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 شكر وعرفان

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

 انا .  ريق البحث خالل عملية جمع البي

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية ر

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 بيت وزنقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4..4  وعل  بعد نابلامدينة  ررب   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   قرية بيت و ن

  ومن بيت إيبا وةّرة   ومن التربةّرة ومدينة نابلا  ومن ال نوب مدينة نابلا   الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية  بيت إيبا الشمال

 

 بيت وزنقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     ..422سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا  43.علة  ارتفةاع    بيت و نقرية تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %41 ة النسةبية حةوالي  لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوب 14لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي       12.24تبلل مساحة قرية بيت و ن حوالي 

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  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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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  9لحةالي مةن   يتكةون الم لةا ا  وم  1991عةام   بيةت و ن  ةي   قةروي  تة  تسسةيا م لةا   

ويقع ضمن ل نة تنظيمية مشتركة ضمن بيةت و ن    .مستسجر لائ مقر  للم لا ويوجد. موظفين 3يعمل  ي الم لا  كماالفلسطينية  

 (.2113  بيت و ن)م لا قروي  ال يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا كما  بيت إيبا  و واتا.

 

   ما يلي (2113  بيت و نقروي م لا ) قوم بهاي التي قروياللوليا  الم لا ومن مس

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

  وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتسهيل وتعبيد 

 

 نبذة تاريخية
 

ويعةول تةاري    . كانةت تةدع    و ن    وكانةت تقةي   ةي هةذا المكةان       سميت قرية بيت و ن بهذا االس  نسبة إل   وجة أحد كبةار القةوم   

  بيةةت و ن)م لةةا قةةروي  الةةديار الح ا يةةة   إلةة  بيةةت و نقريةةة  أةةةل سةةكان  ويعةةولعةةام .  1411إنشةةاء الت مةةع إلةة  أكثةةر مةةن    

 .(1صورة رق  الأنظر ()2113

 

 بيت وزنقرية  من منظر: 1 صورة
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 ة واألثريةاألماكن الديني
 

 مةن  العديةد كمةا يوجةد    . مسة دين  همةا  المسة د العمةري القةدي   ومسة د  يةد بةن ثابةت   المسة د ال ديةد              بيةت و ن قرية يوجد  ي 

)م لةا  صةر القاسة   المسة د العمةري القةدي   أبنيةة البلةدة القديمةة  وخمسةة عيةون مةاء            قا  منهة   القريةة األماكن والمناطق األثرية  ةي  

  .(2)أنظر المريطة رق  (2113  بيت و نقروي 

 

 بيت وزنقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلل  بيت و نقرية سكان أن عدل   2111بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 267أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      211 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر       31.و نسمة من الةذكور   11.نسمة  منه   12142

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  32ان كمةا يلةي      ك2111لعام  بيت و نقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      .4% ضةمن الفئةة العمريةة    ...عامةا  و  44 -.1% ضةمن الفئةة العمريةة    41.6عاما   .1الفئة العمرية أقل من 

 %.1.%  ونسبة اإلناث 49  أي أن نسبة الذكور 94.2 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 (.2113  بيت و ن)م لا قروي أبو عيشة  وعائلة عبد الحق  عائلة من عدة عائال   منها  بيت و نية قريتسلي سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    91.9%  وقد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا     6  حوالي 2111عام  بيت و نقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةةوا لراسةةته  اإلعداليةةة   3..2% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة  11.9والكتابةةة   % يسةةتطيعون القةةراءة1.6المتعلمةةين  كةةان هنةةا  

  حسةب  بيةت و ن قريةة    يبين المستول التعليمةي  ةي   1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق  19.4% انهوا لراسته  الثانوية  و21.4

 .2111ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بيت وزنقرية  كانس: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 387 0 6 3 0 36 47 86 99 67 37 6 ذكور

 436 0 1 0 0 40 27 92 109 80 27 60 إناث

 823 0 7 3 0 76 74 178 208 147 64 66 المجموع

   النتائج النهائية.2111-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

مدرسةة   القريةة  ةي  د    يوجة 2111/2112 ةي العةام الدراسةي     بيةت و ن قريةة   والثانوية  ةي األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

   كما ال يوجد أية رياض ل طفال  ةي الت مةع   من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارتهو وأخرل خاةة  حكومية

 (.2انظر ال دول رق  ( )2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  تشر  عليها و ارة التربية والتعلي 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  بيت وزنقرية في  : توزيع المدارس7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية المختلطة األساسيةبيت وزن مدرسة 

 ممتلطة خاةة ةساسية  المختلطالشروق األمدرسة 

 .2112   مديرية التربية والتعلي المصدر:

 

معلمةةا ومعلمةةة  26طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  359  وعةةدل الطةةالب اةةةّف 15 بيةةت و نقريةةة  يبلةةل عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي

يبلةل   بيةت و ن قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 24بلل الكثا ة الصفية   وتطالب وطالبة 14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

تعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الثانوية بفروعها )العلمي  األلبي  الت اري  والصناعي(  يتوجه  ي حال عدم تو ر إحدل المراحل ال

 (.2113ك  )م لا قروي بيت و ن  3الطالب والطالبا  إل  مدارس مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

   منها (2113  بيت و ني )م لا قرو بعض العقبا  والمشاكل بيت و نقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .عدم تو ر المرحلة الثانوية  ي الت مع 

 ي مدارس القرية عدم تو ر مالعب وساحا  واسعة . 

 .قدوم أعدال كبيرة من الطالب من خارج القرية إل  مدارس بيت و ن 

 .عدم تو ر رياض ل طفال 
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 قطاع الصحة  
 

و ةةي حةال عةدم تةةو ر    يةث يوجةةد  قة  عيةالة طبيةب أسةةنان خاةةة  قة .        حصةحية المرا ةةق ال الكثيةر مةن   بيةةت و نقريةة   ةي   تتةو ر ال 

عةن    ةي مدينةة نةابلا  حيةث يبعةدون     مستشةف  ر يةديا  المستشةف  الةوطني     المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  

 (.2113  بيت و ن)م لا قروي ك   3 الت مع حوالي

 

   أهمها (2113  بيت و ن)م لا قروي  من المشاكل والعقبا الكثير  بيت و نقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  أية مراك  ةحية.عدم تو ر 

 .عدم تو ر مرك  طوارئ لعالج الحاال  الطارئة 

 .عدم تو ر ةيدلية  ي القرية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
)م لا قروي   % من القول العاملة1.  ستوعبي حيث يقطاع الوظائ عل  عدة قطاعا   أهمها بيت و نقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2113  بيت و ن

 

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

 ما يلي ك  بيت و نقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 من األيدي العاملة1.ظفين  ويشكل قطاع المو %. 

  من األيدي العاملة. 21قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة.1ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 11قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة . قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 بيت وزنقرية في  : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي1شكل 

 

 2113  بيت و نم لا قروي  المصدر:
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محال   6   واحدة  ملحمة  بقاال  3 بيت و نقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

ةلت نسبة البطالة  ي و                      وقد (.2113  بيت و نم لا قروي )للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............ال (

  هي  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.31إل   2113لعام  بيت و نقرية 

 (.2113)م لا قروي بيت و ن   لمدما قطاع ا

 

 القوى العاملة 

 

% من 31.6  أن هنا  2111عام  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذه ال ها  المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 61.9% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  ..44 % يعملون(. وكان هنا 91.6السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 3انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %44.4الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر واتسن 11) بيت وزن سكان :3جدول 

 النهائية.  النتائج 2111-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:            

 

 

 

 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   213و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     12149لونمةا  منهةا    12.24 حةوالي  بيةت و ن قرية تبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) بيت وزنقرية  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

سكريةالع  

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(14141)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 41 234 1 1 155 88 3 613 203 12524 

 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 

 عمل عن

 المجموع أخرى

 387 0 177 7 5 24 0 141 210 8 12 190 ذكور

 436 1 383 5 2 37 170 169 52 1 3 48 إناث

 823 1 560 12 7 61 170 310 262 9 15 238 المجموع
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 بيت وزنقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

البنةةدورة والفةةول  تعتبةةرو. بيةةت و نقريةةة   يبةةين األنةةواع الممتلفةةة مةةن المضةةروا  البعليةةة والمرويةةة المكشةةو ة  ةةي   .ال ةةدول رقةة  

 لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا األخضر

 

)المساحة بالدونم( بيت وزنقرية بالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 5جدول 
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

حيةث يوجةد حةوالي     يتةون  ال ب راعةة  بيةت و ن وتشةتهر   .بيةت و ن قرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها4ال دول رق  

 .  يتونللون  م روعة بسش ار ا 161

 

 )المساحة بالدونم( بيت وزنقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 661 1 44 1 44 1 2 1 11 1 1 1 161 

 2111  نابلامديرية  راعة   لمصدرا
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 (.1  وأهمها القم  )أنظر ال دول رق  لون  41 ن مساحة الحبوب تبللإ   بيت و نقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بيت وزنقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
اصيل مح

 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

1 61 1 3 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 41 

 2111 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

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

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

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

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

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومون بتربيةة   بيت و نقرية  سكان من% 3 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.6انظر ال دول رق  ()3211  بيت و ن)م لا قروي  وريرها

 

 بيت وزنقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

1 1 112111 1 1 1 1 41 111 4 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(9رق  )انظر ال دول (2113  بيت و ن)م لا قروي ك  طرق  راعية 4   يوجد حوالي القرية ق ال راعية  يالطر أما من حيث

 

 وأطوالها بيت وزنقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :1جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 ..1 ةالحة لسير المركبا 

 ..1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 3 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2113  بيت و نقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2113  بيت و ن)م لا قروي  المشاكل بعض بيت و نقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم تو ر طرق  راعية كا ية 

  ال راعي مدخال  االنتاج أسعارارتفاع. 

 مياه والكهرباء وخدما  البنية التحتية.عن شبكا  ال األراضي ال راعية بعد 

 الضرائب وااللت اما  الحكومية. ةكثر 
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 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    ولكةن أية ملسسا  حكومية   بيت و نال يوجد  ي قرية 

    (  منها2113 بيت و نقروي  م لا) ها ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية ورير

  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     وتة  ترخيصةه الحقةا مةن قبةل     م  1991تسسا عةام   :بيت وزنمجلس قروي

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

  بمتابعةة الشةلون النسةوية وتقةدي  مشةاريع      من قبةل و ارة الداخليةة  تعنة      م  2114تسسست عام : بيت وزن النسويةجمعية

 للنساء  ي القرية.

  يعنة  بإقامةة معسةكرا  شةبابية   و ةرق وأنشةطة       م  مةن قبةل و ارة الداخليةة     2111عةام   تسسةا : مركز بيت وزن الشببابي

 رياضية  وأعمال تطوعية. 

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 االتصاالتالكهرباء و

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و .م1914 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      بيةت و ن قريةة  يوجد  ي 

  بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء     القريةة  كما تواجةه   .%111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  قريةال

  وتقريبةا  القريةة شبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل قرية ال كما يتو ر  ي. شوارعإلنارة  ال ةيانة متكررة الحاجة إل  أهمها 

 (.2113  بيت و ن)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي.6

 النقل والمواصالت

 

حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن سةكان           و ةي   المةواطنين  تقةوم بنقةل   مواةال  لاخل القريةوسائل  ال يوجد أية 

بيةت  م لةا قةروي   )وسةيارا  مكاتةب التاكسةي    جامعةة الن ةا   باإلضةا ة إلة  السةيارا  الماةةة       -القرية يستمدمون سةيارا  ر يةديا  

 (.2113  و ن

 

بيةت  )م لةا قةروي    الطةرق الفرعيةة  مةن  كة    4و ك  مةن الطةرق الرئيسةة     ..3 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رنظا()2113  و ن

 

 بيت وزنقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 ..2 3

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2113  بيت و نقروي م لا المصدر: 

 

 ياهالم

 

تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وذلةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       ميكيةرو  اإل  ت ويد سكان قريةة بيةت و ن بالميةاه مةن خةالل شةركة      يت  

  (.2113% )م لا قروي بيت و ن  91  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م1992
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وبالتةالي يبلةل    (  2113ألي متر مكعب/ السنة )م لا قروي بيت و ن   34حوالي  2112عام  وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية

بيةت و ن ال يسةتهلك   قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  16حوالي بيت و ن  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل   2113% )م لا قةروي بيةت و ن    .3تصل نسبة الفاقد إل  هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث 

الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهال  الفرل من الميةاه  ةي قريةة    

ل بكثير بالمقارنة مةع الحةد األلنة  المقتةر  مةن      . ويعتبر هذا المعدل أق(2113لترا  ي اليوم  )م لا قروي بيت و ن   1.بيت و ن 

 لتر للفرل  ي اليوم.  111قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

 

بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار. كمةا يوجةد  ةي القريةة خة ان للميةاه             211الة    باإلضةا ة قرية بيت و ن خمسة ينةابيع  كما يوجد  ي 

شةيكل /متةر    ..3ويبلل سعر المتر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة        (.2113روي بيت و ن  متر مكعب )م لا ق 11العامة بسعة 

  (.2113مكعب )م لا قروي بيت و ن  

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية بيت و ن شبكة للصر  الصةحي حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا            

واستنالًا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي          (.2113قروي بيت و ن  

ألي متر مكعب سنويًا. أما علة  مسةتول الفةرل  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةاج الفةرل مةن الميةاه              ..11مترا مكعبا  والتي تعالل  46

. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة    لترا  ي اليوم 41العالمة بحوالي 

ةهاريج النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحةة أو  ةي األوليةة الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة          

سواء عند المصدر  أو عند مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة           إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة

 (.2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         13مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2113% )م لا قروي بيت و ن  41ي  تحصيل الرسوم حوال

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية بيت و ن من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحال  

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

(  ونقلها بواسةطة سةيارة النفايةا     2113بعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين  ي االسبوع )م لا قروي بيت و ن  

ك  عن الت مع  حيت يت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها بطريقةة ةةحية            31إل  مكب  هرة الفن ان  الذي يبعد حوالي 

 (.2113)م لا قروي بيت و ن  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.1 يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة بيةت و ن   أما 

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 311طن   أي بمعدل  1.6كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2113.) 
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 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن       بيت و ن تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

  3ن نسبة الفاقد تصل ال  أحيث شبكة المياه العامة قديمة. %. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

استمدام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةةا  الصةةلبة بعمليةةة جمةةع  إللارةلارة النفايةةا  الصةةلبة حيةةث يقةةوم الم لةةا المشةةتر   إ ةةي ال تعةةاني قريةةة بيةةت و ن مةةن مشةةاكل  

 ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا          النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ةان الواقةع  

 الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية بيت وزن 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    .199لةول مةن العةام    اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أي           إلة  بةالرجوع  

% 61لونمةا )  .1223حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته        ب(( و )أ) منةاطق  إلة   بيت و نت  تقسي  أراضي قرية   الفلسطينية و إسرائيل

مةا تة  تصةنيي مةا      ي  (إلاريةاً و  تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةاً     و هي المنةاطق التةي    (أ)من مساحة القرية الكلية( كمناطق 

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق  (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق19لونما ) 291مساحته 

مور األمنية. ومن ال دير بالةذكر أن معظة  السةكان  ةي قريةة بيةت       إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

 (.11 دول رق  () انظر الأ) ن يتمرك ون  ي المناطق المصنفة و

 

 1115: تصنيف األراضي في قرية بيت وزن اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 81 14735 مناطق أ

 11 711 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 14576 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية بيت وزن 

 

ن هةذه القريةة   سةرائيلية مقامةة علة  أراضةي قريةة بيةت و ن  ةي الوقةت الحةالي  إال أ         ا  ومعسكرا  إبالرر  من عدم وجول مستوطن

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

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

 ترا ي ما بين المناطق الفلسطينية.ج  العسكرية عل  أراضي القرية وما حولها والتي عملت عل  قطع التواةل ال الحوا

 

ومن أه  هذه الحواج  بوابة حديدية أقامتها قوا  االحةتالل رةرب قريةة بيةت و ن علة  الطريةق الةراب  بةين نةابلا وقلقيليةة  حيةث             

ذه البوابة حت  رالق هواستمر إ قرية ةرة الم اورة من ال هة التربية عن مدينة نابلا  صلت هذه البوابة بين المحا ظتين  وع لت

  التها. حيث ت  إ 2119عام 

 

كذلك تسثر  قرية بيت و ن كمةا مدينةة نةابلا وقراهةا مةن حةاج  بيةت ايبةا الةدائ  شةمال رةرب بيةت و ن والةذي كةان يعتبةر المةدخل                 

مدخل قرية بيت ايبا الم اورة لحوالي تسع سنوا  عل  الطريق الذي يةرب  بةين محا ظةة     التربي لمدينة نابلا  حيث كان مقاما عل 

نابلا والمحا ظا  الشةمالية  حيةث كةان هةذا الحةاج  العسةكري موقعةًا مهمةًا مةن مواقةع التنكيةل بالفلسةطينيين لسةنوا . ومةن ال ةدير                

وأقامت حاج ا  طيارا  بديال عنه علة  بعةد    2119ذار من العام  الته من قبل قوا  االحتالل خالل شهر آأن هذا الحاج  ت  إبالذكر 

يةام قةوا    )حةاج  الطنيةب(  وتقةوم حتة  هةذه األ     ك  ال  الترب قرب مدخل مستوطنة  شةا يه شةومرون  كةان يعةر  باسة        3حوالي 

 حركة الفلسطينيين  يها.  إلعاقةاالحتالل بوضع حاج  طيار بين الفينة واألخرل  ي هذه المنطقة 

 

 من ضمنها قرية بيت وزن قرية فلسطينية في محيطها 15وق أمني على مدينة نابلس و ط

 

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

ين وعلة  األوضةاع االقتصةالية واالجتماعيةة  ةي المدينةة        مطوق بالحواج  من جميع ال ها   مما أثر سلبا عل  حرية تنقةل المةواطن  

يهةولا و   أمةر بشةسن تعليمةا  أمةن      بنةاء علة    2111أيةار مةن العةام     1سةرائيلي عةن أمةر عسةكري ةةالر يةوم        يش اإلالكشي  حيث

 حيةث   محيطهةا  قرية  لسةطينية  ةي   .1يعلن  يه رسميا طوق أمني عل  منطقة مدينة نابلا و  (1911-131.) (316)رق    السامرة

لة  منطقةة   إمةن و   نالفلسةطينيي  المةواطنين نقاط تفتيش رئيسية تسيطر عل  حركة لخول و خةروج   4سرائيلي مر العسكري اإلاألحدل 

ية الموبوءة بالنقاط العسةكرية  الطوق. يذكر أن المنطقة المستهد ة باالمر العسكري االسرائيلي المذكور تعد من أكثر المناطق الفلسطين

نقطةةة  21قبةةل االعةةالن عنةةه  سةةرائيلية الواقعةةة علةة  حةةدول الطةةوق قةةد بلةةل عةةدل النقةةاط العسةةكرية اإل ئيلية  ةةي الضةةفة التربيةةة.سةةرااإل

ل  منطقة الطوق و ال المروج منهةا  إمر العسكري لخول أي مركبة ويمنع األو هو الرئيسي بينها.   اج  حوارةكان منها ح  عسكرية

منطقةة الطةوق و ال يمةرج    سةرائيلي لخةول أي شةمص ل   مةر العسةكري اإل  يمنةع األ سةرائيلي. كمةا   اإل قيةالة ال ةيش  اال بتصري  من قبل 

  .4سرائيلي و البالل عدلها العسكري اإل باألمرال عن طريق نقاط التفتيش المحدلة عل  المارطة المر قة إشمص منها 

 

  ليةر الحطةب    ال نيةد   ع موط  يت و نب  بيت ايبا  ينةقو   واتا القرل التالية  ل  مدينة نابلاإ باإلضا ة و تشمل منطقة الطوق

روجيب و كفر قليل. و يبلل التعدال السكاني لهذه القةرل بحسةب ال هةا       عراق بورين  تل  ممي  بالطة  ممي  عسكر   ةّرة  سال  

ألي مواطن  لسطيني 221الفلسطيني ما ي يد عن  لإلحصاءالمرك ي 
1
. 

 

معظة  الحةواج     بةإخالء وقامةت   2119االحتالل خففت من قبضةتها األمنيةة علة  مدينةة نةابلا بعةد عةام         ومن ال دير بالذكر أن قوا 

 العسكرية بعد هدوء األوضاع الميدانية كما أشرنا سابقا.

 

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

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1423
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 بيت وزنقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 

 المشاريع المنفذة

 (.2113  بيت و نم لا قروي ) الماضيةسنوا   الممسةمشاريع خالل ال من أية بتنفيذ بيت و نقروي  م لا  قل  ي

 

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعاون مةع بيت و ن يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   قيي  السريع بتطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل الت القالمة  حيث ت 

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

 

 ك  تقريبا. 4نشاء شبكة ةر  ةحي بطول إالحاجة إل   .1

 ك  تقريبا. ...2العامة بطول  الحاجة إل  ت ديد شبكة المياه .2

 نشاء مدرسة جديدة مع تو ر األرض المعدة لذلك.إالحاجة إل   .3

 الحاجة إل  بناء قاعة متعدلة األرراض. .4

 ك  تقريبا. 3الحاجة إل  تسهيل وشق طرق لاخلية و راعية بطول  ..

 نشاء حديقة عامة للتر يه.إالحاجة إل   .4

 نشاء ملعب ل نشطة الرياضية.إالحاجة إل   .1

 الحاجة إل  بناء روضة أطفال. .6

 

 

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 بيت وزنقرية  في ويريةالتط واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  ..9^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  ..1   * إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  ..1   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   ديدةتركيب شبكة مياه ج 4

 نبع 2   * ترمي / إعالة تسهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 2.1   * بناء خ ان مياه 6

 ك  4   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 6

 حاوية 21   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   نفايا  الصلبةمكب ةحي لل 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تسهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ذكورمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

    * مدارس موجولةإعالة تسهيل  2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  1.  *  استصال  أراض  راعية 1

 بئر 31   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 باركا .   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 211   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   بيو  بالستيكية إنشاء 4

  *   إعالة تسهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  6

    * نباتا  وموال  راعية 9

 احتياجات أخرى

    * إنشاء ملعب رياضي ومرك  للشباب 1

    * إنشاء مقر ومبن  للم لا مع قاعة متعدلة األرراض 2

    * حديقة عامة إنشاء  3

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

  2113  بيت و ن قرويم لا المصدر:    
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 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2111  

  2113  بيت و نقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  
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  لسطين.  -نابلا. (2112

  و ارة ال راعة الفلسطينية(MOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2111-2119)نابلا   

 

  

  

 


