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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 

  .  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا

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

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

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     –ا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحتياج

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية رير 

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  1..1  وعل  بعد مدينة نابلا شمال ررب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية برقة

جبع والفندقومية و سيلة الظهر و العّطارة    ومن الشمالبيت إمرين ونصي جبيل  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية لير شر   وسبسطية ومن ال نوب  نبتا وب ارّية ورامين ع التربومن )محا ظة جنين(  

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014

 

 برقة قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أما معدل لرجةا    1..744سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  413عل  ارتفاع  قرية برقةتقع 

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

 

دول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي         لونمةا  وللةب بحسةب حة     171114تبلغ مساحة قرية برقة حةوالي  

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

كوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الح 2.11وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

   ت  تعيينه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية      عضوا 11يتكون الم لا الحالي من وم   1123عام  برقة قروي ت  تأسيا م لا

متلةب  يضةمن م لةا خةدما  مشةترا شةمال رةرب نةابلا. و       ويقةع   . لائة  ملةب  ويوجد للم لا مقر   موظفين 1 ي الم لا  كما يعمل

 .(2.13  برقة قرويم لا ) الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي  (2.13  برقة قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

   وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدوجمع النفايا   وتنظيي الشوارع 

 المواقع التاريمية واألثرية حماية. 

 .حماية االمالا الحكومية 

 . تنظي  وسائل المواةال 

 .تو ير رياض أطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

أكثر مةن  ل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع و .ح ارتها الكريمة التي تلمع )الح ارة البريقة(ل  إالس  نسبة ابهذا  برقةقرية  سميت

م لةا   )الةيمن والح ةا    إلة   برقةة  قريةة أةةل سةكان    ويعةول . حول عيةون الميةاه   م موعا حيث كان سكانه يعيشون  ي   عام ...1

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2.13  برقة قروي

 برقة قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد    .مس د أبو بكر الصّديق  ومس د أحمد اسماعيلالمس د الكبير  المس د الشرقي    وه   مساجد بعةأر برقة قريةيوجد  ي 

منطقةة المسةعولية والتةي تمةر     ووقبةة القبيبةا     قّبة باي يد )تحتةوي علة  بئةر مةاء(        منها  القريةبعض األماكن والمناطق األثرية  ي 

باسةةتثناء منطقةةة  ال ةةدير لكةةره أن جميةةع هةةذه المنةةاطق ريةةر ملهلةةة لالسةةتتالل السةةياحي   مةةن و .ةالقديمةة يةةةقطةةار الح ا المنهةةا سةةكة 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2.13  برقة قروي م لا) ء منها لتكون مستتلة سياحيااج أالمسعولية  قد تّ  البدء بترمي  

 

 برقة قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية ر:المصد   

 

  السكان
 

 بلةغ  برقةة  قريةة أن عةدل سةكان     1..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام        

رة  وعةدل الوحةدا  السةكنية    أسة  133نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        11121 ونسمة من الةذكور    11742نسمة  منه   31217

 وحدة. 127

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    83  كان كما يلي  1..2لعام  برقة قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عاما  ما  وق. كما أظهةر    27ة العمرية % ضمن الفئ 464عاما  و 24 -17% ضمن الفئة العمرية  4.65عاما   17العمرية أقل من 

 %. 5364%  ونسبة اإلناث  71.1   أي أن نسبة الذكور1.4.4 ..1   هيالقريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 
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 العائالت

 

م لةا   ) سةيي عائلةة  و  أبةو عمةر    عائلةة  ةةال    عائلةة  لرلةا   عائلةة  الح ةة عائلةة  من عدة عةائال   منهةا     برقة قريةيتألي سكان 

  .(2.13  برقة قروي

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     1..1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       7.1  حةوالي  1..2عام  برقة قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

اإلعداليةة   % انهةوا لراسةته     32% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      22.2% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة      1..1المتعلمةين  كةان هنةاا    

  حسةب  برقةة  قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1نهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       أ%  11.2% انهوا لراسته  الثانويةة  و  11.1

 .1..2ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 

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

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ةدكتورا ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط ثانوي إعدادي ابتدائي

غير 

 مبين
 المجموع

 1,364 0 4 11 0 87 84 256 442 325 140 15 ذكور

 1,316 1 0 0 0 76 49 218 416 271 147 138 إناث

 2,680 1 4 11 0 163 133 474 858 596 287 153 المجموع

   النتائج النهائية.1..2  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس   ثةالث  القريةة     يوجةد  ةي  2.11/2.12 ي العةام الدراسةي    برقة قرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 (.2دول )انظر ال (2.12  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  ل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينيةمن قب  يت  إلارتهو حكومية

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 لكور حكومية ساسية للبنيناأل برقة مدرسة

 لكور حكومية الثانوية للبنين برقةمدرسة 

 ناثإ حكومية مدرسة برقة الثانوية للبنات

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  ا ومعلمةة  معلم 21طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  11.27ةفا  وعدل الطالب  41 برقة قريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   12يبلةغ   برقةة  قريةة (. وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            2.12  نةابلا  -التربية والتعلةي  

 .(2.12مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 22وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

  

يوضح تو يع رياض األطفال  ةي    3. ال دول رق  جهة خاةة اتهطفال  تشر  عل  إلارلأل روضا ثالث  برقة قريةكما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة لقريةا

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 7 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةةجهة  2 1 راقشروضة اإل

 خاةةجهة  3 3 روضة سنابل األمل

 خاةةجهة  2 2 روضة النسائم

ة مديريةةةةةةةة التربيةةةةةةة  المصددددددددر:

 2.12  والتعلي 
   

 

ّن طلبةة الفةرع الت ةاري يتوجهةون للدراسةة  ةي مدرسةة سبسةطية الثانويةة  ةي بلةدة            إلعدم تو ر الفرع الت اري  ةي مةدارس القريةة   ة    و

 (.2.13م لا قروي برقة  )ك   3القرية حوالي سبسطية  والتي تبعد عن 

 

ل بةين الحةين واألخةر    ل  مضايقا   قوا  االحتالل وللب لتواجد لوريا  مةن جةيا االحةتال   الثانوية للبنين إ كما تتعرض مدرسة برقة

 .(2.13  قروي برقة)م لا  

 

 

اكتظاظ و  ي مدارس القرية عدل التر  الصفية نقص تتمثل  ي بعض العقبا  والمشاكل  برقة قرية يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .(2.13  برقة قرويم لا  )ا  يهالطالب 

 

 قطاع الصحة
 

ومركة  ةةحي خيةري تةابع      الصةحية(   برقةة مرك  ةةحي حكةومي )عيةالة     صحية  حيث يوجدالمرا ق بعض ال برقةقرية تتو ر  ي 

القرية  ةإن المرضة    عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي و ي حال  .خاةة طبيب أسنان خاةة  وةيدلية عيالةو لل نة ال كاة 

 ةي مدينةة   والمستشةف  الةوطني الحكةومي ومستوةةي الرحمةة المةاي والعيةالا  الماةةة          الحكةومي  ر يةديا تشةف   لة  مس يتوجهون إ

 .(2.13  برقة قرويم لا  ) ك  17حوالي  القريةعن  ونيبعد الذين و  نابلا

 

   أهمها  (2.13  برقة)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من برقة قرية ي  القطاع الصحييواجه 

 .عدم تو ر طبيب عام مقي  يعمل بدوام كّلي  ي القرية 

 .عدم تو ر مرك  طوارلء لمدمة الحاال  المرضية الطارئة 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا قةروي   ) .% مةن القةول العاملةة    .7سةتوعب  يحيةث    ال راعةة قطةاع  همهةا  عل  عدة قطاعةا   أ  برقة قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2.13  برقة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2.13به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ي ما يلك  برقة قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

  من األيدي العاملة .7قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 14  ويشكل  قطاع الت ارة %. 
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  من األيدي العاملة .1قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. .1قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة .1  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة % 2سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

 

 برقة قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2.13  برقة قرويم لا  المصدر:      

 

بقةالتين  مالحة     2ممبة     2  )سةوبرماركت(  لةة ابق 47 برقة قريةصالية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 اةةر مع 3  (الخوالن ةارة ...   للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة     محةال  1و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة    محةل  11  لبيع المضار والفواكةه 

 . (2.13  برقة قرويم لا  ) .تصدير أمانا شحن ومحل ومميطة     راعية محل ألوا  2 يتون  

 

 نتي ةةة اإلجةةراءا  لقريةةةألكثةةر تضةةررا  ةةي اوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة ا %. .1إلةة   برقةةة قريةةةةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي وقةةد و

 (.2.13  برقة قرويم لا  ) هي القطاع ال راعي اإلسرائيلية

 

 

 

 

 

 

 القوى العاملة 

 

% من  .886  أن هناا 1..2عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  45% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   65..% يعملون(. وكان هناا  7..7ا )منه  السكان كانوا نشيطين اقتصالي

 (. 4)انظر ال دول رق   % من المتفررين ألعمال المن ل( 8563و الطالب 
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11)برقة  سكان :4جدول                        

 

 

 ةقطاع الزراع

 

 أنظةةر) لونمةةا أراض سةةكنية 415لونةة  هةةي أراض قابلةةة لل راعةةة و  12,708لونمةةا  منهةةا 418,17 حةةوالي برقةةة قريةةةتبلةةغ مسةةاحة 

 (.3وخريطة رق    7ال دول رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)12,708( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

. 13 41948 10 0 41333 491 4 1177. 415 181174 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية صدر:الم   

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

عمل )لم ال

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,364 0 585 30 18 80 0 457 779 22 110 647 ذكور

 1,316 0 1,195 6 0 137 619 433 121 30 10 81 إناث

 2,680 0 1,780 36 18 217 619 890 900 52 120 728 المجموع

   النتائج النهائية.1..2 -  التعدال العام للسكان والمساكن1..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 برقة قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر  البامية والفول األخضةر   تعتبرو .برقةقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 2ال دول رق  

)مديريةة  راعةة     م روعة بالمضةروا  الممتلفةة   لون  من البيو  البالستيكية 3 برقةكما  يوجد  ي قرية  لقرية.األنواع  راعة  ي ا

 (..2.1نابلا  

 

 ة بالدونم()المساح برقة قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية 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

2 1 . . . . . 3 . . 2 4 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر
 

لون   .11.2 يحيث يوجد حوال ل يتونب راعة ا برقةوتشتهر  .برقة قريةحاتها  ي   يبين أنواع األش ار المثمرة ومسا1ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( برقة قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

. 11377 . 17 . 117 . 11 . 1.1 . . . 11.2. 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر
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 (.7أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح .34ن مساحة الحبوب تبلغ إ   برقة قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( برقة قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 8ل جدو

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

 وجذور
 الحبوب

رويم بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي 

. 417 . 7 . . . 1.7 . 7 . 32 . 7 . 34. 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

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

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ء الفلسةةةطينيال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاالةةةذي 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  محةةةدلأ

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   برقةة  ةقري سكان من % 4.7 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1)انظر ال دول رق  (2.13  برقة قرويم لا  ) وريرها

 

 برقةقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

177 11... 3.1... . . . . 17. 77. 1. 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2.13  برقةة  قةروي م لةا   ) كة  طةرق  راعيةة    .1   يوجةد حةوالي   قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

1.). 

 

 اوأطواله برقة قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 . ةالحة لسير المركبا 

 .1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 .4 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 .2 رير ةالحة

 2.13  برقة قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2.13  برقة قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض برقة قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية القريبة من موقع مستوطنة حوما 

 ل  أراضيه .الم ارعين إ عدم تو ر طرق  راعية توةل 

 . عدم تو ر المعدا  ال راعية 

 .مصالرة عدل من األرضي ال راعية من قبل االحتالل اإلسرائيلي 

 ل يتون.تدني أسعار المنت ا  ال راعية وخاةة  يت ا 

 لم ارعين.لحماية او برامج عدم وجول تعويض أ 



 نابلسمحافظة                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 13 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مال يوجد  ي قرية برقة أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل مةن ال 

   منها ( 2.13قروي برقة  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

   االهتمةام بقضةايا    بهةد     الحكة  المحلةي  و ارة مةن قبةل   تةّ  ترخيصةه الحقةا      م1123عةام   تأسةا  : برقدة  قدروي مجلس

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

  الشةباب والرياضةة  بهةد  تقةدي  خةدما       م  تةّ  ترخيصةه الحقةا مةن قبةل و ارة       1117تأسا عةام   الرياضي:برقة نادي

 رياضية وثقا ية واجتماعية متنوعة.

  جةراء لورا  تدريبيةة   بهد  خدمةة النسةاء وإ    من قبل و ارة الداخلية  م 2.12تأسست عام  :الخيرية برقةنساء جمعية

 وأنشطة خدماتية لهّن.

  لورا  تدريبيةة للسةيدا  علة  مواضةيع متعةدلة      من قبل و ارة الداخلية  يةنّظ   م   1..2عام  تأسا :النسوي برقةنادي

 ولي والتطري  وريرها.تذائي واإلسعا  األمنها التصنيع ال

 :ا مةن قبةل و ارة الداخليةة  تهةد  إلة  لعة  المة ارعين  ّنيةا مةن          تّ  ترخيصةه م   1117تأسا عام  جمعية تنمية الشباب

 رشالية له .خالل إجراء لورا  إ

 

 

 طبيعية البنية التحتية والمصادر ال

 الكهرباء واالتصاالت

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      سةرائيلية الشةركة القطريةة اإل  تعتبر  .م 1111 شبكة كهرباء عامة منذ عام برقة قريةيوجد  ي 

  ةي  ويواجه الت مةع مشةاكل هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء  تتمثةل        .% ..1ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

ل  ضعي التيار الكهربائي نتي ةة لضةعي المحةول    ا سلطة الطاقة  إضا ة إالكوابل والمراب  والعدالا  التي ت وله  به عدل ع    ي

% مةةن الوحةدا  السةةكنية   .1  وتقريبةا  قريةةةالشةةبكة هةاتي  تعمةةل مةن خةةالل مقسة   لةةي لاخةل      قريةة ال كمةةا يتةو ر  ةةي  .لقريةة ل مة ول ال

 (.2.13 برقة قرويلا )م  موةولة بشبكة الهاتي

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن           نقل المواطنينتأجرة  ا سيار 2 باةا  عامة  و 7 برقة قريةيوجد  ي 

والمسةا رين  عوائق أمةام تنقةل الركةاب    عتبر وجول حواج  عسكرية أو ترابية من أه  الويسكان القرية يستمدمون السيارا  الماةة . 

ن تنقةل سةكان   وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع  ةإ       و ةي حةال عةدم    (.2.13 برقةة  قروي)م لا  ل  المدن والت معا  الم اورةإ

أمةا بالنسةبة لشةبكة     (.2.13 برقةة قةروي  )م لةا   كسي خةاي  ةي القريةة   امكتب تالت مع يكون بواسطة السيارا  الماةة وسيارا  

)أنظةر  (2.13 برقةة  قةروي )م لةا   كة   مةن الطةرق الفرعيةة     1.7وكة  مةن الطةرق الرئيسةة      7 ريةة ق يوجةد  ةي ال    قريةة الالطرق  ي 

 .(11 دول رق  ال

 برقة قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 7

 طرق رير معبدة. .3 - 1.7

 2.13  برقة قرويم لا  المصدر:



 نابلسمحافظة                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 14 

 

 المياه

 

تة    ت ويد سكان قرية برقة بالمياه من خالل سلطة المياه الفلسطينية والينابيع الموجول  ي القرية وللب عبر شبكة المياه العامة التةي يت  

  (.2.13   قةبر% )م لا قروي ..1  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م1173إنشائها عام 

 

وبالتةالي يبلةغ    (  2.13   برقةمتر مكعب/ السنة  )م لا قروي   ...21.1حوالي  2.12وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

برقةة ال يسةتهلب هةذه    قريةة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لترا/ اليةوم.   172حوالي برقة  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهذه تمثل الفاقد عند 2.13   برقة% )م لا قروي 17ة من المياه  وللب بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  الكمي

 174برقةة  المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالا الفرل من المياه  ي قرية 

قريةةة برقةةة أربةةع ينةابيع يةةت  اسةةتمدامها لت ويةةد سةةكان القريةةة بالميةةاه   .  كمةا يوجةةد  ةةي  (2.13   برقةةةقةةروي لتةرا  ةةي اليةةوم  )م لةةا  

متر مكعب وخ ان  خةر لتو يةع الميةاه بسةعة      .27بئر من لي ل مع مياه األمطار وخ ان لت ميع المياه العامة بسعة  .3ل  إ باإلضا ة

شةيكل /متةر مكعةب )م لةا      4غ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة         (. ويبلة 2.13   برقةمتر مكعب )م لا قروي  .17

 (.2.13   برقةقروي 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية برقة شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا قةروي       

متةرا   7.3اليومي من المياه للفرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي         واستنالًا إل  تقديرا  االستهالا (.2.13   برقة

ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفةرل  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةا  الفةرل مةن الميةاه العالمةة             173.2مكعبا  والتي تعالل 

لعالمةة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت  تفريتهةا بواسةطة           لتةرا  ةي اليةوم. ومةن ال ةدير بالةذكر أن الميةاه ا        123بحةوالي  

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

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

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة العامة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا قروي برقة ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي القريةة        

لنفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة                والتي تتمثل حاليةا ب مةع ا  

% )م لةا  .1شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     13المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

                                                                                                                                                                                                                                              (.2.13   برقةقروي 

 

صةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال            ينتفع معظ  سكان قرية برقة من خدمةة إلارة النفايةا  ال  

القريةة    أحيةاء متر مكعةب مو عةة علة      7..حاويا  بسعة  2الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن    11ايا  إل  مكب  هرة الفن ان والةذي يبعةد   ليت  بعد للب جمعها من قبل الم لا بواقع مرة يوميا  ونقلها بواسطة سيارة النف

 (.2.13   برقةالت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة     1..أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتا  الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية برقة 

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سنويًا.  11.41طةن   أي بمعةدل    2.1النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحةوالي  

2013.) 
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 األوضاع البيئية
 

ي يمكةن  كتيرها مةن بلةدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتة                 برقة تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 شبكة المياه العامة قديمة وارتفاع نسبة الفاقد  يها. 

 الحفر االمتصاةية قريبة من شبكة المياه الداخلية  ي القرية وبالتالي احتمال تلوث المياه كبير. 

  منه للبيو  المرتفعةخ ان المياه الموجول  ي القرية يقع  ي منطقة منمفضة وبالتالي يصعب تو يع المياه. 

 

 

 

 إدارة المياه العادمة

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

ية الال مة لنضحها  لبتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العا

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

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

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

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

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

والصحية الناجمة عن للب.  كما يعاني الم ارعون وسكان القرية من مشكلة تد ق المياه العالمة من مستوطنة شا ي شومرون عل  

 األراضي ال راعية  ي القرية. 

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

ن الم لةا القةروي يقةوم بعمليةة جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنطقةة          أل  ةي الارة النفايةا  الصةلبة حيةث     ية برقة من مشاكال تعاني قر

والتملص منها  ةي مكةب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة ومعظة                   

 الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  ر إجراءات االحتالل اإلسرائيليأث
 الوضع الجيوسياسي في قرية برقة 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1117بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% 21لونمةا )  .4113يث ت  تصنيي مةا مسةاحته   ح  ت  تقسي  أراضي قرية برقة إل  مناطق )أ( و )ب( و ) (  الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة  تصةنيي مةا      تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةًا و إلاريةًا(       و هي المنةاطق التةي    (أ)من مساحة القرية الكلية( كمناطق 

عةن النظةام العةام علة      وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية      (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق21لونما ) .7117مساحته 

لونمةا   71.24مةور األمنيةة. كمةا وتة  تصةنيي مةا مسةاحته        إلسرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ    عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

ع حيةث يمنة    وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً         ( ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق44)

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة         لارة المدنيةة اإل ا اال بتصةريح مةن اإل  البناء الفلسطيني  يها أو االستفالة منه

) انظةر   ةي القريةة  معظمهةا أراض  راعيةة ومنةاطق مفتوحةة       ( )  أما المناطق المصةنفة  (ب)برقة يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

 (.12 دول رق  ال
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           1991: تصنيف األراضي في قرية برقة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 72 4,931 مناطق أ

 79 1,181 مناطق ب

 44 8,164 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 18,124 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليت االحتالل اإلقرية برقة وممارسا

 

كان منهةا بنةاء     لح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفةنالت قرية برقة حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بآال  الدونما  لصا

ائيلية وإقامة الحواج  العسكرية وتشييد الطرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية. و يمةا يلةي تفصةيل للمصةالرا  اإلسةرائيلية        المستوطنا  اإلسر

  -:ألراضي قرية برقة

لونمةةا مةةن أراضةةي قريةةة برقةةة مةةن أجةةل إقامةةة   11.14ةةةالر  إسةةرائيل خةةالل سةةنوا  احتاللهةةا لألراضةةي الفلسةةطينية مةةا مسةةاحته  

وبقيت جاثمة عل  أراضي  .117لية الواقعة  ي ال هة الشمالية للقرية  وقد تأسست هذه المستوطنة سنة مستوطنة  حوما  اإلسرائي

سرائيلي أحالي ال انب التةي نفةذها شةارون  ةي منطقةة قطةاع       اإل   حيث ت  اخالؤها ضمن خطة االنسحاب7..2قرية برقة حت  عام 

اني سةنوا  ممةالة مةن المسةتوطنين لكةن سةلطا  االحةتالل اسةتمدمتها         ولمةدة ثمة   7..2ر ة وشمال الضفة التربية  وبقيةت منةذ عةام    

حيةةث قةةرر  المحكمةةة العليةةا   2.13للتةةدريبا  العسةةكرية ومنعةةت الفلسةةطينيين أةةةحاب األرض مةةن اسةةتمدام أراضةةيه  حتةة  عةةام     

ر حفيظةة  قةد أثةار هةذا القةرا    سرائيلية مةلخرا بالسةما  بعةولة الفلسةطينيين ألراضةيه  التةي كانةت محتلةة مةن قبةل هةذه المسةتوطنة. و            اإل

 سرائيلي والذين حاولوا العولة للمستوطنة وقاموا بالعديد من االحت اجا   ي المنطقة.المستوطنين من اليمين اإل

 سرائيلية في قرية برقةالحواجز العسكرية اإل

 

 ...2النتفاضةة الفلسةطينية الثانيةة عةام     بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قةد عملةت سةلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي بعةد انةدالع ا       

قامة العديد من الحواج  العسكرية عل  أراضي قرية برقة وهي عبارة عن سواتر ترابية تفصل الشةوارع ال راعيةة  ةي القريةة     إعل  

لقةرل الم ةاورة  ةي     الة هذه الحواج  الترابية. كما وتأثر  القريةة كمةا ا  إوبعد عدة سنوا  ت   .2رئيسي رق  عن الشارع االلتفا ي ال

 .الراب  بين محا ظتي نابلا وجنين منطقة شمال ررب نابلا من اقامة حاج   شا يه شومرون  الدائ  المقام عل  الطريق

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عمةل علة  إعاقةة حريةة التنقةل ومنةع التواةةل مةع         أ وقد كان لهذا الحاج  

ة ومدن وقرل شةمال الضةفة ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء االقتصةالي علةيه  حيةث كةانوا              القرل الم اور

يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  القرل الم اورة بسبب إرالق هذا الحاج  بدعول حماية أمن المسةتوطنين القةاطنين   

. ومةن ال ةدير بالةذكر أن هةذا الحةاج  وبواباتةه الحديديةة مفتوحةة حاليةًا أمةام            ي مستوطنة  شةا يه شةومرون  والمسةتوطنا  األخةرل    

 حركة المواطنين الفلسطينيين.

 

 سرائيلية في قرية برقةالطرق االلتفافية اإل

 

مال عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شة               

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

لة  ال هةة التربيةة منهةا ةةالر       إووتقطيع أوةال األرض الفلسةطينية وتع ية  السةيطرة األمنيةة عليهةا  وعلة  أراضةي قريةة برقةة          
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كيلةومترا  علة     1والةذي يمتةد بطةول حةوالي      .2لقرية و للب لشةق الطريةق االلتفةا ي اإلسةرائيلي رقة       إسرائيل الم يد من أراضي ا

 أراضي القرية.  

 

( التي يفرضةها ال ةيا   Buffer Zoneو ت در اإلشارة بأن المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتدال أو )

 متر عل  جانبي الشارع. 17رق و التي عالة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلب الط

 

 

 برقة قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (.2.13 برقة)م لا قروي  من قبل م لا قروي برقة ممسة سنوا  الماضيةالمشاريع خالل أّية  يت  تنفيذل  

 

 المشاريع المقترحة

 

  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمةة   اوسكانه القرية  وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المدني  ي برقة قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      قريةة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السةريع بالمشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي ال       حيث ت  

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

 

 ك  تقريبا. 14نشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل  إ .1

 ك . 2ك   وتوسيع الشبكة لتتطية مناطق جديدة بطول  3عالة تأهيل شبكة المياه العامة بطول الحاجة إل  إ .2

 ك . 2رئيسية بطول طرق ك  و 7  وتعبيد طرق لاخلية بطول وعمل أرةفة للمشاة الشارع الرئيسيتأهيل  الحاجة إل  .3

 ةيانة شبكة الكهرباء وتوسيعها.الحاجة إل   .4

 ك . 2بطول  استناليهنشاء جدران الحاجة إل  إ .7

 استكمال بناء المدرسة األساسية والمدرسة الثانوية.الحاجة إل   .2

 عيا  والمراك  النسوية العاملة  ي القرية.مبن  خدما  عامة يض  ال منشاء الحاجة إل  إ .1

 تعلي  مساند ينفذ من خالل جمعية نساء برقة الميرية.الحاجة إل  مشاريع  .7

 تأهيل الملعب الرياضي العام وت ويده بمعدا  لياقة بدنية وطاولة تنا ومالبا لكال ال نسين.الحاجة إل   .1

 حاوية ل مع النفايا ...1الكهرباء  ومرش للمبيدا   و ت ويد الم لا القروي برا عة لصيانة شبكة الحاجة إل   ..1

 تأهيل عين المياه الرئيسية وت ويدها بمضما  وخطوط ناقلة )عين الدلبة(.الحاجة إل   .11

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   واالحتياجا  التطويرية  األولويا13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

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

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  12^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  2   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  3   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 عين الدلبة    * ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو  بار جو ية 5

م ..7   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  .1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 7

 حاويه ..1   *   ل مع النفايا  الصلبةحاويا 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولة  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا 3

 االحتياجات التعليمية

 للمرحلة األساسيةمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

 الثانوية برقةمدرسة بنا     * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

  *   ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  ..4   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر .7  *  إنشاء  بار جمع مياه 2

 بركا .3  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن ..1  *  أعال  وتبن للماشية 5

 لون  .1   * إنشاء بيو  بالستيكية 2

 بيو  بالستيكية 7   * إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  7

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 يع  راعية لألسر المحتاجة )تربية حيوانا  ومواشي(.مشار 1
 .طرق  راعية  ك .1لاخلية و ك  طرق 2  رئيسة طرقك   4^ 

  2.13  برقة قرويم لا المصدر: 
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 :المراجع
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   1..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 1..2  

  2.13روي برقة قم لا. 

 تحليل استمداما  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  (2014( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

 لسطين بيت لح  . والبيئةقس  أبحاث المياه (  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

  لسطين. -

   2.11)   قاعدة بيانا  المدارسنابلامحا ظة  -  بيانا  مديرية التربية والتعلي  (2.12)و ارة التربية والتعلي  العالي-

  لسطين.  -. نابلا(2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1.بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (.2.1-1..2)نابلا  

  
    

 


