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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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

 
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   ابلا نمحا 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     –تياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالح

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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

 يزيائيةالفالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  13.3  وعل  بعد مدينة نابلا شمال ررب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية بّ اريه

)وحدة نظ   رامين وبرقة ومن ال نوب    عنبتا التربومن   برقة والشمال يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - المعلوما  ال ترا ية

 

 بّزاريهقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

رجةا   ملة   أمةا معةدل ل   131.1سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 493عل  ارتفاع  بّ اريهقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %22 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 11الحرارة  يصل إل  

 

لونما  وذلة  بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي             49494تبلغ مساحة قرية بّ اريه حوالي 

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء 9يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1911عةةام  بّ اريةةه ةةي  قةةروي تأسةةيا م لةةا تةة 

ال يمتل  الم لا . كما نابلاخدما  شمال ررب م لا ويقع ضمن  .مل  لائ مقر  للم لا ويوجدموظفين.  4كما يوجد الفلسطينية  

 (.2013  يهبّ ار)م لا قروي  سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي (2013  بّ اريهقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

   وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتأهيل وتعبيد تنظيي الشوارع 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
 

تعتبر سوق للت ار والمارين مةن تلة    كما و    وذل  ألنها كانت كثيرة الينابيع  با ار تركي  حيث يعول إل  كلمة  القرية تسميةأةل 

أةةل   ويعةول عةام.   1000أكثةر مةن    إلة  يعةول تةاريإ إنشةاء الت مةع الحةالي      و .  ي السةنوا  الماضةية   المنطقة   ث  حر ت إل  بّ اريه

  بّ اريةةه)م لةةا قةةروي  مةةن الةةيمنعائلةةة سةةال  وحمةةد   و كنعةةانيون  لسةةطينيون األةةةل عائلةةة حسةةين وهةة  لةة إ بّ اريةةهقريةةة  سةةكان

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013

 

 بّزاريهقرية  من منظر: 1 صورة

 
 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي      كما يوجد القليةل مةن   .عمال الدين  نكيالقدي   ومس د   وه   المس د  مس دين بّ اريهقرية يوجد  ي 

رير ملهلة لالستتالل  من ال دير ذكره   أن جميعها  وريرهاوخربة الرجمان  خربة ظهرة الحالسة  خربة بيت إيطا  ا  منه  القرية

  .(2)أنظر المريطة رق  (2013  بّ اريه)م لا قروي  السياحي
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 بّزاريهقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   بّ اريةه قريةة  أن عةدل سةكان     2004بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ةي عةام   

 413أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  310 نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر 19012و ة من الذكور نسم 19122نسمة  منه   29211

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  44.4  كةان كمةا يلةي     2004لعام  بّ اريهقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      21% ضةمن الفئةة العمريةة    2.2عامةا  و  24 -11% ضةمن الفئةة العمريةة    12.4عاما   11الفئة العمرية أقل من 

 %.44.2%  ونسبة اإلناث 12.4  أي أن نسبة الذكور 110 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 

 العائالت

عائلةة نصةر  وعائلةة عةولة     عائلةة حسةن    حمةد   حسةين  عائلةة سةال   عائلةة      عائلةة  مةن عةدة عةائال   منهةا      بّ اريهقرية يتألي سكان 

 (.2013  بّ اريه)م لا قروي 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    10.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      1  حةوالي  2004عةام   بّ اريةه قريةة  بلتت نسبة األمية لدل سةكان  

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     31.4% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     24.4والكتابةة    % يسةتطيعون القةراءة  14.1المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسةةب بّ اريةةهقريةةة   يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي 1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقة   4.1% انهةوا لراسةةته  الثانويةةة  و 13.3

 .2004ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 4112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) بّزاريهقرية  انسك: 0جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 825 0 0 2 1 50 43 126 257 229 102 15 ذكور

 710 0 0 0 0 15 9 78 230 191 125 62 إناث

 1,535 0 0 2 1 65 52 204 487 420 227 77 المجموع

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

 

ثالثةة مةدارس    القريةة    يوجد  ي 2011/2012 ي العام الدراسي  بّ اريهقرية  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  إلارتهو حكومية

2.) 

 

 4100/4104ام الدراسي حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للع بّزاريهقرية : توزيع المدارس في 4جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ذكور حكومية الثانوية للبنينه بزاريمدرسة 

 إناث حكومية الثانوية للبناته بزاريمدرسة 

 ذكور حكومية االساسية للبنين هبزاريمدرسة 

 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    43طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  402  وعدل الطالب اةّف 24 بّ اريهرية قيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   12يبلةغ   بّ اريةه قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس       2012  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) ةي طالبا وطالبة  ي كل 22  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3. ال دول رقة   خاةة ةجه اتهملألطفال  تشر  عل  إلار روضتين بّ اريهقرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف ةالروض اسم

 جهة خاةة 3 2 الميرية هروضة جمعية نساء ب اري

 جهة خاةة 2 2 هب اريروضة 

    2012  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   إن الطالب الثانوية ) الفرع العلمي  الصناعي   الت اري(  ي حال عدم تو ر  إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة 

 (.2013ك  )م لا قروي بّ اريه  3عن الت مع حوالي  يبعدون جميعا  حيث مدارس سيلة الظهر  برقة  عنبتايتوجهون إل  
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   منها (.2013  بّ اريه)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل بّ اريهقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .اكتظاظ المدارس بالطالب 

 .الحاجة إل  بناء مدارس جديدة 

 .عدم تو ر مالعب وساحا  جيدة  ي مدارس القرية 

 قطاع الصحة
 

م خاةةة  عيةالة طبيةب أسةنان     اب عة عيةالة طبية  الحكوميةة    بّ اريهحيث يوجد عيالة ةحة . مرا ق ةحيةعدة  بّ اريهقرية  ي  تتو ر

و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرضة  يتوجهةون     .خاةة  مرك  أمومة وطفولة حكومي  وةيدلية خاةة

كة   أو التوجةه إلة  مركة  ةةحي جبةع  حيةث يبعةد عةن الت مةع            3الهالل األحمر  ي عنبتا  حيث يبعد عن الت مةع حةوالي   إل  مرك  

 (.2013  بّ اريهس قروي  )م ل ك  2حوالي 

 

   أهمها (2013  بّ اريه)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  بّ اريهقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 حيث يقتصر الدوام  ق  يومين  ي األسبوععدم كفاية لوام الطبيب الحكومي  ي العيالة الحكومية  . 

  طوارئ يعمل عل  مدار الساعة. عدم تو ر مرك 

 لوية المتو رة وبماةة لواء مرض  السكري.نقص  ي األ 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا قةروي     % مةن القةول العاملةة   40 سةتوعب ي حيةث  قطةاع ال راعةة   عل  عدة قطاعا   أهمهةا  بّ اريهقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق   (2013  بّ اريه

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام تائج المسح الميدانيوقد أظهر  ن

 ما يلي ك  بّ اريهقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة40قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة11العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 من األيدي العاملة11ويشكل   ت ارةقطاع ال %. 

 من األيدي العاملة13 قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة.10ناعة  ويشكل قطاع الص % 

  من األيدي العاملة.4قطاع المدما   ويشكل % 
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 بّزاريهقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 0شكل 

 

 2013  بّ اريهي م لا قرو المصدر:

 

مضار لبيع البقاال   4ملحمة  بقالة   20 بّ اريهقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

م لا )معاةر  يتون  3  محال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الإ( 1محال  لتقدي  المدما  الممتلفة   1فواكه  الو

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر  %.20 إل  2013لعام  بّ اريهقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2013  اريهبّ قروي 

 (.2013القطاع ال راعي )م لا قروي بّ اريه    هي   نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةتضررا  ي 

 

 القوى العاملة 

 

% من 32.1  أن هنا  2004عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني كنالمساوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 14.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  24.9 % يعملون(. وكان هنا 14.9السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %32.2الطالب  

 

 .4112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) بّزاريه سكان :2جدول 

 

 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

 825 - 368 6 16 36  310 457 33 29 395 ذكور

 710 - 674 1 - 37 377 259 36 11 1 24 إناث

 1,535 - 1,042 7 16 73 377 569 493 44 30 419 المجموع

 .  النتائج النهائية.2004    التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة
 

)انظةةر  لونمةةا أراض سةةكنية 292و لونةة  هةةي أراض قابلةةة لل راعةةة 39014لونمةةا  منهةةا  49494 حةةوالي بّ اريةةهقريةةة تبلةةغ مسةةاحة 

 (.3وخريطة رق    1ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) بّزاريهقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

ات المستوطن

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(35152)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 19 19362 0 0 438 183 1 29432 292 49794 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 بّزاريهقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

البنةدورة والفةول األخضةر     تعتبةر . وقرية بّ اريه ة  ي   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو2ال دول رق  

 (.2010لون  من البيو  البالستيكية  )مديرية  راعة نابلا   3 ب اريةكما  يوجد  ي قرية  .القريةأكثر األنواع  راعة  ي 
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ة بالدونم()المساحقرية بّزاريه بالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 29419حيث يوجةد حةوالي    ال يتون ب راعة بّ اريهوتشتهر  .بّ اريهقرية ساحاتها  ي   يبين أنواع األش ار المثمرة وم4ال دول رق  

 .  يتونللون  م روعة بأش ار ا

 

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

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

يمرو  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي 

0 39044 0 34 0 141 0 2 0 24 0 0 0 29419 
 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.1رق    وأهمها القمح )أنظر ال دول لون  310  ان مساحة الحبوب تبلغ  بّ اريهقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بّزاريهقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 412 0 12 0 0 0 140 0 3 0 14 0 4 0 310 

 2010 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    بّ اريةه قرية  سكان من% 10 بين المسح الميداني أن قد  أما بالنسبة للثروة الحيوانية

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

 

 بّزاريهقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

123 29000 109000 0 0 0 0 1030 1110 12 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلاة مديرية  راع  المصدر

 

رق  )انظر ال دول (2013  بّ اريه)م لا قروي  ك  طرق  راعية 11   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

10). 

 

 وأطوالها بّزاريهقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :01جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 10 ةالحة لسير المركبا 

 - ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2013  بّ اريهقروي م لا المصدر: 
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   منها (2013  بّ اريه)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض بّ اريهقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 ةارتفاع تكاليي المدخال  ال راعية والعمال. 

 القرية.  يبعض المناطق لتو ر طرق  راعية  عدم 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .قلة مصالر المياه 

 .قلة المراعي 

  والمدخال  ال راعية ارتفاع أسعار االعال. 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

دماتها لممتلةي  ئةا    تقةدم خة   التي  معيا الو محليةاللسسا  ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   بّ اريهال يوجد  ي قرية 

   (  منها2013 بّ اريهقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  القريةة  االهتمام بقضايا  بهد و ارة الحك  المحلي   من قبلوت  ترخيصه الحقا م  1911تأسا عام  :بّزاريهمجلس قروي

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

  و ارة الشةباب والرياضةة  يعنة  بتنظةي  نشةاطا        من قبلوت  ترخيصه الحقا م   1911تأسا عام الرياضي:  بّزاريهنادي

  وريرها.الحاسوب ب تتعلقولورا  تعليمية  رياضية وثقا ية 

   :رة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  مشةاريع     مةن قبةل و ا  وتة  ترخيصةها الحقةا    م   1991تأسسةت عةام   جمعية نساء بّزاريه الخيريةة

   كما أنها تمتل  م مع ت اري وروضة أطفال.وريرها ةتيرة عل  االعضاء مثل النحل واالرنام

  :م  من قبل و ارة الشباب والرياضة  تعن  بتنمية وتطوير قطاع الشةباب  وعمةل    2003تأسست عام جمعية تنمية الشباب

 لورا  تثقيفية وتعلي  مساند.

 م  من قبل و ارة الداخليةة  تعنة  بتنميةة قطةاع الثةروة      2004تأسست عام ّزاريه التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية: جمعية ب

 الحيوانية  كما أنها تمتل  محل لبيع األعال  وتسويقه.

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1912 عام شبكة كهرباء عامة منذ بّ اريهقرية يوجد  ي 

ضةعي   أهمهةا    كمةا تواجةه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء        .%94ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

% 20  وتقريبةا  القريةة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخةل   شبكةقرية ال كما يتو ر  ي القدرة الكهربائية لعدم وجول محوال  كا ية.

 (.2013  بّ اريه)م لا قروي   من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي

 النقل والمواصالت

 

   ةإن  وسةائل مواةةال   ةي الت مةع     تةو ر و ي حال عدم   .المواطنين تقوم بنقلوباص عام واحد  تاكسيا    1 بّ اريهقرية يوجد  ي 

ومةن العوائةق التةي تواجةه سةكان       .سةيلة الظهةر وبرقةة وجنةين(    واستمدام سةيارا    الت مع يستمدمون سيارا  الشارع الرئيسيان سك

أمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2013  بّ اريةه م لةا قةروي   ) القرية أثناء التنقل  قلة المركبا   ي الت مةع والمةدما  التةي تقةدمها    

ال ةدول رقة     رأنظ( )2013  بّ اريه)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   33ك  من الطرق الرئيسة و 4.1 لقرية يوجد  ي ا لقرية ا

11). 
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 بّزاريهقرية  في الطرق حالة: 00 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 20

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3.1 10

 طرق رير معبدة. .3 - 3

 2013  بّ اريهقروي م لا در: المص

 

 

 المياه

  وتصةل  2000ت  إنشائها عةام   بالمياه من خالل شركة ميكرو  اإلسرائيلية عبر شبكة المياه العامة التي بّ اريهت ويد سكان قرية يت  

  (.2013   بّ اريه% )م لا قروي 94نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي يبلةغ    ( 2013   بّ اريهمتر مكعب/ السنة  )م لا قروي   299120حوالي  2012كمية المياه الم ولة للقرية عام  وقد بلتت

ال يسةتهل  هةذه    بّ اريةه قريةة  وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  42حوالي  بّ اريه معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

  وهةذه تمثةل الفاقةد     (2013   بّ اريه% )م لا قروي 31  بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  الكمية من المياه  وذل

عند المصدر الةرئيا وخطةوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهال  الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة                  

ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مةع الحةد األلنة  المقتةر  مةن قبةل        (.2013   يهبّ ارلترا  ي اليوم  )م لا قروي  49 بّ اريه

نبعا مياه يت  استمدامهما لري المواشةي    بّ اريهقرية لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجد  ي  100منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

   بّ اريةه متةر مكعةب )م لةا قةروي      300إل  خ ان للمياه العامة بسةعة   بئر من لي ل مع مياه األمطار باإلضا ة 410ل  إ باإلضا ة

 (.2013   بّ اريهشيكل /متر مكعب )م لا قروي  2(. ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  2013

 

 

 الصرف الصحي

تملص من المياه العالمةة )م لةا قةروي    شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية لل بّ اريهال يتو ر  ي قرية 

متةرا   91.1واستنالًا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميًا بحوالي  (.2013   بّ اريه

الفرل من المياه العالمةة بحةوالي    ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج 32مكعبا  والتي تعالل 

لترا  ةي اليةوم. ومةن ال ةدير بالةذكر أن الميةاه العالمةة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج                   39

ارة إلة  أنةه ال   النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشة      

)قسة   يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  البيئةة والصةحة العامةة    

 (.2013أريج   -أبحاث المياه والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

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

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

للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة       شةيكل/  1مكلفة  ت   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها            

 (.2013 بّ اريه% )م لا قروي 100تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال         بّ اريهينتفع معظ  سكان قرية 

القريةة    أحيةاء متةر مكعةب مو عةة علة       1حاويا  بسةعة   10ي الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  
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سبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايةا  إلة  مكةب  هةرة الفن ةان       ي األ ليت  بعد ذل  جمعها من قبل م لا المدما  بواقع ثالث مرا 

 (.2013   بّ اريه)م لا قروي ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  20والذي يبعد 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.4 بّ اريةه أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة        

أريةج    -يئةة  )قس  أبحاث المياه والب طنا سنويًا 239طن   أي بمعدل  1.1كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن              بّ اريه تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   31ارتفاع نسبة الفاقد  ي شبكة المياه والتي تصل ال% 

   ي القرية بسبب المياه العالمة المتسربة من الحفر االمتصاةية من البيو   ي القرية تلوث مياه الينابيع 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

لتي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة ا

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

 والصحية الناجمة عن ذل .  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةةا  الصةةلبة يقةةوم بعمليةةة جمةةع  إللارةلمشةةتر  لارة النفايةةا  الصةةلبة حيةةث ان الم لةةا اإمةةن مشةةاكل  ةةي  بّ اريةةهال تعةةاني قريةةة 

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

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

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 وضع الجيوسياسي في قرية بزارية ال
 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1991بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  91لونمةا )  49311حيث تة  تصةنيي مةا مسةاحته       (ت  تقسي  أراضي قرية ب ارية إل  مناطق )أ( و )ب  الفلسطينية و إسرائيل

 يمةةا تةة  تصةةنيي مةةا  تمضةةع للسةةيطرة الفلسةةطينية الكاملةةة )أمنيةةًا و إلاريةةًا( و هةةي المنةةاطق التةةي ( أ )مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق 

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظةام العةام علة  عةاتق      (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق9لونما ) 412مساحته 
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يةة الفلسةطينية و تبقة  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  االمةور األمنيةة. ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة                 السلطة الوطن

 (.12 دول رق  ( ) انظر الأ)ب ارية يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

 0995لو الثانية : تصنيف األراضي في قرية بزارية اعتمادا على اتفاقية أوس04جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 90 25380 مناطق أ

 9 206 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 011 25292 المساحة الكلية

 4102 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 ل االسرائيليقرية بزارية وممارسات االحتال

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة ب اريةةة  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة  إعسةةكرا  بةةالرر  مةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  وم

سةةرائيلي  حيةةث لةة  يسةةل  مواطنةةو القريةةة مةةن االعتقةةاال  والمةةداهما   كمةةا وأن         لةة  تسةةل  مةةن ممارسةةا  االحةةتالل اإل     الفلسةةطينية

 1سةةرائيلية ليسةةت بعيةةدة عنهةةا  حيةةث تبعةةد مسةةتوطنة  حةةوم   الممةةالة حةةوالي     والحةةواج  العسةةكرية اإلوالمعسةةكراالمسةةتوطنا  

  2001وبقيت جاثمة عل  أراضي قرية برقة الم اورة حتة  عةام    1910كيلومتر  ق  شرق القرية  وقد تأسست هذه المستوطنة سنة 

التي نفذها شارون  ةي منطقةة قطةاع رة ة وشةمال الضةفة التربيةة          سرائيلي أحالي ال انبت  اخالؤها ضمن خطة االنسحاب اإل حيث

ولمةدة ثمةاني سةنوا  ممةالة مةن المسةتوطنين لكةن سةلطا  االحةتالل اسةتمدمتها للتةدريبا  العسةكرية ومنعةت               2001وبقيت منذ عةام  

لية مةلخرا بالسةما  بعةولة    سةرائي حيث قرر  المحكمةة العليةا اإل   2013الفلسطينيين أةحاب األرض من استمدام أراضيه  حت  عام 

سةرائيلي  ر حفيظةة المسةتوطنين مةن اليمةين اإل    الفلسطينيين ألراضيه  التةي كانةت محتلةة مةن قبةل هةذه المسةتوطنة. وقةد أثةار هةذا القةرا           

 والذين حاولوا العولة للمستوطنة وقاموا بالعديد من االحت اجا   ي المنطقة.

 

قامةة الحةواج  العسةةكرية التةي عملةت علة  قطةةع      إاالنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةةدها مةن      كمةا وتةأثر سةكان قريةةة ب اريةة كثيةرا خةالل  تةةرة      

التواةل ال ترا ي ما بين المناطق الفلسطينية  وخصوةا حاج  عناب الدائ  المقام بالقرب من المدخل التربي للقريةة علة  الطريةق    

المقام عل  الطريق الذي يرب  محا ظتي نةابلا وجنةين   الذي يرب  محا ظتي نابلا وطولكرم  وكذل  حاج   شا يه شومرون  الدائ  

ثةر سةلبي كبيةر    أاج  جنوب القرية  حيث كانت هذه الحواج  العسكرية موقعًا مهمًا من مواقع التنكيل بالفلسطينيين. وقد كان لهذه الحةو 

قةرل الم ةاورة ومةدن وقةرل شةمال      عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنةع التواةةل مةع ال   

الضفة مما كبد الفلسطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء االقتصةالي علةيه  حيةث كةانوا يضةطرون للسةفر بمسةا ا  مضةاعفة             

للوةول إل  القرل الم اورة بسبب إرالق هذه الحواج  بدعول حماية أمةن المسةتوطنين القةاطنين  ةي مسةتوطنة  شةا يه شةومرون         

  والمسةةتوطنا  األخةةرل. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن هةةذه الحةةواج  وبواباتهةةا الحديديةةة مفتوحةةة حاليةةًا أمةةام حركةةة المةةواطنين     و عنةةاب

 الفلسطينيين.
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 بّزاريهقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 .(13 انظر ال دول رق )(2013  بّ اريهم لا قروي ) الماضيةسنوا  ة الممسمشاريع خالل  عدة بتنفيذ بّ اريهقروي  م لا قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل بّزاريهقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 03جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 ة الفرنسيةالحكوم 2009 تعليمي مشروع إنشاء المدرسة الثانوية

 و ارة المالية 2009 تعليمي لرج لمدرسة اإلناث الثانويةمشروع إنشاء لورة مياه و

 و ارة المالية 2009 بنية تحتية ك ( 2) بطول مشروع توسيع شبكة الكهرباء

 ARD, USAID 2010 خدماتي مشروع إنشاء منت ه عام

 يقيو ارة المالية  الصندوق العربي اال ر  2010-2001 بنية تحتية ك ( 2مشروع تعبيد شوارع بطول )

 و ارة المالية 2011 بنية تحتية مشروع توسيع شبكة المياه

 2013  قروي بّ اريهم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمة   ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معبّ اريه يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    تطوير أ كار هذه حيث ت 

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

 

 ممبرية متطورة.الحاجة إل   تأهيل العيالة الصحية وت ويدها بمعدا   .1

 .كهربائي الحاجة إل   تأهيل شبكة الكهرباء العامة وت ويدها بمحول .2

 ك  تقريبا. 3الحاجة إل   تأهيل الشارع الرئيسي  ي القرية بطول  .3

 الحاجة إل   تأهيل ينابيع المياه الموجولة  ي أراضي القرية. .4

 جمع مياه. لون  من أراضي القرية وت ويدها بآبار 100الحاجة إل   استصال   .1

 نشاء روضة أطفال نموذجية.إ الحاجة إل   .2

 الحاجة إل   بناء مقر ل معية تنمية الثروة الحيوانية. .4

 متر تقريبا. 2000بطول  استناليهالحاجة إل   بناء جدران  .1

 ك  تقريبا. 3الحاجة إل   شق طرق  راعية رابطة بطول  .9

 ملعب.اريه وت ويده بنشاء مقر لنالي رياضي بّ إالحاجة إل    .10

 نشاء مدرسة أساسية للذكور واالناث.إ الحاجة إل   .11

 ك  تقريبا. 1نشاء شبكة ةر  ةحي بطول إ الحاجة إل   .12

 الحاجة إل   ت ويد القرية بباص نقل للطالب. .13
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 نتاجية لمساعدة األسر المحتاجة.جمع مياه من لية ومشاريع تنموية إبار إنشاء آ الحاجة إل   .14

 

 لقريةلطويرية األولويات واالحتياجات الت
  

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

 .القروي نظر الم لا

 بّزاريهقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 02جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  24.1^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  1.1   * إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  2   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 300  *  ء خ ان مياهبنا 6

 ك  12   * تركيب شبكة ةر  ةحي 4

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 30  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   ا  ةحية جديدةبناء مراك / عيال 1

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

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 أساسية للبنينمدرسة بناء    * بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

  *   )ممتبرا  حاسوب( ليميةت هي ا  تع 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  20   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر 10   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 20   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 210   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 2

  *   تأهيل بيو  بالستيكيةإعالة  4

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 9

 ك  طرق  راعية. 1لاخلية  ك  طرق  13ك  طرق رئيسية   3.1^

  2013  بّ اريه قرويم لا المصدر: 
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