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 شكر وعرفان

 
اون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتع 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 

 يق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ر

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

الطبيعيةةة  والبشةةرية   إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل 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 راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

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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 عينبوس قريةدليل 

 الفيزيائيةقع الجغرافي والخصائص المو
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  3.23  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية عينبوس

 ومن ال نوب  الترب عوريي وجماعين   ومن عوريي    ومن الشمالحوارة  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةن وحوارة جماعي

 

 عينبوس قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     5.2.2وي لألمطةار  يهةا حةوالي    سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةن       ةوق  متةرا   212علة  ارتفةاع    قرية عينبةوس تقع 

أريةج    –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %3..5لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسبية حوالي  11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

قبةل و ارة الحكة  المحلةي     لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن      48.34تبلل مساحة قرية عينبوس حوالي 

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

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

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

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

 .الت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماةة ب
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  تةة  تعييةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء 4يتكةةون الم لةةا الحةالي مةةن  وم   1445عةةام  عينبةةوس  ةي  قةةروي تة  تسسةةيا م لةةا 

م لةا  ) متلةك الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      يال كمةا  . لائة  ملةك  ويوجةد للم لةا مقةر      مةوظفين  3 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2.13  عينبوس قروي

 

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

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

   وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتسهيل شق وتعبيدوجمع النفايا   وتنظيي الشوارع 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 نظي  وسائل المواةال .ت 

 

 نبذة تاريخية
 

ولكةن    بةالقرب منهةا اليبوسةيين     يسةكن كةان   تدعي   عين يابوس  توجد  ي القريةعين ماء ل  إالس  نسبة ابهذا  عينبوسقرية  سميت

. ن سةكنها  مةن اليبوسةيين الةذين كةانوا أول مة     لة   إ الحةالي  يعةول تةاريإ إنشةاء الت مةع     و . عينبةوس   تةدع  مع مرور ال من أةةبحت  

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2.13  عينبوس قرويم لا  ) شبه ال  يرة العربية واليمن  إل  عينبوس قريةأةل سكان  ويعول

 

 

 

 عينبوس قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعةأل األمةاكن      .سة د األربعةين شةهيد(  ومسة د السةبيل     العمري القةدي  )م  المس د  وهما  مس دين عينبوس قريةيوجد  ي 

مةن  و .ومقةام أحمةد العرنةي   مقةام المضةر      مقام شةما الةدين  منطقة جبل طالو   مقام المرلاوي    منها  القريةوالمناطق األثرية  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2.13  عينبوس قروي م لا). ال دير ذكره أن جميع هذه المناطق رير ملهلة لالستتالل السياحي

 

 عينبوس قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

  السكان
 

 بلةل  عينبةوس  قريةة  أن عدل سكان  1..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      421نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر        18111 ونسمة من الةذكور    18144نسمة  منه   283.2

 وحدة. 414

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  42.2ان كمةا يلةي      كة 1..2لعةام   عينبةوس  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعةدال العةام للسةكان والمسةاكن      

عاما  ما  ةوق.   52% ضمن الفئة العمرية  3.2عاما  و 54 -12% ضمن الفئة العمرية  21.1عاما   12ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 43.2%  ونسبة اإلناث  21.3   أي أن نسبة الذكور1.1.2 ..1  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  .(2.13  عينبوس قروي)م لا   عّلانعائلة و  نيحس  عائلة حمدعائلة من عدة عائال   منها   عينبوس قريةيتسلي سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع السكان  13.4%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها  1.1  حوالي 1..2عام  عينبوس قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      23.4% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      31.3% يستطيعون القراءة والكتابة   12.3المتعلمين  كان هناك 

  حسةب  عينبةوس  قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رقة    2.4% انهوا لراسته  الثانوية  و 13.3

 .1..2ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 817 0 0 4 0 34 24 108 267 259 96 25 ذكور

 728 1 0 1 0 13 8 105 180 224 102 94 إناث

 1,545 1 0 5 0 47 32 213 447 483 198 119 المجموع

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

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2.11/2.12 ةي العةام الدراسةي     عينبوس قرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2.12  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارته  حكوميتين

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة سم المدرسةا

 ذكور حكومية الثانوية للبنين عينبوسمدرسة 

 ناثإ حكومية الثانوية للبنات عينبوسمدرسة 

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديرية معلما ومعلمة  34طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  512الطالب  ةفا  وعدل 22 عينبوس قريةيبلل عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   15يبلةل   عينبةوس  قريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2.12  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2.12لي   مديرية التربية والتع) طالبا وطالبة  ي كل ةي 24وطالبة  وتبلل الكثا ة الصفية 

 

تو يةع ريةاض األطفةال     يوض   3. ال دول رق  جهة خاةة تهالألطفال  تشر  عل  إلارروضة واحدة  قرية عينبوسكما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة لقرية ي ا

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 3 3 روضة عينبوس النموذجية

    2.12  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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تواجه مدارس عينبوس الثانوية للبنين والبنا  ةعوبة وةول الطالب إليها  ي  صل الشتاء لعدم وجةول عبةارا  ميةاه وجسةور علة       

 .(2.13  قروي عينبوس )م لا الشوارع المللية إليها 

 

 العلمةةيطلبةةة الفةةرع  الفةةرع العلمةةي والصةةناعي    ةةإن - ةةي حةةال عةةدم تةةو ر إحةةدل المراحةةل التعليميةةة  ةةي الت مةةع  كالمرحلةةة الثانويةةة

والتوجه إل  مةدارس نةابلا  الصةناعية       ك  4 – 3عن القرية حوالي  والذين يبعدون  الثانوية  حوارة مدارسيتوجهون للدراسة  ي 

م لةا قةروي   )كة    .3كة   والتوجةه إلة  مةدارس أريحةا الثانويةة  حيةث يبعةدون عةن الت مةع حةوالي             11لذين يبعدون عةن الت مةع   وا

 (.2.13  عينبوس

   منها (2.13  عينبوسقروي م لا  ) بعأل العقبا  والمشاكل عينبوسقرية  يواجه قطاع التعلي   ي

 

 دارس القرية.محاسوب  ي  ورر  علميةو ر مالعب وممتبرا  عدم ت 

  لقّلتهانظرا بالطالب اكتظاظ التر  الصفية  ي مدارس القرية. 

 قّلة متابعة الطالب من قبل أولياء األمورضعي الهيئة التدريسية  ي مدارس القرية  و. 

 

 قطاع الصحة
 

أمومةة وطفولةة    مركة   الصةحية(   عينبةوس مرك  ةحي حكومي )عيالة  صحية  حيث يوجدالمرا ق بعأل ال عينبوسقرية تتو ر  ي 

 الحكةةومي ر يةةدياتشةةف  لةة  مس  الطةةوارلء يتوجةةه المرضةة  إو ةةي حةةاال عيةةالة طبيةةب أسةةنان خاةةةة  وةةةيدلية خاةةةة. حكةةومي  

 .(2.13  عينبوس قرويم لا  ) ك  11حوالي  القريةعن  انالذي يبعد و  نابلا ي مدينة  والمستشف  الوطني

 

   أهمها  (2.13  عينبوس)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من عينبوسقرية  ي  القطاع الصحييواجه 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر أجه ة ومعّدا  طبية متطورة  ي عيالة القرية الصحية 

 .نقص األلوية الطّبية المتو رة  ي عيالة القرية الصحية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % مةن القةول العاملةة    .1سةتوعب  يحيةث    سرائيليسوق العمل اإلقطاع ها عل  عدة قطاعا   أهم عينبوس قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2.13  عينبوسم لا قروي )

 

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

 ما يلي ك  عينبوس قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة .1سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة .1قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 2  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 2  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة 2ن  ويشكل قطاع الموظفي %. 
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 عينبوس قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2.13  عينبوس قرويم لا  المصدر:      

 

  محةال  4ممبة      )سةوبرماركت(  ال ابقة  .1 عينبةوس  قريةة  يوجةد  ةي      صالية والت اريةة من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 مناشةير ح ةر    3محةاجر أو كّسةارا  ح ةر      2  (الإوالن ةارة ...   للصناعا  المهنية )كالحدالة  محال 2و لمدما  الممتلفةلتقدي  ا

 . (2.13  عينبوس قرويم لا  )مقاهي انترنت  2 يتون  و صرةمع

 

نتي ةة   لقريةة كثةر تضةررا  ةي ا   وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األ     %. .5إلة    2.13لعةام   عينبةوس  قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 عل  النحو اآلتي   هي(  2.13  قروي عينبوسم لا  ) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 .قطاع ال راعة 

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 

 القوى العاملة 

 

% من  31.2  أن هناك 1..2عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  41.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   53.4% يعملون(. وكان هناك  34.2السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق   % من المتفررين ألعمال المن ل( 34.4و من الطالب 
 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة سالجن حسب( فأكثر سنوات 11) عينبوس 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

 817 2 346 14 1 60 1 270 469 8 62 399 ذكور

 728 0 711 4 0 54 421 232 17 3 2 12 إناث

 1,545 2 1,057 18 1 114 422 502 486 11 64 411 المجموع

   النتائج النهائية.1..2 -  التعدال العام للسكان والمساكن4..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة 

 

 انظةر  ) أراض سةكنية  لونمةا  251و قابلةة لل راعةة   هةي أراض   لونة   2,648لونمةا  منهةا    4,089حةوالي   عينبوس قريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    2ال دول رق  

 

 ( الدونمب المساحة) عينبوس قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)2,648( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

114 11 1,055 . . 763 11 1 1,873 261 4,089 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 عينبوس قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  عينبةوس وتشةتهر   .عينبةوس  قريةة احاتها  ةي    يبين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسة    5ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بسش ار ا 18251
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 )المساحة بالدونم( عينبوس قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

ليبع مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 

. 18344 . 41 . 14 . . . 1 . . . 18251 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 (.1نظر ال دول رق  ا) لون   وأهمها القم  .15ن مساحة الحبوب تبلل إ   عينبوس قرية ي  أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية

 

 )المساحة بالدونم( عينبوس قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

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

. 252 . 2 . . . 1. . . . 25 . 1 . 15. 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

المس  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) لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيال هةةةا  المركةةة ي الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

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

 أريةج  مسة   أمةا  ينةابيع. ال بعةأل  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

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومون بتربية عينبوس قرية سكان من % 1 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.3)انظر ال دول رق  (2.13  عينبوس قرويم لا  )وريرها 

 

 عينبوس قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

. . 128... . . . . 12. 15. 2 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظر ال دول رقة   (2.13  عينبوس قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 12.2   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

4). 

 

 وأطوالها عينبوس قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2.. ةالحة لسير المركبا 

 1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2.13  عينبوس قرويم لا المصدر: 
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   منها (2.13  ينبوسع قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعأل عينبوس قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 مكانيا  مالية لدل الم ارعين.ر المدخال  ال راعية  وعدم تو ر إارتفاع أسعا 

 .قلة الطرق ال راعية  

 .قلة ال دول االقتصالية 

   القطاعا  األخرل.العمل  ي ل  ي القطاع ال راعي والتوجه إعدم االهتمام بالعمل 

 البلر االستيطانية المحيطة بها. قرب مساحة كبيرة من أراضي القرية ال راعية من 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقدم خدماتها لممتلي  ئا   التي  معيا الو محليةاللسسا  مال يوجد  ي قرية عينبوس أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

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

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد     الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  تة  تسة يله الحقةا      م1445عام  تسسا : عينبوس قرويمجلس

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

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      شةركة كهربةاء الشةمال   تعتبةر   .م 1412 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      عينبوس قريةيوجد  ي 

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

 قريةة ال كمةا يتةو ر  ةي    لعدم وجول محوال  كهربائية كا ية.التيار الكهربائي  ل  ضعي  إضا ة إانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر

 قةروي )م لةا   % مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي       .3  وتقريبةا  قريةة الشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلةي لاخةل   

 (.2.13 عينبوس

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ةي الت مةع  ةإن تنقةل سةكان الت مةع        .اطنيننقل الموتأجرة  ا سيار 5 عينبوس قريةيوجد  ي 

عدم لخةول  ويعتبر   (.2.13 قروي عينبوس)م لا يكون بواسطة سيارا  نقل الركاب والمسا رين من جماعين وعوريي وحوارة 

الشةةارع  مةةنالركةةاب  ليةةن ال وتحمبةإ تفةةاء واالك مةةن المةةال ضةا ي إلةة  لاخةةل القريةةة اال بمبلةةل إ التةةي تنقةةل المةواطنين سةيارا  األجةةرة  

)م لةا   ل  المدن والت معا  الم اورةركاب والمسا رين إمام تنقل العوائق أمن أه  ال الرئيسي الواةل بين القرية والقرل الم اورة

 ن الطةرق الفرعيةة  ك   مة  4وك  من الطرق الرئيسة  3 قرية يوجد  ي ال  قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2.13 عينبوس قروي

 .(.1 دول رق  النظر )ا(2.13 عينبوس قروي)م لا 
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 عينبوس قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 3

 طرق رير معبدة. .3 - 4

 2.13  عينبوس قرويم لا المصدر: 

 

 ياهالم

 

تة  إنشةائها عةةام    سةرائيلية وذلةك عبةر شةبكة الميةةاه العامةة التةي      شةركة ميكيةةرو  اإل ت ويةد سةكان قريةة عينبةةوس بالميةاه مةن خةالل       يةت   

   (.2.13  عينبوس% )م لا قروي .5  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م1434

 

(  وبالتةالي يبلةل   2.13  عينبةوس ألي  متر مكعب/ السنة )م لةا قةروي    .5حوالي  2.12ام للقرية ع وقد بلتت كمية المياه الم ولة

عينبةوس ال يسةتهلك   قريةة  وهنا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي      لترا/ اليوم.  53حوالي عينبوس  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةةد    2.13  عينبةوس % )م لةا قةروي   32 هةذه الكميةة مةن الميةاه  وذلةك بسةبب ان الفاقةد مةن الميةاه يصةل إلة            

عينبةوس  المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة      

لحد األلنة  المقتةرم مةن قبةل منظمةة      ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع ا ( 2.13  عينبوسلترا  ي اليوم  )م لا قروي  41

بئةةر من لةةي لت ميةةع ميةةاه األمطةةار   ..3قريةةة عينبةةوس لتةةر للفةةرل  ةةي اليةةوم.  كمةةا يوجةةد  ةةي  ..1الصةةحة العالميةةة والةةذي يصةةل إلةة  

  عينبةوس شيكل /متر مكعب )م لةا قةروي    4.2ويبلل سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  (.2.13  عينبوس)م لا قروي 

2.13.) 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية عينبوس شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  )م لا 

 واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي            (.2.13  عينبوسقروي 

آال  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتةا  الفةرل مةن الميةاه      31.2مترا مكعبا  والتي تعالل  32.2

لترا  ي اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة     33العالمة بحوالي 

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة )قس  أبحاث المياه العامة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبةر م لةا قةةروي عينبةوس ال هةةة الرسةمية المسةةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةةلبة النات ةة عةةن المةواطنين والمنشةةآ  الت اريةة  ةةي          

تة   ةرض رسةوم شةهرية     القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظةرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة        

% .1شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة  تحصةيل الرسةوم حةوالي            .1عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقةدارها  

 (.2.13  عينبوس)م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ت اريةة  ةي   ينتفع معظ  سكان قرية عينبوس من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والمحةال  ال 

أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ومن ث  يت  جمعها من قبل الم لا القروي بواقع مرتين  ي األسةبوع ونقلهةا بواسةطة سةيارة     

  (.2.13  عينبوسك  عن القرية )م لا قروي  1النفايا  إل  مكب عشوائي  ي القرية يبعد حوالي 
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كتة   وبالتةالي تقةدر     1..نتا  الفرل اليومي من النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة عينبةوس      أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إ

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويًا.   554طن   أي بمعدل  1.3كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013). 

 

 األوضاع البيئية

 

ا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن         كتيرها من بلد عينبوس تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

  انقطاع المياه لفترا  طويلة  ي  صل الصيي عن القرية 

  بشبكة المياه العامة % من الوحدا  السكنية رير ممدومة.4شبكة المياه العامة ال تمدم جميع السكان  ي القرية حيث  ان 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

تعاني قرية عينبوس من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقوم المواطنون ب مع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين      

سةةبوعيا ممةةا يسةةبب تراكمهةةا  ةةي الشةةوارع وأمةةام المنةةا ل وت مةةع الحشةةرا  والحيوانةةا   أبواقةةع مةةرتين النفايةةا  ب معهةةا  قيةةام سةةيارة

ن عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا والتةي يةت  الةتملص مةن         أكما  الضالة. 

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

 محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية عينبوس 

 

بةين السةلطة الوطنيةةة     1442بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  32لونما ) 38455حيث ت  تصنيي ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية عينبوس إل  مناطق )ب( و ) (  إسرائيلالفلسطينية و

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية              (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

 % من مساحة القرية الكلية( كمناطق12لونما ) 523مور األمنية.  يما ت  تصنيي ما مساحته إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ بق وت
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االسةتفالة منهةا اال   حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   ( )

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة عينبةوس يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة              لارة المدنية اإلاإلبتصري  من 

 (.11 دول رق  )انظر ال سرائيليةإومستوطنا    ي القرية  معظمها أراض  راعية ( )  أما المناطق المصنفة (ب)

 

 1991ة عينبوس اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في قري11جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 81 3,466 مناطق ب

 11 673 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 4,189 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عينبوس 

 

كةان منهةا     ل  األهدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة  نالت قرية عينبوس حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الدونما  لصا

سةنوا  احتاللهةا لألراضةي     سةرائيلي خةالل  سةلطا  االحةتالل اإل  سةرائيلية. حيةث ةةالر     اإل إقامة المستوطنا  والبةلر االسةتيطانية  

لونمةةا مةةن أراضةةي قريةةة عينبةةوس مةةن أجةةل إقامةةة مسةةتوطنة  يتسةةهار  اإلسةةرائيلية الواقعةةة  ةةي ال هةةة    114الفلسةةطينية مةةا مسةةاحته 

وتبلل  1433مستوطن إسرائيلي وقد تسسست عام  181.5الشمالية للقرية  ويبلل عدل المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنة حوالي 

 لون  ومعظمها مقام عل  أراضي قرية عصيرة القبلية وبورين. 18324تها حوالي مساح

 

 

 سرائيلية في قرية عينبوساإل الحواجز العسكرية

 

سرائيلي  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها مئا  الحواج  العسكرية عل  أراضةي القةرل الفلسةطينية و ةي     أقامت قوا  االحتالل اإل

قرية عينبوس والقرل الم اورة من حاج  حوارة الرئيسي الةدائ  والةذي يعتبةر مةن أهة  الحةواج  وأخطرهةا  ةي         محيطها  وقد تسثر  

محا ظة نابلا  والذي بقي لسنوا  طويلة معلما مهما وبار ا من معال  التنكيل واالنتهاكا  بحةق المةواطنين الفلسةطينيين  حيةث كةان      

حيث قللةت قةوا     4..2 الة هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئي  ي عام إنوبية  وقد ت  نابلا وقراها ال  هذا الحاج  يفصل بين مدينة

خيةرة. كةذلك   الفتةرة األ عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانيةة  ةي   إحتالل من تواجدها  يه وخففت من اال

دائ  والذي يعتبر بوابةة نةابلا ال نوبيةة والةذي ال ية ال يقطةع        قد تسثر  قرية عينبوس والقرل الم اورة من حاج   عترة الرئيسي ال

أوةال الضفة حت  يومنا هذا من خالل اجراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة. كما وتقةي  قةوا  االحةتالل بةين الفينةة      

 احت ا  المواطنين وتفتيشه .واالخرل حواج  طيارة عل  طريق حوارة الرئيسي بالقرب من مدخل قرية عينبوس حيث تقوم ب

 

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

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

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . 
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 سرائيلية في قرية عينبوسالبؤر االستيطانية اإل

 

جنةةوب مسةةتوطنة االسةةتيالء علةة  أراضةةيها مةةن قبةةل المسةةتوطنين اإلسةةرائيليين لتةةرض إقامةةة بةةلرة اسةةتيطانية  قريةةة عينبةةوس شةةهد  

 يتسهار   وتطل هذه البلرة عل  قرية عينبوس من  وق تلة تعتلةي القريةة  وتهةد  هةذه البةلر إلة  إي ةال امتةدال  ةي ال هةة ال نوبيةة            

كمةةا وتشةةكل هةةذه البةةلر حةة ام أمنةةي يحةةي  بالمنةةاطق     وذلةةك للسةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن أراضةةي الفلسةةطينيين.   المةةذكورة للمسةةتوطنة 

رها ويضةةيق علةة  سةةكانها  وكةةذلك مصةةدرًا مةةن مصةةالر االعتةةداءا  واالنتهاكةةا  بحةةق المةةواطنين الفلسةةطينيين     الفلسةةطينية ويحاةةة

 وأراضيه .

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232قامت إسرائيل ببناء   خالل العقدين الماضيين نهأ ومن ال دير بالذكر

نول لمستوطنا  جديدة عالة مةا تبةدأ بإقامةة كر انةا  متنقلةة علة  الموقةع الةذي يةت  االسةتيالء           عن  بعد بالبلر االستيطانية وهي عبارة

ميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر       أعليه من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطانية من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة   

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

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء سرائيلية وقد قامت الحكوما  اإللون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     1..2وعل  وجه التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةوظ  ةي عةدل تلةك البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةيش اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                  

ية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   مين الحماسواالستقرار  ي تلك المواقع بل وتالمستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال 

  يها.

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية عينبوس

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      و ممتلكةةاته  ن الفلسةةطينيينالم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكا  

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

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

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

 

قامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه  إوقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا   حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة عينبةةوس  

تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  يتسهار  وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا المستوطنا  

رة  مةن منةع   يوميًا للسكان القاطنين  ي القرل الفلسطينية الم اورة   منذ نشسة هذه المستوطنة واألهالي يتعرضون لالعتداءا  المتكةر 

يه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة            ل  أراضإالم ارعين من الوةول 

 لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.
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 عينبوس قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  الممسة سنوا  الماضيةخالل عّدة مشاريع بتنفيذ  ينبوسعقروي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل عينبوسقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 الممثلية اليابانية 4..2 بنية تحتية مشروع تسهيل شبكة المياه العامة

 .2.1 بنية تحتية يد ج ء من الشارع العاممشروع تعب
الحك  و ارة و ارة المالية و

 المحلي

 2.13  عينبوسقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي     عينبوس قروييتطلع 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  

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

 

 

 لطة.بناء مدرسة نموذجية ممت الحاجة إل  -1

 كوب. ...4ك   وبناء خ ان مياه بسعة  2توسعة شبكة المياه العامة بطول الحاجة إل   -2

 ك  تقريبا. 1تعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   -3

 جه ة والمعدا .قر عيالة ةحية وت ويدها بكا ة األبناء مالحاجة إل   -4

 ارا  للمياه.نشاء جسور وعّبالحاجة إل  إ -2

 امة وحدائق.نشاء مالعب عالحاجة إل  إ -5

 لون . ..4اعية بمساحة ك   واستصالم أراضي  ر 3عية بطول شق طرق  راالحاجة إل   -1

 الثانوية للذكور لحمايتها من المستوطنين. عينبوسحول مدرسة  نشاء جدارالحاجة إل  إ -3

 .نشاء م مع خدما  يض  مقر مرك  شبابي ومقر جمعية نسوية وةالة أ رام ومناسبا  عامةالحاجة إل  إ  -4

 خرل.تال وبذور  لحة وخدما   راعية أتو يع أشالحاجة إل   -.1

 ك . 4بطول  استناليهبناء جدران الحاجة إل   -11

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

ن وجهةة  م قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

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

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  14^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  2  *  إةالم/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  4   * القديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه  3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تسهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

م ...3   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  3   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 3

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

 سيارة واحدة ةتيرة الح     * مع النفايا  الصلبةل سيارا   .1

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تسهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 حتياجات التعليميةاال

 مدرسة أساسية نموذجيةبناء    * بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تسهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  ...1   * استصالم أراض  راعية 1

 بئر ..2  *  إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر .2  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 سنويا طن ..3   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 5

  *   إعالة تسهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  3

    * نباتا  وموال  راعية 4

 .طرق  راعية  ك 12لاخلية و ك  طرق 1^ 

  2.13  عينبوس قرويم لا المصدر: 
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 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   4..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 1..2  

  2.13قروي عينبوس 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  – 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   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

 لسطين.  -

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

  لسطين.  -. نابلا(2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1.بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (.2.1-4..2)نابلا  

 
  

    

 


