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 شكر وعرفان

 
لدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون ا 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 

 بحث خالل عملية جمع البيانا .  ريق 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    نابلاا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت مع

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 بلدة حوارةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  البلدةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  8.27  وعل  بعد نابلا وب مدينةجن وتقع. نابلامحا ظة  إحدل بلدا هي   بلدة حوارة

ومن ومن الترب جماعين وعينبوس     عترة وياسو    ومن ال نوب  عورتا وأولال وبيّتا الشرق يحدها من .(نابلا مدينةومرك  

 .)1)أنظر المريطة رق   (2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية عصيرة القبلية وبورين الشمال

 

 بلدة حوارة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معدل لرجةا    387.04سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 303عل  ارتفاع  بلدة حوارةتقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %00لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  18  يصل إل  الحرارة

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              793,7تبلغ مساحة بلدة حةوارة حةوالي   

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

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

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   عضةةوا11يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   7,,1عةةام  حةةوارة دي  ةةيلةةب تةة  تيسةةيا م لةةا 

ويقع ضمن م لا المدما  المشترك ل نةوب نةابلا .    ملب.  لائ مقر  للم لا ويوجد  موظي 10 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2013  حوارةم لا بلدي ) وباجرسيارة ل مع النفايا   يمتلب الم لا كما 

 

   ما يلي (2013  م لا بلدي حوارة) قوم بهاي التي البلديومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

    وتقدي  المدما  االجتماعية. الطرق  وتيهيل شق وتعبيد الشوارع تنظيي جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 لحكومية.تو ير مقرا  للمدما  ا 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 

 نبذة تاريخية
 

ت مع ويعول تاريخ إنشاء ال  سميت بلدة حوارة بهذا االس  نسبة إل  طبيعة التربة البيضاء   الحور    وهي عبارة عن كلمة سريانية.

 من محا ظة القدس الح ا    والشام وممماس عدة مناطق  بعضه  منإل   بلدة حوارة ويعول أةل سكان . م 1,00العام الحالي إل  

 .(1صورة رق  الأنظر )(2013  م لا بلدي حوارة)

 

 

 بلدة حوارة من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

  مس د علةي بةن أبةي    عمر بن المطاب  مس د حوارة الرئيسي  مس د بيعة الرضوان  مس د ستة مساجد  وهي بلدة حوارةيوجد  ي 

  م لةا بلةدي حةوارة   ) البلةدة  األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي    أيةة مةن    يوجةد  ال كمةا   د الصالحين  ومس د بالل بةن ربةا .  طالب  مس 

 .(2)أنظر المريطة رق   (2013
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 بلدة حوارة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - ل ترا يةوحدة نظ  المعلوما  ا المصدر: 
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 السكان 
 

 بلةغ  بلةدة حةوارة  أن عةدل سةكان     2008بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام      

 أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية     81,نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        29843و نسةمة مةن الةذكور     29841نسمة  منه   39470

 وحدة. 1130

الفئات العمرية والجنس
 

 

% ضةمن  41.4  كةان كمةا يلةي     2008لعةام   بلةدة حةوارة  أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

ق. كمةا  عامةا  مةا  ةو    03% ضةمن الفئةة العمريةة    3.0عامةا  و  04 -13% ضةمن الفئةة العمريةة    34.7عاما   13الفئة العمرية أقل من 

 %.30%  ونسبة اإلناث 30  أي أن نسبة الذكور ,.,, 100  هي البلدةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

 

  .(2013  م لا بلدي حوارة) عولة  عائلة خموس  وعائلة ضميديعائلة  عدة عائال   وهي  من  بلدة حوارةيتيلي سكان 

 

قطاع التعليم
 

 

%. ومةن م مةوع السةكان    73.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      3.7  حةوالي  2008عةام   بلدة حةوارة لدل سكان  بلتت نسبة األمية

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     8.,2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     28.4% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.1المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسب ال ةنا  بلدة حوارة  يبين المستول التعليمي  ي 1ه  العليا. ال دول رق  % انهوا لراست3.,% انهوا لراسته  الثانوية  و10.3

 .2008والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 توسطم
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,961 4 3 15 2 129 73 273 618 575 235 34 ذكور

 1,987 2  5 1 92 49 378 553 508 204 195 إناث

 3,948 6 3 20 3 221 122 651 1171 1083 439 229 المجموع

   النتائج النهائية.2008تعدال العام للسكان والمساكن    ال2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

أربعةة مةدارس    البلةدة    يوجةد  ةي   2011/2012 ي العام الدراسةي   بلدة حوارة والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

  نةةابلا -)مديريةةة التربيةةة والتعلةةي  ينيةمةةن قبةةل و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي الفلسةةط   يةةت  إلارتهةةو  حكوميةةة  ومدرسةةتين خاةةةتين

 (.2انظر ال دول رق   )(2013  كما يوجد  ي بلدة حوارة كلية ابن سينا للتمريض )م لا بلدي حوارة (2012

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  بلدة حوارةالمدارس في  : توزيع7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة درسةاسم الم

 لكور حكومية للبنين األساسيةعمر بن المطاب مدرسة 

 إناث حكومية حواره االساسية للبنا مدرسة 

 لكور حكومية للبنين الثانويةحواره مدرسة 

 إناث حكومية عقاب مفضي الثانوية للبنا مدرسة 

 ممتلطة خاةة الن ا  االساسية الممتلطةمدرسة 

 ممتلطة خاةة االيمان الماةةة مدرس

 .2012مديرية التربية والتعلي   المصدر: 
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معلمةةا ومعلمةةة  110طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين 19,21ةةةفا  وعةةدل الطةةالب  00 بلةةدة حةةوارة ةةي  يبلةةغ عةةدل الصةةفو  الدراسةةية

 18يبلةغ   بلةدة حةوارة   طةالب لكةل معلة   ةي مةدارس     (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل ال2012  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي ,2طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال       3. ال ةدول رقة    خاةة ا جه ته لألطفال  تشر  عل  إلار ةروض ثالث بلدة حوارةكما يوجد  ي 

 .س واإلحسب ال هة المشر ة   البلدة ي 

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 4 3 الشهيد ياسر عر ا روضة 

 خاةة 8 0 جمعية حوارة الميريةروضة 

 خاةة 3 3 الن ا  روضة 

    2012  علي والتة مديرية التربي المصدر:

 

 الثانويةحواره  كما أن هناك بعض المدارس تتعرض لمضايقا  قوا  االحتالل من وجول حواج  لائمة أو طيارة   مثل مدرسة

 (.3102)م لا بلدي حوارة  للبنين

 

لصناعية  ي ممي  و ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالفرع الصناعي   إن الطالب يتوجهون إل  المدرسة ا

 (.3102ك  ) م لا بلدي حوارة  7عسكر  حيث تبعد عن الت مع جوالي 

 

 ( أهمها 3102كما يعاني قطاع التعلي  بعض المشاكل والعقبا   ي البلدة )م لا بلدي حوارة 

 

 . ارتفاع عدل الطالب  ي الصفو 

 .الحاجة إل  بناء مدارس جديدة 

 المدارس. عدم تو ر بعض ممتبرا  الحاسوب  ي بعض 

 ي بعض المدارس. جديدة الحاجة إل  وحدا  ةحية  

 

 

 

 قطاع الصحة
 

خمسةة عيةةالا  خاةةةة  حةةوارة  عيةةالة طبيةب عةةام حكوميةةة    بلةدة حةةوارة عةةدة مرا ةق ةةةحية. حيةةث يوجةد مركةة  طةوار      ةةي تتةو ر  

مركة  عةالط طبيعةي    ة حكةومي   وعيالتين تابعتين ل معيا  خيرية   ممتبر تحاليل طبية حكومي  وآخر خاص  مرك  أمومةة وطفولة  

 .(2013  م لا بلدي حوارة)  خاص  وثالثة ةيدليا  خاةة  باإلضا ة إل  سيارة إسعا 

 

   أهمها (2013  م لا بلدي حوارة) الكثير من المشاكل والعقبا  بلدة حوارةيواجه قطاع الصحة  ي 

 

 وإنما يتواجد يومين  ق عدم تو ر طبيب   ي جميع أيام االسبوع  . 

 قص االلوية  ي العيالة الحكومية.ن 

 المستمدمة  ي الممتبر الحكومي. نقص  ي األلوا  الطبية 
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 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا بلةدي   ) % مةن القةول العاملةة    47.3سةتوعب  يحيةث    الت ةارة قطةاع  عل  عدة قطاعا   أهمهةا   بلدة حوارةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013  حوارة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام ر  نتائج المسح الميدانيوقد أظه

 ما يلي ك  بلدة حوارةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة 47.3ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة36.2سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 8قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة4قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة2.5قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع المدما   ويشكل % 

 

 بلدة حوارة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2013  حوارةم لا بلدي  المصدر:

 

المضار لبيع   بقاال 3  مالح  3  مماب  4  الهبق 29 بلدة حوارة ي  يوجد  صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 محلةةين   ح ةةر منشةةار ( الخوالن ةةارة ...  للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة  محةةال 10و لتقةةدي  المةةدما  الممتلفةةة محةةل 80  والفواكةةه

 .(2013  م لا بلدي حوارة)ين  راعي   مشتل راعيةلالوا  لأل

 

نتي ةةة  البلةةدةوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي   %.18 إلةة   2013لعةةام  بلةةدة حةةوارةةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي وقةةد و

   هي عل  النحو التالي (2013  م لا بلدي حوارة) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 

 .قطاع الت ارة 

 ة.قطاع الصناع 
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 .قطاع ال راعة 

  مدما القطاع.  

 .قطاع الموظفين 

 

 القوى العاملة 
 

% من 30.4  أن هناك 2008عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 32.8شيطين اقتصاليا )منه  % من السكان رير ن2.,0% يعملون(. وكان هناك 73السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (.4انظر ال دول رق  ()% من المتفررين ألعمال المن ل30.1و الطالب 

 

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

 

 قطاع الزراعة
 

نظةر ال ةدول   ا) سكنية لونما أراض 833لون  هي أراض قابلة لل راعة و 09330لونما  منها  793,7حوالي  بلدة حوارةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    3 رق  

 

 (بالدونم المساحة) بلدة حوارة في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

مساحة  (03531)

ي األراض

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

282 202 649 0 0 19400 605 10 49313 735 89397 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 لعمل(ا

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

 1,961 13 866 22 15 113 6 710 1082 68 83 931 ذكور

 1,987 3 1,865 19 1 135 981 729 119 21 7 91 إناث

 3,948 16 2,731 41 16 248 987 1439 1201 89 90 1022 المجموع

   النتائج النهائية.2008  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 بلدة حوارة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

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

 

أكثر  والفول األخضر الباميةعتبر ت. وبلدة حوارةبعلية والمروية المكشو ة  ي   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  ال0ال دول رق  

 (.2010ة  راعة نابلا  لون  من البيو  البالستيكية  )مديري 2 بلدة حوارةكما  يوجد  ي  .البلدةاألنواع  راعة  ي 

 

)المساحة بالدونم( بلدة حوارةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 0 جدول
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 
 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 29103 حيث يوجد حوالي ال يتونب راعة  حوارةوتشتهر  .بلدة حوارة  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 8ال دول رق  

 . ال يتونلون  م روعة بيش ار 

 

)المساحة بالدونم( بلدة حوارةلمثمرة في مساحة األراضي المزروعة باألشجار ا: 2جدول 
  

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 29210 0 32 0 00 0 2 0 3 0 0 0 29103 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر
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 (.7لون   وأهمها القمح )أنظر ال دول رق   300   ان مساحة الحبوب تبلغ بلدة حوارةنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي أما بال

 

)المساحة بالدونم( بلدة حوارةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 
  

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
زيتية محاصيل محاصيل علفية  بقوليات جافة 

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 703 0 18 0 0 0 1,0 0 1 0 33 0 2 0 300 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 األرنةام و األبقةار  اشةي  مثةل  ويقومةون بتربيةة الم   بلةدة حةوارة   سةكان  مةن % 10 أنبين المسح الميداني أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.,)انظر ال دول رق  ( 2013  م لا بلدي حوارة) وريرها

 

بلدة حوارة في الحيوانية الثروة: 9 جدول
  

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

10 0 39000 0 0 0 0 204 3,0 43 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 .(10)انظر ال دول رق  (2013  م لا بلدي حوارة) ك  طرق  راعية 2   يوجد حوالي البلدة أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها ة حوارةبلد في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركبا 

 - ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2013  م لا بلدي حوارةالمصدر: 

  

   منها (2013  ي حوارةم لا بلد) والعقبا  المشاكل بعض بلدة حوارةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 اضي ال راعية واقعة  ي منطقة )ط(.أرلبية األر 

 .مصالرة األراضي ال راعية من قبل المستوطنين 

  الوةول إل  األراضي ال راعية.عل  قدرة العدم 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

مديريةة    الجتماعيةة  مكتةب و ارة الداخليةة     مكتةب الشةلون ا  بريةد  الملسسا  الحكومية منهةا  مكتةب  الكثير من  دة حوارةبليوجد  ي 

لسسةا   معةدل مةن ال  كمةا يوجةد    .نوبيةة الشةرقية المنعقةدة  ةي حةوارة     محكمة نابلا الشةرعية ال    التربية والتعلي  لمنطقة جنوب نابلا
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  م لةةا بلةةدي حةةوارة) ها لممتلةةي  ئةةا  الم تمةةع و ةةي عةةدة م ةةاال  ثقا يةةة ورياضةةية وريرهةةاتقةةدم خةةدمات التةةي  معيةةا الو محليةةةال

    (  منها2013

   

 تعنة  بتقةدي  خةدما  الميةاه       الحكة  المحلةي   و ارة قبةل  تّ  ترخيصه الحقةا مةن    م 7,,1عام  تيسا :مجلس بلدي حوارة

 والنفايا  وتنظي  البناء وتو ير مشاريع بنية تحتية ممتلفة.

 م لا بلدي حوراة  تقوم بالعديد من النشاطا  الرياضةية مةن لوريةا  كةرة السةلة  تةنا        من قبلحوارة الرياضي: ادي ن

 الطاولة  وريرها.

  :مةن قبةل و ارة شةلون المةرأة  تقةوم بالعديةد مةن التةدريبا  والةدورا  لتمكةين المةرأة مةن             لجنة المرأة للعمل االجتماعي

 ا.لورا  تصنيع رذائي وتطري  وريره

   :كمةا تشةر  علة  مركة  تةدريب      م   و يهةا روضةة جمعيةة حةوارة الميريةة      1,00تيسست عام جمعية حوارة الخيرية  

 للمياطة.

  من قبل و ارة الثقا ة  تهت  بعمل مسرحيا   ومبار ة شعرية  وندوا  ألبية.الثقافي:  العتيقمنتدى 

 .لجنة زكاة حوارة 

 .جمعية النور 

 .مكتبة بلدية حوارة 

 

 ة التحتية والمصادر الطبيعية البني

 الكهرباء واالتصاالت

 

  البلةدة المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      القطريةة االسةرائيلية  شةركة  ال تعتبر .م 1,70 شبكة كهرباء عامة منذ عام بلدة حوارةيوجد  ي 

 منها     م ال الكهرباء  ي بعض المشاكليواجه الت مع و .%80ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 .شبكة الكهرباء قديمة وبحاجة إل  تيهيل 

  شبكة االنارة. وجول بعض المشاكل  ي 

 

 % مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي      80  وتقريبةا  البلدةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل  البلدة كما يتو ر  ي

 (.2013  م لا بلدي حوارة)

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ي الت مع    إن السةكان     (.2013  م لا بلدي حوارة) مكتبين تاكسي بلدة حوارةيوجد  ي 

  عةدم أهليةة الطةرق الرئيسةة   ووجةول حةواج        ومن العوائةق أمةام تنقةل الركةاب     يستمدمون السير عل  االقدام أو استمدام العربا  . 

 مةن الطةرق الفرعيةة    كة   11.3وكة  مةن الطةرق الرئيسةة      12 البلةدة  يوجد  ةي    البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  عسكرية أو ترابية.

 .(11 دول رق  ال)أنظر  (2013  م لا بلدي حوارة)

 

 بلدة حوارة في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 1.3

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 10 7

 طرق رير معبدة. .3 - 2

 2013  م لا بلدي حوارةالمصدر: 
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 المياه

 

  م1,78سرائيلية وللب عبر شبكة المياه العامة التةي تة  إنشةائها عةام     شركة ميكيرو  اإليت  ت ويد سكان بلدة حوارة بالمياه من خالل 

 (. 2013حوارة  م لا بلدي % )70العامة إل   وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه

 

وبالتةالي يبلةغ     (2013حةوارة    م لةا بلةدي  ألةي  متةر مكعةب/ السةنة )     740حةوالي   2012وقد بلتت كمية المياه الم ولة للبلدة عةام  

لبلةدة ال يسةتهلب هةذه الكميةة     لترا/ اليوم. وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ةي ا  382معدل ت ويد المياه للفرل  ي بلدة حوارة حوالي 

(  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا       2013حةوارة    م لةا بلةدي  % )30ن الفاقد من المياه يصةل إلة    أمن المياه  وللب بسبب 

ليةوم   لتةرا  ةي ا   201وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من الميةاه  ةي بلةدة حةوارة     

لة  ثالثةة آبةار    إ باإلضةا ة   (. كما يوجد  ةي بلةدة حةوارة نبةع ميةاه ولكنةه ريةر مسةتتل بسةبب تلةوث الميةاه           2013حوارة  م لا بلدي )

حةوارة   م لةا بلةدي   أمةا البئةر الثالةث  هةو ملةب لبلديةة نةابلا وال تسةتفيد البلةدة منةه )            سةرائيلية اإل السيطرةارتوا ية اثنان منها تحت 

(. ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه مةن  2013حوارة   م لا بلديبئر من لي لت ميع مياه األمطار ) 100وجد  ي البلدة (. كما ي2013

 (.2013حوارة   م لا بلديشيكل /متر مكعب ) 0الشبكة العامة 

 

 الصرف الصحي

 

م لةا  )للةتملص مةن الميةاه العالمةة      ال يتو ر  ي بلدة حوارة شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفةر االمتصاةةية   

 (.2013حوارة   بلدي

 

متةرا مكعبةا  والتةي     ,1927واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي       

لترا  ي  207تاط الفرل من المياه العالمة بحوالي ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معدل إن 480تعالل 

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

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

  بلةدة طنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي ال   ا  الصةلبة النات ةة عةن المةوا    النفاي حوارة ال هة الرسمية المسلولة عن إلارةيعتبر م لا بلدي 

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

  (.2013ارة  حو م لا بلديشيكل/للبيت  ي السنة ) 100المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان بلدة حوارة من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي           

البلدة  ليت  بعد للب جمعها من قبةل البلديةة    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  200أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

ك  عن الت مع  حيت يةت   صةل    10اليوم ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  محطة ترحيل الصير ي والتي تبعد حوالي  بواقع مرة  ي

 (.2013حوارة   م لا بلديالنفايا   ي هذه المحطة  )

                                                                                                                                                                                                                                                     

بالتةالي تقةدر   كتة   و  1.03أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاط الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي بلةدة حةوارة         

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   29380طةن   أي بمعةدل    0.3كمية النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان البلةدة بحةوالي       

 (.2013أريج  
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 األوضاع البيئية

 
ا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن      تعاني بلدة حوارة كتيرها من بلدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهة          

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 البلدة.را  طويلة  ي  صل الصيي عن انقطاع المياه لفت  

  30شبكة المياه العامة قديمة وبحاجة ال  ةيانة حيث تصل نسبة الفاقد من الشبكة حوالي%. 

 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

صحية الناجمة عن بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية وال

 للب.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

عن المنطقة ونقلها ال   بعملية جمع النفايا  النات ة م لا بلدي حوارةال تعاني البلدة من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم 

ي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا       محطة ترحيل الصير ي ليت   يها  صل النفايا  ومن ث  نقلها ال  مكب  هرة الفن ةان الواقةع  ة   

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

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 الوضع الجيوسياسي في بلدة حوارة  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    3,,1مةن العةام   اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول             إلة  بةالرجوع  

% مةن  37لونمةا )  39207تة  تصةنيي مةا مسةاحته     حيث   و )ط( (بمناطق ) إل  ت  تقسي  أراضي بلدة حوارة  الفلسطينية و إسرائيل

فلسةطينية و  وهي المناطق التي تقع  يها المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة ال         (ب) مساحة البلدة الكلية( كمناطق

 % من مساحة البلدة الكلية( كمناطق02لونما ) 391,0ت  تصنيي ما مساحته تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  يما 

ال احيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة منهةا          وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً    (ط)

  (ب)سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي بلدة حوارة يتمرك ون  ةي المنةاطق المصةنفة    بتصريح من االلارة المدنية اإل

 (.12 دول رق  ) انظر ال        سرائيلية ومناطق مفتوحةومستوطنا  إ  ي البلدة  معظمها أراض  راعية (ط)أما المناطق المصنفة 

 1995: تصنيف األراضي في بلدة حوارة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 17جدول                   

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 38 33718 مناطق ب

 07 53191 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 83398 المساحة الكلية
 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية ة المصدر: قاعدة بيانات وحد
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 بلدة حوارة وممارسات االحتالل االسرائيلي

 

كةان منهةا    لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة    نالت بلدة حوارة حصتها من المصةالرا  اإلسةرائيلية التةي أول  بمئةا  الةدونما  لصةا      

قامةة الحةواج  العسةكرية.  يمةا يلةي عةرض       طرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية وإ  ال سرائيلية والقواعد العسكرية وتشييدإقامة المستوطنا  اإل

  -:لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي بلدة حوارة

 

لونمةا مةن أراضةي بلةدة حةوارة       272سرائيلي خالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسةطينية مةا مسةاحته    سلطا  االحتالل اإلةالر  

  وتبلةةغ 1,73اإلسةةرائيلية  وتقةةع هةةذه المسةةتوطنة  ةةي ال هةةة التربيةةة للبلةةدة  وقةةد تيسسةةت سةةنة    مةةن أجةةل إقامةةة مسةةتوطنة  يتسةةهار  

مسةةتوطن إسةةرائيلي  وهةةي مبنيةةة علةة  أراضةةي قةةرل بةةورين وعصةةيرة القبليةةة     19100لونةة  ويسةةكن  يهةةا حةةوالي   19334مسةةاحتها 

 وحوارة.

 

حةوارة وعلة  أراضةي القةرل الفلسةطينية الم ةاورة   فةي ال هةة         كذلب  قد أقامت قوا  االحتالل قاعدتين عسةكريتين  ةي محةي  بلةدة     

قاعدة حوارة العسكرية ب انب  إلقامةالشمالية وعل  أراضي قرية بورين الم اورة ةالر  سلطا  االحتالل مساحا  من أراضيها 

اني العسةكري والةذي يضة     حاج  حوارة العسكري الرئيسةي  و ةي ال هةة ال نوبيةة لبلةدة حةوارة يوجةد ت مةع  كفةار تبةوا   االسةتيط           

سرائيلية وقاعدة  تبوا   العسكرية وحاج   تبوا   العسكري والمعرو   لسطينيا بحاج   عتةرة  حيةث   اإلمستوطنة  كفار تبوا   

يعتبر هذين الموقعين المحيطين ببلدة حوارة من أه  وأخطر المواقع المفصلية والتي ترب  بين محا ظا  الضةفة الشةمالية وال نوبيةة     

سةةرائيلية بحةةق المةةواطنين الفلسةةطينيين حيةةث شةةهدا الكثيةةر مةةن حةةاال  القتةةل         لالنتهاكةةا  اإل حيةةث كانةةا ومةةا اال مسةةرحين مهمةةين   

 واالعتقاال  واالحت ا  للمواطنين والتفتيش والتنكيل وارالق للحاج  لساعا  طويلة وأ ما  مرورية وريرها.

قواعةد العسةكرية  ةي عمةق األراضةي الفلسةطينية إلة  تكثيةي الوجةول العسةكري           وتهد  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي من إقامة هةذه ال 

 وتع ي  السيطرة األمنية عل  الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. 

 

ضةع للسةةيطرة  الما 00كةذلب تقةي  قةةوا  االحةتالل وبشةكل متكةةرر حةواج  طيةارة ولوريةةا  مشةاة علة  شةةارع حةوارة الرئيسةي رقةة            

 االسرائيلية  مما يسفر عن مواجها  واعتقاال  وانتهاكا  بحق الفلسطينيين  ي بلدة حوارة.

 

 سرائيلية في بلدة حوارةاإل الحواجز العسكرية

 

حةواج   أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها ثالثة حواج  عسكرية رئيسية تحي  ببلدة حوارة  وتعتبر من أه  ال

وأخطرها  ي محا ظة نابلا  وهذه الحواج  هي  )حاج   عتةرة مةن ال هةة ال نوبيةة  وحةاج  حةوارة مةن ال هةة الشةمالية  وحةاج            

سةرائيلية  وتبةر  أهميةة هةذه     لسةيطرة اإل والماضةع ل  00 يتسهار  من ال هة الشمالية التربية( وللب عل  شارع حوارة الرئيسي رقة   

 حا ظا  الشمالية عن منطقة الوس  وال نوب حيث تقع عل  مفترقا  مفصلية.الحواج   ي أنها تفصل الم

 

عاقةة حركةة   حتالل من تواجدها  يه وخففت من إحيث قللت قوا  اال ,200 الة حاج  حوارة الرئيسي بشكل ج ئي  ي عام وقد ت  إ 

 .المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الفترة االخيرة

 

الةراب  بةين محةا ظتي نةابلا      00قلقيليةة( علة  الطريةق االلتفةا ي رقة       -خةالء حةاج   يتسةهار  المقةام علة  مفتةرق )حةوارة       وت  إ كما 

وقلقيلية. أما حاج   عترة الرئيسي القريب من حوارة والذي يعتبر بوابة نةابلا ال نوبيةة  ةال ية ال يقطةع أوةةال الضةفة حتة  يومنةا          

 ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة. هذا من خالل اجراءا  التفتيش

 

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

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

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

 

 سرائيلية في بلدة حوارةاإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي بلدة حوارة ةةالر  إسةرائيل الم يةد مةن أراضةي      

شةماال   00جنوبا  والطريق االلتفةا ي االسةرائيلي رقة      38وللب لشق طريقين اسرائيليين  هما الطريق االلتفا ي االسرائيلي رق   البلدة

 00ل  طريق حوارة الرئيسي الماضع للسيطرة االسرائيلية والذي يعتبةر جة ء مةن طريةق رقة       إ باإلضا ةالراب  بين نابلا وقلقيلية  

 ة. والذي يمر من وس  البلد
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التةي يفرضةها ال ةيش     (Buffer Zone)وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 متر عل  جانبي الشارع.  83اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلب الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 سرائيلية في بلدة حوارةالبؤر االستيطانية اإل

 

االستيالء عل  أراضيها من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لترض إقامة بةلرتين اسةتيطانيتين علة  الةتالل ال نوبيةة      دة حوارة بلشهد  

الشرقية لمستوطنة  يتسهار  وهما  )جنوب يتسهار  وليها ا  يتسهار(  وتطل هذه البلر عل  بلدة حوارة من  وق تالل تعتلي البلةدة   

  حيةث  ل امتدال  ي ال هة ال نوبية الشرقية للمستوطنة وللب للسيطرة عل  الم يد من أراضةي الفلسةطينيين  وتهد  هذه البلر إل  إي ا

كةة ( عةةن مسةةتوطنة  يتسةةهار  وتحتةةل مسةةاحا  شاسةةعة مةةن أراضةةي الفلسةةطينيين وتعةة ل    1.3لةة  كةة  إ 0.3تبعةةد هةةذه البةةلر مسةةا ة )

ي  بالمنةةاطق الفلسةطينية ويحاةةةرها ويضةةيق علةة  سةةكانها  وكةةذلب  كمةةا وتشةةكل هةذه البةةلر حةة ام أمنةةي يحةة  .المسةاحا  المحيطةةة بهةةا 

 مصدرًا من مصالر االعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتةت تعةر   يمةا     232ء قامت إسرائيل ببناخالل العقدين الماضيين9  نهأ ومن ال دير بالذكر

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

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

  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة    ةائيلية كان بدايته لعوة  شارونياالستيطانية اإلسر

منةي ولوجسةتي   بتو ير رطاء أ لون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. وقد قامت الحكوما  االسرائيلية

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     يةل شةارون  مةا   يحين تةول  أر  2001 عل  وجه التحديد بعد العامو  لهذه البلر االستيطانية

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

تلب المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه    المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي

  يها.

 

 وبيتا بلدتي حوارةتجريف طريق السياط الرابط ما بين 

 

بت ريي طريق السياط الذي يرب  بين بلدتي حوارة وبيتةا حيةث تة  تعبيةده      2011كانون أول  20سرائيلي يوم قامت قوا  االحتالل اإل

لة  أن جرا ةا  االحةتالل قامةت       ويشير مرك  أبحةاث األراضةي إ   ء من مشروع ت   يه انشاء م مع مشترك للمدما  بين البلدتينك 

ألةي لوالر   200متةر وتة  انشةابه بتكلفةة      1000باقتالع االسفلت المقام عل  طول الشةارع بشةكل كامةل حيةث يبلةغ طةول هةذا الشةارع         

  و ةي ةةبا  اليةوم الةذي خصةص لال تتةا  قامةت        2010ن ا ه  ي بدايةة عةام   أن هذا الشارع ت  إبلديا . ويذكر بتمويل من ةندوق ال

. للم يةد مةن التفاةةيل والصةور     00بالسواتر الح رية والترابية عل  المفترق مع شارع حةوارة الرئيسةي رقة      بإرالقهقوا  االحتالل 

مراجعة التقرير عل  الراب  ألناه )
1
.) 

 

 بلدة حوارةويرية المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع التط

                المشاريع المنفذة

 .(13)انظر ال دول رق  (2013  م لا بلدي حوارة) سنوا  الماضية الممسة مشاريع خالل عدةبتنفيذ  م لا بلدي حوارة قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل مجلس بلدي حوارة نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع شروعالم اسم

 و ارة الحك  المحلي 2010 بنية تحتية استناليهمشروع إنشاء جدران 

 و ارة الحك  المحلي 2010 بنية تحتية مشروع إنشاء عبارا 

 ةندوق البلديا  2012 بنية تحتية المقبرة  مشروع إنشاء شارع

 بنب االسالميال 2010-,200 خدماتي مشروع إنشاء م مع بلدية حوارة

 الصندوق العربي 2011 بنية تحتية مشروع إنشاء شارع المدارس

 2013 م لا بلدي حوارة المصدر:

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4047  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4047
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القالمةة         البلدةملسسا  الم تمع المدني  ي    وبالتعاون معم لا بلدي حوارةيتطلع 

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      البلةدة المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي      كار هذه المشاريع خةالل ورشةة عمةل التقيةي  السةريع ب     تطوير أ  حيث ت 

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

 

 ي.الحاجة إل  توسيع وتيهيل الشارع الرئيس -1

 .حاجة إل  تو ير بئر مياه ارتوا ي للبلدال -2

 .و محطة تنقية للمياه العالمةإنشاء شبكة ةر  ةحي أالحاجة إل   -3

 .الحاجة إل  تو ير ةالة رياضية متلقة باإلضا ة لتو ير مالعب وس  البلد -4

  ي الم ال ال راعي والحيواني.الحاجة إل  لع  المرأة من خالل المشاريع الصتيرة  -3

 . ال مواقي خاةة للقرل الم اورةيإالحاجة إل   -0

 .الحاجة إل  لع  وتفعيل مكتبة بلدية حوارة -8

 .نارة شوارع البلدة عن طريق الطاقة الشمسيةإالحاجة إل   -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                            دراسة التجمعات السكانية                                                                  

 

 1, 

 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل ولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة     األ14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   البلدةتعاني 

 .البلدي نظر الم لا

 

 بلدة حوارة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  20^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  32   * وجولةإةال / ترمي  شبكة المياه الم 2

 ك  32    * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  32   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 بئر جو ي   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  32   * تركيب شبكة ةر  ةحي 8

  ك 32   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 7

 حاوية 30   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة ,

 سيارة واحدة  *  ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

 مكب ةحي واحد   * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

1 
 بناء مدارس جديدة

* 
المرحلة االساسية   

 والثانوية

2 
 إعالة تيهيل مدارس موجولة

* 
المرحلة االساسية   

 والثانوية

 ممتبرا  علمية   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  100   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر واحد    * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 3  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 000  *  أعال  وتبن للماشية 5

    * إنشاء بيو  بالستيكية 0

    * إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 8

    *  لحهبذور  7

    * باتا  وموال  راعيةن ,

 ك  طرق  راعية 2  ةلاخلي ك  طرق 7  رئيسة طرقك   10^        

  2013  م لا بلدي حوارةالمصدر:       
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   ,200ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2008  

 2013  م لا بلدي حوارة. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2012األراضي لسنة 

 لسطين لح   بيت. 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. -

    2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2012)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010 بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )لسطين. -نابلا. (2010-,200) نابلا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


