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 شكر وعرفان

 
يةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنم 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 

 البيانا .   ريق البحث خالل عملية جمع

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

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     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتما

 

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

http://vprofile.arij.org/. 
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 دير الحطب قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  7.5ل  بعد   وعمدينة نابلا شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية لير الحطب

  الترب ع موط ومدينة نابلا  ومن العقربانية وع موط    ومن الشمالبيت لجن  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةسال   ومن ال نوب

 

 دير الحطب قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     425.24سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حةوالي    وق مترا  715عل  ارتفاع  قرية لير الحطبتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %71يبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   لرجة مئوية  و 11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة              114414تبلغ مساحة قرية ليةر الحطةب حةوالي    

ة ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نةة االنتمابةا  المرك يةة وو ارة    السلطة الوطنية الفلسطينيالمحلي الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعريةي جديةد لحةدول           2511التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

ة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول      الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسة  

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا   ال ديدة والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  1يتكون الم لةا الحةالي مةن    وم   1114عام  لير الحطب  ي قروي ت  تأسيا م لا

ال وتقع ضةمن م لةا المةدما  المشةترش الشةرقي. كمةا       لائ  ملب. مقر  للم لا ويوجد موظفين  3 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2513م لا قروي لير الحطب  )متلب الم لا سيارة ل مع النفايا  ي

 

   ما يلي  (2513م لا قروي لير الحطب  ) قوم بهايالتي   قرويالوليا  الم لا ومن مسل

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا أو تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق  وتأهيل شق وتعبيد 

 .حماية األمالش الحكومية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 . تنظي  وسائل المواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

شماص المسيحيين وكان يطلق عليهةا حينهةا  ليةر    ة قديمة كان يسكنها م موعة من األلوجول ألير س االبهذا لير الحطب  قريةسميت 

  لةذهب بكثةرة  الذهب  وقد كان سكانها يتعرضون لالعتداءا  المتكررة من قبل اللصوص وقطاعين الطرق ظنا منه  بأنه  يمتلكةون ا 

ليةةر   لة  إ الحقةا  حر ةت   ومةن ثة     واعتةداءاته   ت نبةا ل شةع اللصةوص     ليةر المشةب   أن يعيةدوا تسةميتها لتصةبح      ةاقتر  وجهةامه   

 إلة   ليةر الحطةب   قريةة أةةل سةكان    ويعةول . عةام  1555كثر مةن  العهد الروماني منذ أل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع . الحطب

م لةةا قةةروي ليةةر ) اهلل  ةةي رام م  إضةةا ة إلةة  مدينةةة البيةةرة1141ن ومدينةةة الّلةةد  ةةي األراضةةي المحتلةةة عةةام مدينةةة السةةل   ةةي األرل

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2513الحطب  

 

 دير الحطب قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

 قةروي  م لةا  ) القريةة  ةي   أثريةمناطق  وأأماكن أية يوجد  وال .مر بن المطابمس د واحد وهو مس د ع لير الحطب قريةيوجد  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2513  لير الحطب

 

 دير الحطب قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 السكان 
 

 ليةر الحطةب   قريةة أن عدل سةكان    2555لعام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال ا

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      311نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر  14153ونسمة من الذكور   14551نسمة  منه   24151 بلغ

 وحدة. 435

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  38.9  كةان كمةا يلةي     2555لعةام   ليةر الحطةب   قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن   أظهر 

عاما  ما  ةوق.   17% ضمن الفئة العمرية  3.7عاما  و 14 -17% ضمن الفئة العمرية  57.4عاما   17ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 50.6%  ونسبة اإلناث  49.4  أي أن نسبة الذكور 15.1 155  هي القريةكور لإلناث  ي أن نسبة الذ كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

عائلةة حسةين  عائلةة عمةران  عائلةة عةوله  عائلةة  امةل  عائلةة اعمةر  عائلةة            من عدة عائال   منهةا    لير الحطب قريةيتألي سكان 

  .(2513  لير الحطب قروي)م لا  وعائلة مشعطيشحاله  عائلة الحج أسعد  عائلة عثمان  

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع    13.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       5.8  حةوالي  2555عةام   لير الحطةب  قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

نهةةوا لراسةةته  % ا 20.9نهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة  أ%  23.5% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   17.7السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاش 

ليةر   قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رقة    13.4% انهوا لراسته  الثانوية  و 18.8اإلعدالية  

 .2555  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام الحطب

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 823 0 1 7 2 89 65 164 178 178 123 16 ذكور

 817 0 0 0 0 26 29 145 164 207 167 79 إناث

 1,640 0 1 7 2 115 94 309 342 385 290 95 المجموع

   النتائج النهائية.2555  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 القريةةة    يوجةةد  ةةي2511/2512 ةةي العةةام الدراسةةي  ليةةر الحطةةب قريةةة والثانويةةة  ةةياألساسةةية  علةةي  أمةةا  يمةةا يتعلةةق بملسسةةا  الت 

)انظةر  (2512   نةابلا  -)مديرية التربية والتعلةي   من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارتهو  تينحكومي مدرستين

 (.2دول ال 

 

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

 نوع المدرسة المشرفة الجهة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة دير الحطب األساسية المختلطة

 ناثإ حكومية مدرسة دير الحطب الثانوية للبنات

 .2512مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

معلمةا ومعلمةة    23طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      457ةةفا  وعةدل الطةالب     14 ليةر الحطةب   قريةة يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

يبلةغ   ليةر الحطةب   قرية(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ي مدارس 2512  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2512مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  11

 

يوضةح تو يةع ريةاض      3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   تهةا لألطفةال  تشةر  علة  إلار    روضةة واحةدة   قرية ليةر الحطةب  كما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقريةاألطفال  ي ا

 

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

 ةالجهة المشرف لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 2 2 روضة األمل 

    2512  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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   ةإن الطةالب يتوجهةون إلة      ( ةرع العلمةي والصةناعي   )  ي حال عةدم تةو ر إحةدل المراحةل التعليميةة  ةي القريةة كالمرحلةة الثانويةة          

 (.2513م لا قروي لير الحطب  )ك   7مدارس مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع 

 

   منها (2513م لا قروي لير الحطب  ) بعض العقبا  والمشاكل لير الحطب قرية يواجه قطاع التعلي   ي

 

  مدرسة عن مرك  القرية.البعد 

  وعدم وجول جدار يحي  بها لحماية  من شارع مستوطنة ألون موريه االلتفا ي مدرسة دير الحطب الثانوية للبناتقرب

 الطالبا .

 ستدعي بناء مدرسة جديدة  يهاارس القرية مما ياكتظاظ الطالب  ي مد. 

 

 

 قطاع الصحة
 

   حكةومي  ممتبةر تحاليةل طبيةة    حكةومي  الصةحي  مسةق  ال مركة    صةحية  حيةث يوجةد   المرا ةق  بعةض ال  ليةر الحطةب   قريةة تتو ر  ي 

 الحكةومي  ر يةديا    ةإن المرضة  يتوجهةون إلة  مستشةف      لقريةة و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ةي ا  وةيدلية خاةة.

 .(2513م لا قروي لير الحطب  ) ك  7حوالي  القريةعن  اللذان يبعدان و  نابلا ي مدينة والمستشف  الوطني الحكومي 

 

   أهمها  (2513 لير الحطب قروي)م لا  الكثير من المشاكل والعقبا  لير الحطب قريةيواجه قطاع الصحة  ي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 الصحي والمتمثلة  ي يومين أسبوعيا  ق . القرية مرك م لوام الطبيب الموجول  ي ل أياقلة عد 

 كامل يتضمن كا ة الت هي ا  الال مة لفحص المرض . تحاليل عدم تو ر مرك  أشعة  وممتبر 

 ي مرك  القرية الصحي. ةلوية المتو رنقص األ  

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % مةن القةول العاملةة    37سةتوعب  يحيةث    سةرائيلي سةوق العمةل اإل  عةدة قطاعةا   أهمهةا     عل  لير الحطب قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2513م لا قروي لير الحطب  )

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2513به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  لير الحطب قريةصالي  ي حسب النشاط االقت

 

  من األيدي العاملة 37سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 33قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 17قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 15  ويشكل المدما قطاع %. 

 عاملة% من األيدي ال 7  ويشكل  قطاع الت ارة. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                             

 

 1 

 

 دير الحطب قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2513  لير الحطب قرويم لا  المصدر:     

 

لتقةدي    محةل  2  ()سةوبرماركت  الةة بق 13 ليةر الحطةب   قريةة  يوجةد  ةي      صةالية والت اريةة  مةن حيةث المنشةو  والملسسةا  االقت    أما 

ةةلت نسةبة   وقةد و . (2513م لا قروي لير الحطةب   )(الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة  محال 4و المدما  الممتلفة

 هةي  اإلسةرائيلية  نتي ةة اإلجةراءا    لقريةة وقد تبين أن الفئة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا     %. 25إل   لير الحطب قريةالبطالة  ي 

 (.2513م لا قروي لير الحطب  )ل راعي القطاع ا

 

 القوى العاملة 

 

% من  29.4  أن هناش 2555عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  56.2تصاليا )منه  % من السكان رير نشيطين اق 70.6% يعملون(. وكان هناش  11السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 34.6و الطالب 

 
 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 823 0 383 10 7 41 1 324 440 13 38 389 ذكور

 817 0 775 1 8 39 400 327 42 1 1 40 إناث

 1,640 0 1,158 11 15 80 401 651 482 14 39 429 المجموع

   النتائج النهائية.2555 -  التعدال العام للسكان والمساكن2551ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة   

 

نظر )ا لونما أراض سكنية 111و راعة هي أراض قابلة لل  لون  3,849لونما  منها  11,464حوالي  لير الحطب قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    7ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  دير الحطب قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

حة األراضي الزراعيةمسا  

)3,849( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

659 5 64553 207 5 14668 100 1 24015 189 114464 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 دير الحطب قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر  حيةث يعتبةر الفةول األخضةر     . ليةر الحطةب  قريةة  الممتلفةة مةن المضةروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي         أما بالنسةبة لألنةواع  

لون  من البيو  البالستيكية  1كما يوجد  (.2515)مديرية  راعة نابلا  بعلي  لون  3لقرية  حيث ي رع حوالي األنواع  راعة  ي ا

 (.2515)مديرية  راعة نابلا  م روعة بأنواع ممتلفة من الم روعا  

 

حيث يوجد  ل يتونب راعة ا لير الحطبوتشتهر  .لير الحطب قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 1ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا 24117 يحوال
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 )المساحة بالدونم( دير الحطب قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

5 34511 5 35 5 125 5 11 5 1 5 5 5 24117 
 2515 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

نظةر ال ةدول رقة     ا) لونة   وأهمهةا القمةح    717ن مساحة الحبوب تبلةغ  إ   لير الحطب قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

5.) 

 

 )المساحة بالدونم( دير الحطب يةقرفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

5 131 5 11 5 5 5 215 5 1 5 43 5 1 5 717 
 2515 نابلامديرية  راعة   درالمص

 

 

 

 األبقةار  اشةي  مثةل  ويقومةون بتربيةة الم   ليةر الحطةب   قريةة  سةكان  مةن %  4.7 بين المسح الميةداني أن أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1)انظر ال دول رق  (2513م لا قروي لير الحطب  ) وريرهااألرنام و

 

 طبدير الح قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

35 5 154555 5 5 5 5 157 175 37 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2515  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

)انظر ال دول رق  (2513م لا قروي لير الحطب  )   طرق  راعيةك 25   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

1). 

 

 وأطوالها دير الحطب قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 15 ةالحة لسير المركبا 

 15 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - ةالحةرير 

 2513م لا قروي لير الحطب  المصدر: 

 

   منها (2513م لا قروي لير الحطب  ) والعقبا  المشاكل بعض لير الحطب قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 .قلة المياه المتو رة  ي الت مع 

  سرائيلي.الكثير منها من قبل االحتالل اإل مصالرةقلة المساحا  الرعوية المتاحة نتي ة 

 رأس المال المتو ر لدل الم ارعين. قلة 

          لة  جة ء أخةر   الوةةول إ  وةةعوبة مصالرة ج ء كبير من أراضي القريةة ال راعيةة مةن قبةل قةوا  االحةتالل االسةرائيلي 

 لقربها من مستوطنة ألون موريه. أو تنسيق أمني تصاريح دونب
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  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةاللسسا  ممية  ولكن يوجد عدل من الال يوجد  ي قرية لير الحطب أية ملسسا  حكو

    (  منها2513قروي لير الحطب  م لا)  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  ام االهتمة  بهةد     الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  وتة  ترخيصةه الحقةا      م 1114عةام   تأسةا  : دير الحطبب  قرويمجلس

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

  بتقةدي   تعنة     وو ارة الشةلون االجتماعيةة   مةن قبةل و ارة الداخليةة     م 2554تأسسةت عةام    : دير الحطب الخيريةجمعية

 .طبية وريرهاتنفيذ أيام مة التذائية وكدورا  التثقيي الصحي والسالمتنوعة تتعلق  ي الم ال الصحي خدما  

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      سةرائيلية القطريةة اإل شةركة  التعتبةر   .م 1112 شبكة كهرباء عامة منذ عةام  لير الحطب قريةيوجد  ي 

شبكة هاتي  تعمل من خالل مقسة    قريةال كما يتو ر  ي .% 15ء إل  االكهرب   السكنية الموةولة بشبكةوتصل نسبة الوحدا  قريةال

 (.2513 لير الحطب قروي)م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 75  وتقريبا قريةالآلي لاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

أمةا بالنسةبة    (.2513 ليةر الحطةب   قةروي لا )م سةياره خاةةة   155و  نقةل المةواطنين  تأجةرة   ا سيار 7 لير الحطب قريةيوجد  ي 

ليةةر  قةةروي)م لةةا  كةة   مةةن الطةةرق الفرعيةةة    1.7وكةة  مةةن الطةةرق الرئيسةةة     2.5 قريةةة يوجةةد  ةةي ال   قريةةةاللشةةبكة الطةةرق  ةةي   

 .(15 دول رق  النظر )(2513 الحطب

 

 دير الحطب قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1.1 2.7

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 5.1 1

 طرق رير معبدة. .3 - 3

 2513م لا قروي لير الحطب  المصدر: 

تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وللةب عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       ميكةرو  اإل  ت ويد سكان قرية لير الحطب بالمياه من خةالل شةركة  يت  

  (.2513% )م لا قروي لير الحطب  155نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل    وتصل م1112

 

وبالتالي  (  2513ألي  متر مكعب/ السنة )م لا قروي لير الحطب   11.7حوالي  2512وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

ليةر الحطةب   قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  115لي حوالير الحطب  يبلغ معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  2513% )م لا قروي لير الحطب  47ال يستهلب هذه الكمية من المياه  وللب بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهالش الفةرل مةن          وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع    

ويعتبر هذا المعدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد      (  2513لترا  ي اليوم  )م لا قروي لير الحطب   15لير الحطب المياه  ي قرية 
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بئةر من لةي    57قريةة ليةر    ةي   لتةر للفةرل  ةي اليةوم. كمةا يوجةد       155األلن  المقتر  من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصةل إلة    

شةيكل /متةر مكعةب     3.7ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامةة    (.2513لت ميع مياه األمطار)م لا قروي لير الحطب  

 (2513)م لا قروي لير الحطب  

 

 الصرف الصحي

 

صاةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا      ال يتو ر  ي قرية لير الحطب شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمت

 (.2513قروي لير الحطب  

 

متةرا مكعبةا  والتةي     111واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالش اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا  ةي    41معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي    ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر  43تعالل 

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

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         15ا مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةداره        

 (.2513% )م لا قروي لير الحطب  155تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفةةع معظةة  سةةكان قريةةة ليةةر الحطةةب مةةن خدمةةة إلارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا    

 أحيةاء متر مكعةب مو عةة علة      1حاوية بسعة  25ث  يت  ت ميها  ي والمحال  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن 

(  ونقلهةا بواسةطة   2513سبوع )م لةا قةروي ليةر الحطةب       ي األ القرية  ليت  بعد للب جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين

مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها       ك  عن الت مع  حيةت يةت  الةتملص     35سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان  الذي يبعد حوالي 

 (.2513بطريقة ةحية  )م لا قروي لير الحطب  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي    5.5أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة ليةر الحطةب           

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   121  أي بمعدل طن  1.5تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

 (.2013أريج  

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لها  والتي يمكن  لير الحطب تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 47ل  إحيث ان نسبة الفاقد تصل مة شبكة المياه العامة قدي % 

 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية  ةيتسبب بمكار
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  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة

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  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

مةع  النفايةا  الصةلبة بعمليةة ج    إللارةال تعاني قرية لير الحطةب مةن مشةاكل  ةي الارة النفايةا  الصةلبة حيةث يقةوم الم لةا المشةترش           

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
 الوضع الجيوسياسي في قرية دير الحطب  

 

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

% 42لونما ) 44513حيث ت  تصنيي ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية لير الحطب إل  مناطق )ب( و )ج(  الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية     (ب) من مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة(     71لونمةا )  14111مةور األمنيةة.  يمةا تة  تصةنيي مةا مسةاحته        إلسرائيل السلطة الكاملة علة  األ  و تبق 

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

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية ليةر الحطةب يتمركة ون  ةي المنةاطق      لارة المدنية اإلمنها اال بتصريح من اإل

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

 (.11 دول رق  انظر ال

 

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

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 47 4,283 مناطق ب

 18 6,681 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,464 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية دير الحطب 

كةان    لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   ما  لصةا نالت قرية لير الحطب حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التةي أول  بمئةا  الةدون   

سةةرائيلية والقواعةةد العسةةكرية وتشةةييد الطةةرق االسةةتيطانية اإلسةةرائيلية. و يمةةا يلةةي تفصةةيل للمصةةالرا      المسةةتوطنا  اإلمنهةةا إقامةةة 

  -:اإلسرائيلية ألراضي قرية لير الحطب

 

 سرائيلية على أراضي قرية دير الحطبإمستوطنة 

  

لونمةا مةن أراضةي قريةة ليةر الحطةب مةن أجةل إقامةة           171خالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحته  ةالر  إسرائيل

  ويبلةغ عةدل   1151مستوطنة  ألون موريه  اإلسرائيلية  الواقعة  ي ال هة الشمالية الشرقية للقرية  وقد تأسست هذه المستوطنة سةنة  

 توطن إسرائيلي وهي مبنية عل  أراضي قرية لير الحطب وقرية ع موط.مس 14717المستوطنين القاطنين  يها حوالي 
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وكان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضةي القريةة والقةرل    

ذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن   حيةةث سةةاهمت هةة   و ممتلكةةاته  الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

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

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

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

 

حيث ل  يكتفي االحتالل بمصالرة األراضةي مةن قريةة ليةر الحطةب وقراهةا الم ةاورة لتايةا  اقامةة المسةتوطنا  بةل وأةةبحت هةذه              

لة  أن مسةتوطنة  ألةون موريةه      إحيةث يشةير مركة  أبحةاث األراضةي       أرضةه    المستوطنا  تشةكل تهديةدًا حقيقيةا للفلسةطينيين علة      

وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا يوميًا للسكان القاطنين  ي قةرل ليةر الحطةب وسةال  ع مةوط   منةذ نشةأة هةذه المسةتوطنة عةام           

لة   إال راعيةة واالعتةداء علةيه      راضةيه   لة  أ إرة  من منع المة ارعين مةن الوةةول    واألهالي يتعرضون لالعتداءا  المتكر 1151

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

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

 

قاموا بوضع سياج عةا ل يحةي     2551ر مرك  أبحاث األراضي بأن المستوطنين  ي عام ول  يكتي المستوطنون بكل للب  حيث يذك

ب بةالرر  مةن قةرار    )العين الكبيةر( الةذي يعتبةر مةن المصةالر المائيةة الهامةة للقريةة والواقةع  ةي ال هةة الشةرقية منهةا  وللة               بنبع المياه

 ين.سرائيلية بأحقية أهالي قرية لير الحطب بهذه العمحكمة العدل اإل

 

 سرائيلية على أراضي قرية دير الحطبإقة صناعية منط

  

سةرائيلية ك ة ء مةن مسةتوطنة  ألةون موريةه        إمنطقةة ةةناعية    سرائيلي عل  أراضةي قريةة ليةر الحطةب    أقامت سلطا  االحتالل اإل

نة مةن ال هةة ال نوبيةة     لونما وتقع هذه المصانع بةالقرب مةن مةدخل المسةتوط     75حيث تقدر مساحة األرض المستتلة لهذا الترض بـ 

سةةرائيلي  ةةان مةةن أهةة  الصةةناعا   ةةي هةةذه المسةةتوطنة ةةةناعا  تحويةةل اللحةةوم  ومصةةانع      وبحسةةب موقةةع )شةةمي ( االلكترونةةي اإل 

 البهارا   ومصانع معال ة جلول الحيوانا  الستمدامها ألرراض لينية.

 

 سرائيلية على أراضي قرية دير الحطبإقاعدة عسكرية 

  

قاعدة عسكرية عل  أراضةي القريةة    إلقامةلونما من أراضي قرية لير الحطب  12سرائيلي ما مساحته حتالل اإلةالر  سلطا  اال

 ةي ال هةةة الشةةمالية الشةةرقية بةالقرب مةةن مسةةتوطنة  ألةةون موريةةه   حيةث يقةةع هةةذا الموقةةع العسةكري بةةالقرب مةةن مةةدخل المسةةتوطنة      

 ويفصلها عن قرل لير الحطب وع موط.

 

 سرائيلية في قرية دير الحطبية اإلالحواجز العسكر

 

عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حاج  عسكري عل  مدخل قرية ليةر الحطةب وللةب بعةد انةدالع االنتفاضةة الفلسةطينية        

ج  لة  حةوا  إ باإلضةا ة ل  قرل سال  وليةر الحطةب وع مةوط     إعل  المدخل المللي  وهي عبارة عن بوابة حديدية 2555الثانية عام 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسةطينيين  ةي العقةد األخيةر حيةث عملةت علة  إعاقةة حريةة التنقةل           أ تفتيش طيارة  حيث كان لهذه الحواج 

ومنع التواةل بين مدينة نابلا والقرل الم اورة ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء االقتصةالي علةيه  حيةث           

 بإ الةة سا ا  مضاعفة للوةول إل  القرل الم اورة بسبب إرالق هذه الحواج . وقد قامت قوا  االحةتالل  كانوا يضطرون للسفر بم

بعد سنوا  طويلة من المعاناة  ي هذه المنطقة. وال ت ال هناش العديد من الحواج  عل  الطريق المللي  2551هذه الحواج  بعد عام 

 الل لحماية أمن المستوطنة.ال  مستوطنة  ألون موريه  تستمدمها قوا  االحت
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 سرائيلية في قرية دير الحطباإلالطرق االلتفافية 

 

عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةوال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

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

لةة  ال هةةة الشةةرقية منهةةا إووتقطيةةع أوةةةال األرض الفلسةةطينية وتع يةة  السةةيطرة األمنيةةة عليهةةا  وعلةة  أراضةةي قريةةة ليةةر الحطةةب   

ألةون موريةه  بمنطقةة    لةرب  مسةتوطنة     777سرائيلي رقة   إ ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي القرية وللب لشق طريق استيطاني

ك  علة  أراضةي قريةة ليةر الحطةب  ويمتةد هةذا الشةارع مةن منطقةة            3ك  منها حوالي  17حوارة  ويمتد هذا الطريق بطول أكثر من 

 حوارة ليرب  مستوطنة  ايتمار  بمستوطنة  ألون موريه .

 

بعةرض عشةرين متةرًا علة  أراضةي قةرل سةال          1111ل  أن هذا الشارع االستيطاني ت  انشامه عةام  إويشير مرك  أبحاث األراضي 

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

لونة  أي بةأكثر مةن     1555ال راعية  وتقدر مساحة األراضي المع ولة   ي قرية لير الحطب بفعل هذا الطريق االسةتيطاني بحةوالي   

 % من مساحة القرية االجمالية.55

 

 سرائيلية في قرية دير الحطبالبؤر االستيطانية اإل

 

شهد  قرية ليةر الحطةب االسةتيالء علة  أراضةيها مةن قبةل المسةتوطنين اإلسةرائيليين لتةرض إقامةة بةلرتين اسةتيطانيتين  ةي ال هةة                

  هذه البلر إل  إي ةال امتةدال  ةي ال هةة الشةرقية للمسةتوطنة       الشرقية للقرية عل  التالل المحيطة بمستوطنة  ألون موريه  حيث تهد

 وللب للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيين. 

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعر   يمةا بعةد    232قامت إسرائيل ببناء   خالل العقدين الماضيين نهأ وال دير بالذكر

نول لمستوطنا  جديدة عالة ما تبدأ بإقامة كر انا  متنقلةة علة  الموقةع الةذي يةت  االسةتيالء عليةه         بالبلر االستيطانية وهي عبارة عن

ميةةال منهةةا. وال ةةدير بالةةذكر أن وبةةاء البةةلر  أمةةن قبةةل المسةةتوطنين. و تتفةةرع البةةلر االسةةتيطانية مةةن المسةةتوطنة األم وعلةة  بعةةد عةةدة   

  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة    االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايته لعوة  شارونية

 لون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. ورر  أن الحكوما  اإلسرائيلية المتعاقبة ل  تمنح تلب الظةاهرة 

وعل  وجه التحديد بعد   لها و لوجستي لوجولها واستمرارهامني أر رطاء بتو ي قد قامت بالرر  من للب   بالظاهرأي رطاء قانوني 

األمر الذي ألل إل  ارتفاع ملحوظ  ي عدل تلب البلر  ي   م الحك  وأطلق العنان لهذه البلرحين تول  أرييل شارون  ما 2551العام 

ستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقةال واالسةتقرار  ةي تلةب     المناطق الفلسطينية. كما لأب ال يش اإلسرائيلي أيضا عل  مساعدة هلالء الم

 المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقائه   يها.

 دير الحطب قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالل بتنفيذ عدة مشاريع خال لير الحطب قرويم لا  قام

 الماضية سنوات خمسة خالل دير الحطب قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 الهيئة العمانية لألعمال الميرية 2551 خدماتي نشاء مرك  ةحيمشروع إ

 ة الماليةو ار 2515 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق

 USAID 2511 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق 

 نماء الدوليبنب اإل 2511 خدماتي شاء حديقة عامةمشروع إن

 نماء الدوليبنب اإل 2512 خدماتي مشروع ت هي  قاعة عامة

 2513م لا قروي لير الحطب   المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

  إل  تنفيذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام     اوسكانه القريةملسسا  الم تمع المدني  ي    وبالتعاون مع قروي لير الحطبيتطلع م لا 

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

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

 

 ك . 1نشاء شبكة ةر  ةحي بطول إل  الحاجة إ -1

 بناء مدرسة للذكور.الحاجة إل   -2

 كوب. 755بناء خ ان مياه سعة الحاجة إل   -3

 ل  تنفيذ مشاريع  راعية. الحاجة إ -4

 تنفيذ مشاريع استثمارية.الحاجة إل   -7

 ل معية القرية.ومقر  أطفال اء روضةبنمشروع الحاجة إل   -1

 .استنالية جدران مشروع بناءالحاجة إل   -5

  مشروع تأثيث الم لا القروي وت هي ه.الحاجة إل   -1

 تراكتور وتنب رش.تو ير الحاجة إل   -1

 .تو ير حاويا  ل مع النفايا الحاجة إل   -15

  العامة. الحديقة تأهيل مشروعالحاجة إل   -11

 .القروي راعية خاةة للم لاتو ير معدا   الحاجة إل   -12

 .تو ير نالي للسيدا الحاجة إل   -13

 .بناء مرك  ثقا يمشروع الحاجة إل   -14

  تنموية. عمل لورا  ومشاريعالحاجة إل   -17

 .ك  1لاخلية بطول تعبيد طرق مشروع الحاجة إل   -11

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13ية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتلقرية اتعاني 

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

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  12.2^   * طرقشق  أو تعبيد  1

 ك  1.7   * 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

م 755   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  5   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

 ك  3   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 27   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   15

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   لةإعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجو 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

1 
 بناء مدارس جديدة

* 
مدرسة جديدة بناء   

 للذكور

2 
 إعالة تأهيل مدارس موجولة

* 
مدرسة دير الحطب   

 الثانوية للبنات

 جميع المدارس   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  755   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر 175   * إنشاء آبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 175   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لحهبذور  1

    * وال  راعيةنباتا  وم 1

 احتياجات أخرى

    * را عة كهرباءالحاجة إل   1

 .طرق  راعية  ك 15لاخلية و ك  طرق 1.3  رئيسة طرقك   5.1^       

  2513م لا قروي لير الحطب  المصدر:     
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 :المراجع
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشو2551ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2555  

  2513قروي لير الحطب م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2512األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2511)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -    بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي (2512)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2512

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2515بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2515-2551)نابلا  

  
  

    

 


