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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 

 بيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ال

 
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    نابلامحا 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     –حتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاال

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 يةالفيزيائالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  3..2  وعل  بعد مدينة نابلاجنوب شرق    وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية لوما

    قصرة وجالول الترب  ومن  م دل بني  اضل   ومن الشمال ال فتلك و صايل يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2.14أريج   -   المعلوما  ال ترا ية)وحدة نظ المتير  ومن ال نوب

 

 دوماقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2.14  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       374.9سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطةار  يهةا حةوالي      وق مترا 516عل  ارتفاع  لوماقرية تقع 

  (.2.14أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %66 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي .2الحرارة  يصل إل  

 

لونمةا  وللةك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              113311تبلغ مساحة قرية لوما حوالي 

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

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

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

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

 .ألراضي وريرهاالملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  ا
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة    أعضةةاء 7يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم   6..2عةةام  لومةةا ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

المةدما  المشةترج جنةوب    م لةا  ويقةع ضةمن    .ملك لائ مقر  للم لا ويوجدموظفين يعملون بشكل ج ئي.  4كما يوجد الفلسطينية  

 (.2.13  لوما)م لا قروي  لم لا سيارة ل مع النفايا ال يمتلك ا. كما شرق نابلا

 

   ما يلي (2.13  لوماقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

   مدما  العامة.وتقدي  الطرق  الشق وتيهيل وتعبيد جمع نفايا   تنظيي الشوارع 

 .حماية األمالج الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
 

عر ت القرية  ي العهد الروماني باس   ألوما   وهي عبارة عن كلمة عربية كنعانية بمعن  السكون والراحة  ث  حر ت إل   لومةا .  

مدينة المليل   قرية سلوال  بني نعي  من إل  لوماقرية  أةل سكان ويعولعام.  ...3أكثر من  إل  يعول تاريخ إنشاء الت مع الحاليو

 .(1صورة رق  الأنظر ()2.13  لوما)م لا قروي  باإلضا ة إل  الديار الح ا ية

 

 دوماقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

 كمةا يوجةد القليةل مةن     .     مسة د عمةر بةن المطةاب  ومسة د طةالل محمةد       ثالثةة مسةاجد   وهة   المسة د الكبيةر      مةا لوقريةة  يوجد  ي 

)م لةا قةروي    لالسةتتالل السةياحي  هة  ريةر مةلهلين      والطاحونة خربة ا  خربة المراج  ومنه  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2.13  لوما

 

 دوماقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2.14  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   لومةا قريةة  أن عةدل سةكان     9..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام        

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      341 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       13.42و  سمة من الةذكور  ن 13.26نسمة  منه   23.59

 وحدة. 317

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  41.1  كةان كمةا يلةي     9..2لعةام   لومةا قريةة  أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      56% ضةمن الفئةة العمريةة    3و عامةا    54 -16% ضةمن الفئةة العمريةة    66.2عامةا    16الفئة العمرية أقةل مةن   

 %.4..6%  ونسبة اإلناث 47.5  أي أن نسبة الذكور 71.4 ..1  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 (.2.13  لوماقروي  )م لا  حمول عائلة سالولة  وعائلة أبوشة  لواب عائلة من عدة عائال   منها  لوماقرية يتيلي سكان 

 

 الهجرة 
 

 قد هاجروا أو تركوا عائال  .1ج أن هنا  لوماقرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2.13  لوما قروي )م لا ...2منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع

 

 طاع التعليمق
 

%. ومةن م مةوع السةكان    11.35%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      9.1  حةوالي  9..2عام  لوماقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     25.5% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     23.1% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     14.1المتعلمةين  كةان هنةاج    

  حسةةب لومةةاقريةةة   يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي 1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة  13.1  الثانويةةة  و% انهةةوا لراسةةته14.4

 .9..2ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 753 0 1 2 0 92 30 121 229 152 106 20 ذكور

 749 2 0 0 0 59 13 95 171 206 116 87 إناث

 1,502 2 1 2 0 151 43 216 400 358 222 107 المجموع

   النتائج النهائية.9..2  التعدال العام للسكان والمساكن  2009فلسطيني  ال ها  المرك ي لإلحصاء ال المصدر:

 

 

ثالثةة مةدارس    القريةة    يوجةد  ةي   2.11/2.12 ةي العةام الدراسةي     لوماقرية  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول رقة     ()2.12  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     نيةمن قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسةطي   يت  إلارتهو حكومية

2.) 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 طةممتل حكومية دوما الثانوية المختلطةمدرسة 

 ممتلطة حكومية دوما االساسية المختلطةمدرسة 

 إناث حكومية اكرم حلوم الثانوية للبناتمدرسة 

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديرية معلما ومعلمة  44طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  551  وعدل الطالب اةّف 25 لوماقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالب  16يبلغ  لوماقرية (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ي مدارس 2.12  نابلا -والتعلي  التربية

   .(2.12مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 25  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

  القريةيوضح تو يع رياض األطفال  ي   3. ال دول رق  ةةخا ةجه اتهلألطفال  تشر  عل  إلار روضة قرية لوماكما يوجد  ي 

 .واالس حسب ال هة المشر ة 

 



 نابلس محافظة                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 1 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 2 2 لوما  روضة

    2.12  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   منها (.2.13  لوما)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل لوماقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 

  إعالة تيهيل وخاةة بما يتعلق بدورا  المياه. وحاجتها إل  مدارس القريةعدم أهلية 

 . نقص  ي معدا  وأجه ة المدارس والممتبرا 

 
 

 قطاع الصحة
 

حيث يوجد عيةالة ةةحة لومةا الحكوميةة  عيةالتي طبيةب عةام خاةةة  ثالثةة عيةالا  أسةنان            . مرا ق ةحيةعدة  لوماقرية  ي  تتو ر

و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  مرك  ةحي عقربةا  حيةث يبعةد عةن الت مةع        خاةة.

)م لةا   كة   .3ان عةن الت مةع حةوالي      حيث يبعد ي مدينة نابلامستشف  ر يديا  و ك   أو التوجه إل  المستشف  الوطني .1حوالي 

 (.2.13  لوماقروي 

 

   أهمها (2.13  لوما)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  لوماقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 ق  يومين  ي االسبوع  حيث يقتصر عل  عدم كفاية لوام العيالة الصحية . 

   طوارئ لمدمة الحاال  الطارئة.عدم تو ر مرك 

 .عدم تو ر ةيدلية  ي القرية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
% .3 كةل منهمةا   سةتوعب ي حيةث ي الوظائي وسوق العمةل االسةرائيلي   قطاع عل  عدة قطاعا   أهمها لوماقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2.13  لوما)م لا قروي   من القول العاملة

 

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

 ما يلي ك  لوماقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة.3قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة .3العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 من األيدي العاملة.2ل راعة  ويشكل قطاع ا %. 

  من األيدي العاملة. .1قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة6ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 6قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 دوماقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2.13  لومام لا قروي  المصدر:

 

 6محال  لتقدي  المدما  الممتلفة   4بقالة   26 لوماقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 لوماقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2.13  لومام لا قروي ) محال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ(

)م لا قروي لوما    نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةتبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي وقد  %.26إل   2.13لعام

 عل  النحو االتي  هي (  2.13

 .سوق العمل االسرائيلي 

 .القطاع ال راعي 

 القوى العاملة 

 

% من 31.4  أن هناج 9..2عام  سطينيالذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفل المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 66.1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  51.5 % يعملون(. وكان هناج16.3السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %35.4الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى لعالقةوا الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) دوما 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

 753 0 313 5 3 41 1 263 440 40 27 373 ورذك

 749 1 717 1 0 37 374 305 31 2   29 إناث

 1,502 1 1,030 6 3 78 375 568 471 42 27 402 المجموع

   النتائج النهائية.9..2  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:



 نابلس محافظة                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 1. 

 قطاع الزراعة

 

)انظر ال دول  لونما أراض سكنية 341و لون  هي أراض قابلة لل راعة 431.5لونما  منها  113311 حوالي لوماقرية مساحة  تبلغ

 (.3وخريطة رق    6رق  

 

 (بالدونم المساحة) دوماقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

ةوالتجاري  

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(40814)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

61 6 133098 . . 13385 684 . 23939 348 183318 

 2.14  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 دوماقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2.14  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 23211حيةث يوجةد حةوالي     ال يتةون  ب راعةة  لومةا وتشةتهر   .لومةا قريةة    يبين أنواع األش ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي    5ال دول رق  

 . ل يتونعة بيش ار الون  م رو
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 )المساحة بالدونم( دوماقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 4جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 234.4 0 32 0 146 0 0 0 8 0 0 0 23211 
 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.9  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  .36  ان مساحة الحبوب تبلغ  لوماقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 لدونم()المساحة با دوماقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 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

. 433 . 1. . . . 3. . 3 . 36 . 6 . 36. 
 .2.1 نابلا مديرية  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) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   ةالحيةةةا ا  ال راعيةةة 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

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    لومةا قريةة   سةكان  مةن % .2 بين المسةح الميةداني أن  أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.1انظر ال دول رق  ( )32.1  لوما)م لا قروي  وريرها

 

 دوماقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

32 . 6.3... . . . . 71. 1.5. 265 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  .(7رق  )انظر ال دول (2.13  لوما)م لا قروي  ك  طرق  راعية 22   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها دوماقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 .1 ةالحة لسير المركبا 

 9 ال راعية  ق  ةالحة لسير التراكتورا  واآلال 

 6 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2.13  لوماقروي م لا المصدر: 

   منها (2.13  لوما)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض لوماقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .قلة الطرق ال راعية 

 قلة تو ر مصالر المياه. 
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 .عدم تو ر رأس المال 

 عدم ال دول االقتصالية. 

 . ارتفاع أسعار المدخال  ال راعية وخاةة االعال 

 .قلة المدما  البيطرية  ي القرية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد عدل مةن ال  ولكنأية ملسسا  حكومية   لوماال يوجد  ي قرية 

    (  منها2.13 لوماقروي  م لا) وريرها الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية

 

  وتقةدي  كا ةة المةدما     القرية االهتمام بقضايا  بهد و ارة الحك  المحلي   من قبلم  6..2تيسا عام  :دومامجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.إل  سكانها

  :لداخلية  تعن  بتقةدي  لعة  ومشةاريع ةةتيرة لألعضةاء       م  من قبل و ارة ا .2.1تيسست عام جمعية نساء دوما الخيرية

 باإلضا ة إل  عمل نشاطا  لينية وثقا ية وتر يهية للسيدا .

  :م  مةةن قبةةل و ارة الشةةباب والرياضةةة  يعنةة  بتنظةةي  نشةةاطا  رياضةةية وثقا يةةة    3..2تيسةةا عةةام نااادي دومااا الرياضااي

 وريرها.

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 واالتصاالت الكهرباء

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و .م1776 شبكة كهرباء عامة منذ عام لوماقرية يوجد  ي 

ضةعي   أهمهةا    كما تواجه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء      .%..1ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة   لةي        قريةة  ال كمةا يتةو ر  ةي   . التيار الكهربائي  ي القرية  باإلضا ة إل  عدم وجول محةوال  كا يةة  

 (.2.13  لوما)م لا قروي   % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي.3  وتقريبا القريةلاخل 

 النقل والمواصالت

 

الت مةةع يسةةتمدمون وسةةائل مواةةةال     ةةإن سةةكان  تةةو رو ةةي حةةال عةةدم    المةةواطنين تقةةوم بنقةةل تاكسةةيا   4 لومةةاقريةةة يوجةةد  ةةي 

ومن العوائق التي تواجه سكان القريةة أثنةاء التنقةل  قلةة المركبةا        السيارا  الماةة أو سيارا  الشارع الرئيسي أو مكاتب التاكسي.

كة  مةن    2.6 لقريةة  يوجةد  ةي ا   لقريةة  اأما بالنسبة لشبكة الطةرق  ةي    (.2.13  لومام لا قروي )  ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 .(.1ال دول رق   رأنظ( )2.13  لوما)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   12.6الطرق الرئيسة و

 

 دوماقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 4.6

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 6

 طرق رير معبدة. .3 6.. 3

 2.13  لوماقروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

مرتفعة  بيسعارلوما شبكة مياه عامة  وبالتالي يقوم المواطنون  ي القرية بشراء المياه عبر ةهاريج المياه الماةة  ال يتو ر  ي قرية

بئةر من لةي لت ميةع ميةاه      .36يوجةد  ةي قريةة لومةا     كمةا   (.2.13قةروي لومةا     شيكل للمتر المكعب من المياه )م لةا  .1ل  إتصل 

 (.2.13ل  نبع مياه ولكنه رير مستتل بسبب تلوث مياهه )م لا قروي لوما  إ باإلضا ةاألمطار 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   الميةاه العالمةة   ال يتو ر  ي قرية لوما شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن     

ن القرية رير ممدومةة بمدمةة   أنه ال تتو ر تقديرا  لالستهالج اليومي من المياه للفرل  ي القرية بسبب أوحيث  (.2.13قروي لوما  

يةت  ت ميعهةا   لتةي  ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة. الميةاه العالمةة ا             إنهت ويد المياه وبشبكة المياه العامة  

  حيث يت  التملص منها إمةا مباشةرة  ةي المنةاطق المفتوحةة أو  ةي        بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح

قةع  . وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عند موااألولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2.13أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

فايةا  والةتملص منهةا. ونظةراو لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة                والتي تتمثل حاليةا ب مةع الن  

)م لةا  % ..1شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     6المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2.13قروي لوما  

                                                                                                                                                                                                                                                       

يةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي             ينتفع معظ  سكان قرية لوما من خدمة إلارة النفا

أكيةاس بالسةةتيكية أمةةام المنةةا ل والمحةةال  ومةةن ثة  يةةت  جمعهةةا مةةن قبةةل الم لةةا القةروي بواقةةع مةةرتين  ةةي األسةةبوع ونقلهةةا بواسةةطة     

لتملص من النفايا   ي هذا المكب عةن طريةق حرقهةا    حيت يت  ا  ك  عن القرية  2تراكتور إل  مكب عشوائي  ي القرية يبعد حوالي 

 (.2.13)م لا قروي لوما   ي الهواء الطلق 

                                                                                                                                                                                                                   

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      9..أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية لوما 

أريةج    -قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     ) طنةا سةنوياو.   676طةن   أي بمعةدل    1.5النفايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 

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

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   .مرتفعة بيسعاركة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه عدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شب
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 إدارة المياه العادمة

 

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

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

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه  ةلنضحها  يتسبب بمكار

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن للك.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

واطنون ب مع النفايا  وتركها أمةام المنةا ل لحةين قيةام     تعاني قرية لوما من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقوم الم

سةبوعيا ممةا يسةبب تراكمهةا  ةي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا             أسيارة النفايةا  ب معهةا بواقةع ثةالث مةرا       

لتةي يةت  الةتملص مةن     ن عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القريةة  كبةاقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا وا      أالضالة. كما 

نفاياتها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  السكانية  ةي  

 محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية دوما 

 

لطة الوطنيةةة بةين السة    1776قتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام           اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة المل    إلة  بةالرجوع  

% مةن مسةاحة   6لونما ) 763ت  تصنيي ما مساحته حيث   و )ج( (بمناطق ) إل  ت  تقسي  أراضي قرية لوما  الفلسطينية وإسرائيل

ن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و تبقة          وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عة     (ب) القرية الكلية( كمناطق

 % مةن مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق     76لونمةا )  193356ت  تصنيي ما مساحته إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  يما 

البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة منهةا اال       حيةث يمنةع    وهي المناطق التي تقع تحت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةاو والاريةاو      (ج)

  (ب)سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن معظ  السكان  ي قريةة لومةا يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة       االلارة المدنية اإلبتصريح من 

 (. 11 دول رق ومناطق مفتوحة )انظر ال  ي القرية  معظمها أراض  راعية (ج)أما المناطق المصنفة 

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية دوما اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                    

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 5 953 مناطق ب

 95 120345 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 180318 المساحة الكلية

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

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة لومةةا  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة     مةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا  إ  بةةالرر 

والمسةتوطنا   سةرائيلية ليسةت بعيةدة عنهةا      قواعةد والحةواج  العسةكرية اإل      السةرائيلي االحتالل اإل الفلسطينية ل  تسل  من ممارسا 

لة  ال هةة التربيةة منهةا مسةتوطنة  شةيفو        وإ سرائيلية تحةي  بهةا مةن ال هةا  الشةرقية والتربيةة  حيةث يوجةد بةالقرب مةن القريةة           اإل

سةةرائيلية إلةة  البةةلر االسةةتيطانية اإل ا ةسةةرائيلية المقامةةة علةة  أراضةةي قريتةةي قصةةرة وجةةالول الم ةةاورتين رربةةا  باإلضةة اإلراحيةةل  

المحيطة بهذه المستوطنة وهةي ) عةالي عةال  و  ايةد كةولا  و احيةا (. أمةا  ةي ال هةة الشةرقية للقريةة  توجةد مسةتوطنة  معاليةه               

لت هةةذه سةةرائيليتين والمقامتةةان علةة  أراضةةي قريتةي ال فتلةةك و صةةايل الم ةةاورتين شةةرقا. وقةةد شةةك اإلا ةراي   ومسةةتوطنة  بي ائيةةل   

 المستوطنا  المحيطة مصدرا من مصالر االعتداء عل  المواطنين الفلسطينيين وعل  ممتلكاته  وأراضيه . 

 

كما وتحي  بقرية لوما من ال ها  الشرقية والتربية وال نوبية ثالث قواعد عسكرية لقوا  االحةتالل حيةث تهةد  سةلطا  االحةتالل      

ية  ي عمق األراضي الفلسطينية إل  تكثيي الوجول العسكري وتع ي  السيطرة األمنية عل  اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكر

الفلسةةطينيين وحمايةةة المسةةتوطنا  االسةةرائيلية ال اثمةةة علةة  أراضةةي المةةواطنين الفلسةةطينيين  حيةةث تشةةكل هةةذه القواعةةد العسةةكرية      

 مصدرا  خر لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. 

 

سرائيلي تسيطر عل  أكثر من عشرة  ال  لون   ي المنطقةة الشةرقية   روي لوما   ان سلطا  االحتالل اإل  م لا قوبحسب معلوما

 بح ة أنها منطقة محمية طبيعية  حيث تمنع الرعاة والم ارعين من الوةول اليها او استتاللها للرعي أو ال راعة.

 

 

 سرائيلية في قرية دومااإل الحواجز العسكرية

 

وا  االحةتالل  ةي  تةرة االنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها العديةد مةن الحةواج  العسةكرية علة  أراضةي قريةة لومةا و ةي محيطهةا                  أقامت ق

 ع الطرق االلتفا ية المحيطة بها.وخصوةا  ي ال هتين الشمالية والتربية للقرية عند مناطق التماس م

القريةة  أحةدهما يةرب  قريةة لومةا بقريةة م ةدل بنةي  اضةل شةماال            حيث أقامت هناج سواتر ترابية وللك إلرالق مدخلين من مةداخل  

واآلخةر يةرب  خربةة المةراج  بةالطريق االلتفةا ي  ةةي ال هةة ال نوبيةة التربيةة  وقةد تة   ةتح هةةذه المةداخل بعةد سةنوا   ةي ظةل هةةدوء                  

 يسي التربي للقرية لتفتيد المواطنين.خرل حاج ا طيارا عل  المدخل الرئي  قوا  االحتالل بين الفينة واألاألوضاع الميدانية. وتق

 

ومن الحواج  المهمة والتي أقامتها قوا  االحتالل  ةي محةي  قريةة لومةا هةو حةاج   معاليةه ا ةراي   الرئيسةي والمقةام علة  المفتةرق             

مةة علة  الطةرق    المللي لمستوطنتي  معاليه ا ةراي  وجيتيةت   ةي ال هةة الشةمالية الشةرقية للقريةة حيةث كةان أحةد أهة  الحةواج  المقا            

الرابطة بين محا ظة نابلا ومنطقة األروار لسنوا   وكان له أثر سلبي عل  القطاع ال راعي الفلسطيني خصوةا  ي الفترة ما بةين  

 ..2.1و  1..2عامي 

 

الضةفة   قامة حاج   عترة الرئيسي والذي كةان ومةا  ال مةن أهة  حةواج      من إ كما وتيثر  قرية لوما و قرل محا ظة نابلا ال نوبية

 التربية  ال ي ال يقطع أوةال الضفة حت  يومنا هذا من خالل اجراءا  التفتيد ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   كان لهذه الحواج  أوقد 

 اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء         مدينة نابلا والقرل الم

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . 

 

 سرائيلية في قرية دومااإلالطرق االلتفافية 

 

ل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال               عملت سلطا  االحةتال 

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

 طرة األمنية عليها. وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السي
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وعلةة  أراضةةي قريةةة لومةةا و ةةي ال هةةة التربيةةة منهةةا ةةةالر  إسةةرائيل الم يةةد مةةن أراضةةي القريةةة وللةةك لشةةق الطريةةق االلتفةةا ي        

 ك  عل  أراضي القرية. 2.6  حيث تمتد هذه الطرق بطول حوالي 6.6  والطريق االلتفا ي االسرائيلي رق  461االسرائيلي رق  

 

التةي يفرضةها ال ةيد     (Buffer Zone)بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  وت در اإلشارة 

 متر عل  جانبي الشارع.  96اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 

 األوامر العسكرية االسرائيلية في قرية دوما

 

أحد عشر أمرأو عسكرياو  1..2ئيلي ممثلة بما يسم  م لا التنظي  االعل   ي شهر نيسان من العام سرادر  سلطا  االحتالل اإلأة

)اخطارا ( بهد  وقي البناء أو الهدم لمنا ل ومنشآ   ي قرية لوما  وللك بح ة البناء بةدون تةرخيص  ةي المنةاطق المصةنفة )ج(      

  .16171  161797  161791  161799  161795قةام التاليةة  )  بحسب اتفاقية أوسلو  وتحمل اخطارا  سلطا  االحةتالل االر 

(. وبحسب م لا قروي لوما  قد أخطر  سلطا  االحتالل  ةي  161715  161716  161714  161713  161712  161711

ا  عشةرة منةا ل ومنشةآ  أخةرل  ةي القريةة تحةت نفةا الةذرائع والح ةج. ولالطةالع علة  تفاةةيل األوامةر واالخطةار                2.13العام 

المذكورة من خالل مرك  أبحاث االراضي قراءة الحالة الدراسية عل  الراب  التالي
1
 . 

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية دوما

 

اإلسةةرائيليين القةةاطنين  ةةي المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية والبةةلر االسةةتيطانية ال اثمةةة بشةةكل ريةةر قةةانوني علةة   كةةان العتةةداء المسةةتوطنين

حيةث سةاهمت هةذه االعتةداءا   ةي السةيطرة        و ممتلكةاته    لم اورة لقرية لوما األثر األكبر عل  السكان الفلسطينيينأراضي القرل ا

عل  الم يد من األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و للةك مةن خةالل منةع أةةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالج           

عليهةةا. كمةةا قةةام المسةةتوطنون باعتةةداءا  شةةت  علةة  األشةة ار والم روعةةا  وحرقهةةا    الشةةائكة و رعهةةا باألشةة ار لتع يةة  السةةيطرة  

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

 

سةتيطانية بةل وأةةبحت المسةتوطنا  تشةكل      حيث ل  يكتي االحتالل بمصالرة األراضي من قرية لومةا وقراهةا الم ةاورة للتايةا  اال    

تهديداو حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه    منذ نشية هذه المستوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةررة  مةن منةع المة ارعين        

منةةا ل مةةن الوةةةول الةة  أراضةةيه  ال راعيةةة واالعتةةداء علةةيه   وسةةرقة المحاةةةيل ال راعيةةة  وحةةرق األشةة ار  واالعتةةداء علةة  ال  

 والممتلكا   وخ  الشعارا  العنصرية وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 

 

 

 دوماقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 .(12 انظر ال دول رق )(2.13  لومام لا قروي ) الماضيةسنوا  الممسة مشاريع خالل عدة  بتنفيذ لوماقروي  م لا قام

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1381  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1381
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 الماضية سنوات خمسة خالل دوماقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 Coopi .2.1 بنية تحتية استناليهمشروع أرةفة وإنشاء جدران 

 بكدار .2.1 بنية تحتية مشروع تعبيد الشارع  الرئيسي

 ال راعةو ارة  .2.1  راعي مشروع تيهيل طرق  راعية

 سلطة الطاقة 2.11 بنية تحتية مشروع توسيع شبكة الكهرباء

 الحكومة األلمانية 2.13 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه عامة وخ ان مياه

 2.13  لوما قرويم لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

سكانه  إل  تنفيذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القالمةة       و ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معلوما يتطلع م لا قروي

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

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

 

 الممط  الهيكلي. مشروع توسيعالحاجة إل   .1

 الحالية. مدارس ثانوية ممتلطة بديلة للمدارسالحاجة إل  بناء  .2

 ضا ة محول جديد للقرية.ر ع القدرة الكهربائية وإالحاجة إل   .3

 الة ةحية.نشاء م مع خدما  عامة يتضمن جمعية نسوية  ةالة عامة  نالي رياضي  عيإالحاجة إل   .4

 ك . 1.6ليه بطول لية إالحاجة إل  تيهيل المكب ال ديد والطريق المل .6

 الحاجة إل  ت ويد الم لا القروي بصهريج نضح للتملص من المياه العالمة. .5

 ك . 4ك   وتيهيل طرق  راعية بطول  5لون   وشق طرق  راعية بطول  ...1الحاجة إل  استصالح  .9

 ك . 5طول الحاجة إل  تعبيد طرق لاخلية ب .1

 انتاجية ةتيرة لتشتيل األيدي العاملة وخصوةا العنصر النسوي.مشاريع الحاجة إل   .7

 ل  مدرسة أكرم حلوم.إضا ة رر  ةفية ورر  ممتبرا  إ الحاجة إل  ..1

 الحاجة إل  مشاريع لع  قطاع الثروة الحيوانية وت ويده بيلوية وخدما  بيطرية واعال . .11
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 لقريةلتطويرية األولويات واالحتياجات ال
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 دوماقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  6..2^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو  بار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  16   * تركيب شبكة ةر  ةحي 9

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية .3   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 7

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   عالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولةإ 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة ثانوية للذكور   * بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 لزراعيةاالحتياجات ا

 لون  .26   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر .2   * إنشاء  بار جمع مياه 2

 براكا .4   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا ..5   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 5

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 9

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 7

 ك  طرق  راعية. 12لاخلية  ك  طرق  1ك  طرق رئيسية   6..^

  2.13  لوما قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   7..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 9..2  

  2.13  لوماقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2.14( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2.12األراضي 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   (2.14القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2.11)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2.12)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -ابلان. (2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1.بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (.2.1-7..2)نابلا   

 

  

  

 


