاطق إيبةةابواسةةطة  ةةبكة الصةةر  الصةةحي  ةةي قريةةة بيةةت   الميةةاه العا مةةة التةةي يةةت  ت ميعهةةا

ه ن استمدام الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةا  أل  إ باإلضا ةالمفتوحة حيث ال تتو ر  ي القرية أي محطة لمعال ة المياه العا مة. 

العا مة  ي ج ء من القرية  وقيام بعض المواطنين بتصري  المياه العا مة  ي الشوارع العامة خاةة  ةي  صةل الشةتاء  بسةب  عةدم      

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض  اخةل القريةة. كمةا أن اسةتمدام      ةلية الال مة لنضحها  يتسب  بمكارتمكنه  من تتطية التكالي  العا

د  بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية ) بار جمع مياه األمطار(  حيث تمتلط هةذه  الحفر االمتصاةية يه

المياه مع المياه العا مة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن   ون تبطين  وذلةك حتة  يسةهل نفةاذ الميةاه العا مةة       

 ن  استمدام سيارا  النضا لتفريع الحفر من وقت إل   خر. كما أن المياه العا مة رير المعال ة التي إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت

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

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 ة النفايات الصلبةإدار

 

النفايا  الصلبة بعمليةة جمةع النفايةا      إل ارة ارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك إ ي من مشاكل  إيباال تعاني قرية بيت 

م النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مك   هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مك  النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةد    

 القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية بيت ايبا 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1998اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن  ةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

 ونمةا   26054حيةث تة  تصةني  مةا مسةاحته        و )ج( (ب( و )أ) منةاطق  إلة   بيةت ايبةا  تة  تقسةي  أراضةي قريةة       ئيلالفلسطينية و إسرا

 يمةةا تةة    (إ اريةةًاو  تمضةةع للسةةيطرة الفلسةةطينية الكاملةةة )أمنيةةًاو هةةي المنةةاطق التةةي (  أ)% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق 48)

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام        (ب )القرية الكلية( كمناطق % من مساحة34 ونما ) 16837تصني  ما مساحته 

 944تة  تصةني  مةا مسةاحته     و العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمةور األمنيةة. كمةا   

حيةث    تقع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و ا اريةاً      وهي المناطق التي  (ج) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق21 ونما )

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قريةة  ال بتصريا من اال ارة المدنية اإليمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفا ة منها ا

 (.12 دول رق  ) انظر الالقرية  معظمها أراض  راعية ي  (ج)  أما المناطق المصنفة (أ)بيت ايبا يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

                      

 1995: تصنيف األراضي في قرية بيت ايبا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 17جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 45 781,4 مناطق أ

 34 18532 ب مناطق

 71 944 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 48565 المساحة الكلية

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

 

 

 

 سرائيليات االحتالل اإلقرية بيت ايبا وممارس

 

ايبةا  ةي الوقةت الحةالي  إال أن هةذه القريةة        سةرائيلية مقامةة علة  أراضةي قريةة بيةت      من عدم وجةو  مسةتوطنا  ومعسةكرا  إ    بالرر 

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

قامةة  نيةة ومةا بعةدها مةن إ    االنتفاضةة الثا عنها  حيث ل  يسل  مواطنو القرية من االعتقاال  والمداهما   كما وتسثروا كثيرا خالل  تةرة  

الحةةواج  العسةةكرية علةة  أراضةةي القريةةة ومةةا حولهةةا والتةةي عملةةت علةة  قطةةع التواةةةل ال ترا ةةي مةةا بةةين المنةةاطق الفلسةةطينية            

وخصوةا حاج  بيت ايبا الدائ  والذي كان يعتبر المدخل التربي لمدينة نابلا  حيث كةان مقامةا علة  مةدخل قريةة بيةت ايبةا التربةي         

سنوا  عل  الطريق الذي يربط بين محا ظة نابلا والمحا ظا  الشمالية  حيث كان هذا الحاج  العسةكري موقعةًا مهمةًا     لحوالي تسع

 التةه مةن قبةل قةوا  االحةتالل خةالل  ةهر  ذار مةن         أن هةذا الحةاج  تة  إ   من مواقع التنكيل بالفلسطينيين لسنوا . ومن ال دير بالذكر 

لة  التةرب قةرب مةدخل مسةتوطنة س ةا يه  ةومرونس كةان         كة  إ  3بةديال عنةه علة  بعةد حةوالي      س وأقامت حاج ا سطيةارا  2009العام 

 إلعاقةة يعر  باس  )حاج  الطني (  وتقوم حت  هذه االيام قوا  االحتالل بوضع حاج  طيار بين الفينة واألخةرى  ةي هةذه المنطقةة     

 حركة الفلسطينيين  يها.

 

 من ضمنها قرية بيت ايبا ية في محيطهاقرية فلسطين 15طوق أمني على مدينة نابلس و 

 

لة  سة ن كبيةر    ضة الثانيةة ومةا بعةدها حيةث تحولةت إ     سرائيلي  ي  ترة االنتفارضت مدينة نابلا وقراها المحيطة إل  تشديد أمني إتع

بنةةاء  2007أيةةار مةةن العةةام  1سةةرائيلي عةةن أمةةر عسةةكري ةةةا ر يةةوم  ةةيا اإلالكشةة   مطةةوق بةةالحواج  مةةن جميةةع ال هةةا   حيةةث

يعلةن  يةه رسةميا طةوق أمنةي علة  منطقةة مدينةة          (1970-8730)       (375)رقة    سيهةو ا و السةامرة  سأمر بشسن تعليما  أمةن   عل 

نقاط تفتيا رئيسية تسةيطر علة  حركةة  خةول و       3  سرائيليمر العسكري اإلحد  األ حيث  قرية  لسطينية  ي محيطها 18نابلا و 

سرائيلي المذكور تعد من أكثر العسكري اإل باألمرل  منطقة الطوق. يذكر أن المنطقة المستهد ة إمن و نالفلسطينيي المواطنينخروج 
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سةرائيلية الواقعةة علة      قد بلع عد  النقةاط العسةكرية اإل   سرائيلية  ي الضفة التربية.ية الموبوءة بالنقاط العسكرية اإلالمناطق الفلسطين

نةع االمةر العسةكري  خةول أي     و هةو الرئيسةي بينهةا. ويم     اج  حةوارة كان منها ح  نقطة عسكرية 20قبل االعالن عنه  حدو  الطوق

سةرائيلي  مةر العسةكري اإل  كمةا يمنةع األ   سةرائيلي. اإل قيةا ة ال ةيا  لة  منطقةة الطةوق و ال المةروج منهةا اال بتصةريا مةن قبةل         إمركبة 

 بةةاألمرلمحةةد ة علةة  المارطةةة المر قةةة  ال عةةن طريةةق نقةةاط التفتةةيا ا إمنطقةةة الطةةوق و ال يمةةرج  ةةمص منهةةا    خةةول أي  ةةمص ل

  .3سرائيلي و البالع عد ها العسكري اإل

 

   يةر الحطة     ال نيةد   ع موط  بيت و ن  بيت ايبا  ينةقو   واتا القرى التالية  ل  مدينة نابلاإ باإلضا ة و تشمل منطقة الطوق

قليل. و يبلع التعدا  السكاني لهذه القةرى بحسة  ال هةا     روجي  و كفر   عراق بورين  تل  ممي  بالطة  ممي  عسكر   ةر ة  سال  

أل  مواطن  لسطيني 220الفلسطيني ما ي يد عن  لإلحصاءالمرك ي 
1
. 

 

معظة  الحةواج     بةإخالء وقامةت   2009ومن ال دير بالذكر أن قوا  االحتالل خففت من قبضةتها األمنيةة علة  مدينةة نةابلا بعةد عةام        

 يدانية.العسكرية بعد هدوء األوضاع الم

 

 قرية بيت ايبااألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 

 

 يمةا   قرية بيت ايبةا والقةرى الم ةاورة.     ي مصا رة األراضيالعسكرية بهد  قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلسلة من األوامر 

  هذه األوامر عرض ألحد يلي 

 

ان وتعديل حدو (  ةةدر بتةاريخ الثةاني عشةر مةن  ةهر كةانون أول        /  )تمديد سري98/11األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .1

 ونما مةن أراضةي قةرى النةاقورة و بيةت ايبةا و سبسةطية )اجنسةنيا( و  واتةا           92.334ويصا ر ما مساحته  2011من العام 

 ألرراض عسكرية )تشييد طريق عسكري(. 

 

الطريةق العسةكري    تبةين أن القةدس )أريةج(    -ث التطبيقيةة جرته  ائرة نظ  المعلوما  ال ترا ية  ي معهد االبحةا أو ي تحليل 

سةرائيلية التةي تقةع  ةرق قريتةي  واتةا       العسةكرية اإل  ةجةل ربةط القاعةد   أساسي من أيستي بشكل ويبلع طوله تسعة كيلومترا  

واجنسةةينيا بمسةةتوطنة ي ةةا ي  ةةمروني االسةةرائيلية ال اثمةةة بشةةكل ريةةر قةةانوني علةة  أراضةةي القةةريتين   
2

ذا . كمةةا ويفصةةل هةة

الطريق العسكري مدينة نابلا عن قراها الشمالية ويع ل مئا  الدونما  من األراضي ال راعية  ويمتد عل  أراضي قرية 

 ك  ويفصل بينها وبين قرية الناقورة الم اورة. 1.8بيت ايبا  ي ال هة الشمالية بطول حوالي 

 

 اإيببيت قرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 انظةر ال ةدول رقة    )(2013  إيبةا بيةت  م لةا قةروي   ) الماضةية سةنوا   الممسةة  خةالل   عةدة مشةاريع   بتنفيذ إيبابيت قروي  م لا قام

13). 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل إيبابيت قروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 حكومة سلطنة عمان 2010 تعليمي ء مدرسة مسقط الثانويةمشروع إنشا

 المصر  العربي للتنمية االقتصا ية 2012 بنية تحتية مشروع إنشاء خط ةر  ةحي عل  الشارع الرئيسي

 المصر  العربي للتنمية االقتصا ية 2012 بنية تحتية ك  4.8مشروع تعبيد طرق  اخلية بطول 

 2013  إيباقروي بيت م لا  المصدر:

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1423  
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1423
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355
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 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعةاون مةع  إيبةا بيةت   يتطلع م لا قةروي 

فيةذها  والتةي قةام بتن   المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ور ة عمل التقيي  السريع ب القا مة  حيث ت 

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حس  األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الور ة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 كوب. 300سعة بنشاء خ ان مياه الحاجة إل  إ .1

 نشاء مدرسة نموذجية للبنا .الحاجة إل  إ .2

 نشاء م مع  وائر )م مع خدما  عامة(.الحاجة إل  إ .3

 نشاء ستا  رياضي.ل  إالحاجة إ .4

 ك . 8نشاء جدران استنا يه بطول الحاجة إل  إ .8

 .2نشاء خط م اري موا ي عد  الحاجة إل  إ .3

 ك  تقريبا. 3 ق طرق  راعية بطول الحاجة إل   .7

 عا ة تسهيل ال سور الموجو ة عل  مداخل القرية.الحاجة إل  إ .5

 ك . 8تعبيد الشوارع المفتوحة وذلك بطول الحاجة إل   .9

 ي ا  برامج تشتيلية وتو ير  رص عمل.اجة إل  إالح .10

 عا ة تسهيل  بكة الكهرباء.الحاجة إل  إ .11

 ك . 3عا ة تسهيل  بكة المياه بطول الحاجة إل  إ .12

 مشروع تسهيل وتطوير ينابيع القرية. .13

 بار مياه من لية.الحاجة إل  إنشاء   .14

 يبا.ة تسهيل وتسثيث حديقة أطفال بيت إعا الحاجة إل  إ .18

 مشروع تنظي  خطوط تصري  المياه خاةة  ي  صل الشتاء.إل  الحاجة  .13

 تو ير معدا  ثقيلة للم لا القروي.الحاجة إل   .17

 تطوير المرك  الصحي.الحاجة إل   .15

 استكمال  بكة الصر  الصحي.الحاجة إل   .19

 عا ة  راسة الممطط الهيكلي ال ديد.الحاجة إل  إ .20

 لمنيوم عل  السكان.المناطق الصناعية وبماةة مصنع األسكيد خطورة بحثية لعمل  راسا  بيئية لتالحاجة إل  مشاريع  .21

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 إيبابيت قرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  10^   *  ق  أو تعبيد طرق 1

 ك  3  *  إةالح/ ترمي   بكة المياه الموجو ة 2

  ك 2   * توسيع  بكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركي   بكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعا ة تسهيل ينابيع أو  بار جو ية 5

 متر مكع  800   * بناء خ ان مياه 6

 ك  3   * تركي   بكة ةر  ةحي 7

  *   تركي   بكة كهرباء جديدة 5

 حاوية 80   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مك  ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيا ا  ةحية جديدة 1

 الطابق الثانيتسهيل    * إعا ة تسهيل/ ترمي  مراك / عيا ا  ةحية موجو ة 2

    * الموجو ة راء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيا ا   3

 االحتياجات التعليمية

 * جديدةبناء مدارس  1
ثانوية المدرسة إعا ة تسهيل ال  

 للبنا 

 * إعا ة تسهيل مدارس موجو ة 2
االتحاد االساسية مدرسة   

 للبنين
   *  )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  ون  800   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر  100   * إنشاء  بار جمع مياه 2

  *   بركسا  موا يبناء حظائر/  3

  *   خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 40  *  أعال  وتبن للما ية 5

 بيت بالستيكي 100   * إنشاء بيو  بالستيكية 3

  *   إعا ة تسهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  5

    * نباتا  وموا   راعية 9

 احتياجات أخرى

     الحاجة إل  مقر لم لا قروي بيت إيبا 1

     الحاجة إل  مقر نا ي رياضي  2

     ك  3الحاجة إل  إنشاء  بكة ةر  ةحي بطول  3

     الحاجة إل  بناء جدران استنا يه لدع  عد  من الشوارع الرئيسة  4

     الحاجة إل  إنشاء ملع  رياضي 8

 ك  طرق  راعية. 4 اخلية  ك  طرق  3ك  طرق رئيسية   3^

  2013  إيبابيت  يقروم لا المصدر: 
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  واالستشعار عن بعد  بيت لحة     قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية (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 .(2010-2009)نابلا   

 

  

  

 


