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 شكر وعرفان

 
يةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنم القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 البيانا .   ريق البحث خالل عملية جمع

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاحا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي م

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقييم 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 راعةتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالج

 

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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 جماعينبلدة دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  كم هوائي )المسا ة األ قية بين  11.21  وعل  بعد انابلمدينة  جنوب وتقع. نابلامحا ظة  إحدل بلدا هي   جماعينبلدة 

   يتا جماعين ومن الترب  ياسو  واسكاكا ومرلا    ومن ال نوب عينبوس وحوارةالشرق  يحدها من .(نابلا مدينة ومرك  البلدة

 .)1رقم  أنظر المريطة( )2014أريج   - نظم المعلوما  ال ترا ية )وحدة عصيرة القبلية وعوريي ومن الشمال

 

 جماعينبلدة  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملم  أما معدل لرجةا    147.6سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 242عل  ارتفاع  جماعينبلدة تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية %11لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  17 الحرارة  يصل إل 

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكةم المحلةي         124421تبلغ مساحة بلدة جماعين حوالي 

الفلسطينية ممثلة بو ارة الحكم المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي   السلطة الوطنيةالفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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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  تةةم تعييةةنهم مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  عضةةوا11يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1227عةةام  نجمةةاعي لةةدي  ةةيب تةةم تيسةةيا م لةةا

ولكنة    سةيارة ل مةع النفايةا     يمتلةك الم لةا   ال كمةا  .  ملةك  لائةم مقةر   للم لةا  ويوجةد   موظي 21 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2113  جماعينم لا بلدي ) ياه  وأجه ة ةيانة كهرباء يمتلك سيارة بيك أب  تراكتور ل مع النفايا   باجر  أجه ة ةيانة م

 

   ما يلي (2113  جماعينم لا بلدي ) قوم بهاي التي البلديومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبك  كهرباء أو المولدا 

    ما  االجتماعية.وتقديم المد الطرق  وتيهيل شق وتعبيد الشوارع تنظيي جمع النفايا 

 .تنظيم عملية البناء واةدار الرخص 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقديم مقترحا  مشاريع ولراسا  

 . تو ير وسائل مواةال 

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

  يابن قدامة المقدس ول   أنها كانت ت مع للعلماء سابقا  يها  مثلمقولتين  المقولة األبهذا االسم نسبة إل   جماعينسميت بلدة 

  .يقال أنها كانت ت مع ل يوش المسلمين  يها  من الحروب الصليبيةوالمقولة الثانية  

 

م لا بلدي )الح ا  بالل إل   جماعينبلدة  ويعول أةل سكان . عام 1211أكثر من ت مع الحالي إل  ويعول تاريخ إنشاء ال 

 .(1صورة رقم الأنظر )(2113  اعينجم

 

 جماعينبلدة  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن  مةن  بعضةا   كمةا يوجةد   .   السةالم  المسة د العمةري  ومسة د بنةي قدامةة        مسة د  مسةاجد  وهةي  ثالثةة   جمةاعين بلةدة  يوجد  ةي  

  باإلضةا ة    ومن ال دير ذكره أن جميعها رير ملهلةة لالسةتتالل السةياحي      الم اربيت بني قدامة   منها البلدة والمناطق األثرية  ي

 .(2)أنظر المريطة رقم  (2113  جماعينم لا بلدي ) إل  قصر خليل  حيث أن  ملهل لالستتالل السياحي

 

 جماعينبلدة  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 
 

 بلةغ  جمةاعين بلةدة  أن عةدل سةكان     2117بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةام  

رة  وعةدل الوحةدا  السةكنية    أسة  14111نسمة من اإلناث  ويبلةغ عةدل األسةر     34111و نسمة من الذكور  34121نسمة  منهم  14131

 وحدة. 14171

 

الفئات العمرية والجنس
 

 

% ضةمن  44.2  كان كمةا يلةي    2117لعام  جماعينبلدة أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      12لفئةة العمريةة   % ضةمن ا 4.2عامةا  و  14 -12% ضةمن الفئةة العمريةة    21.1عاما   12الفئة العمرية أقل من 

 %.42.1%  ونسبة اإلناث 21.2  أي أن نسبة الذكور 113.7 111  هي البلدةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

م لةا  ) وريرهةا علي  عائلةة أبةو عمةر  عائلةة  يتةاوي       حج عوض  عائلة عائلة  عدة عائال   وهي  من  جماعينبلدة يتيلي سكان 

  .(2113  جماعينبلدي 

 

قطاع التعليم
 

 

%. ومةن م مةوع السةكان    66.1%  وقد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا     1.2  حوالي 2117عام  جماعينبلدة بلتت نسبة األمية لدل سكان 

اإلعداليةة    % انهةوا لراسةتهم  26.2% انهةوا لراسةتهم االبتدائيةة     21.2% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.3المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةب  جمةاعين بلةدة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسةتهم العليةا. ال ةدول رقةم     11.2% انهوا لراستهم الثانوية  و21.2

 .2117ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

0117 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) جماعينبلدة  سكان: 1جدول 
 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2,138 1 4 20 1 186 107 478 585 471 252 33 ذكور

 2,068 2 4 1 0 77 40 384 632 452 222 258 إناث

 4,206 3 8 21 1 263 147 862 1217 923 474 291 المجموع

   النتائج النهائية.2117-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس   خمسةة  البلدة   يوجد  ي 2111/2112 ي العام الدراسي  جماعينبلدة  والثانوية  ياألساسية  عليمأما  يما يتعلق بملسسا  الت

 ) (2112  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةيم    من قبل و ارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةم يتم إلارتهو  ومدرسة خاةةحكومية  

 (.2انظر ال دول رقم 

 

 0111/0110حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  جماعينبلدة توزيع المدارس في  :0جدول 

 نوع المدرسة ة المشرفةالجه اسم المدرسة

 ذكور حكومية جماعين االساسية للبنينمدرسة 

 ذكور حكومية جماعين الثانوية للبنينمدرسة 

 اناث حكومية جماعين الثانوية للبنا مدرسة 

 اناث حكومية جماعين االساسية للبنا مدرسة 

 ممتلطة حكومية جماعين االساسية الممتلطةمدرسة 

 ممتلطة خاةة  هرة المدائنمدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعليم  المصدر: 

 

معلمةا ومعلمةة    116طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      24127ةةفا  وعةدل الطةالب     74 جمةاعين بلةدة   ةي   يبلغ عدل الصفو  الدراسةية 

 16يبلةغ   جمةاعين بلةدة   ي مةدارس (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معلم  2112  نابلا -)مديرية التربية والتعليم

 .(2112مديرية التربية والتعليم  ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 22طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

يوضح تو يع ريةاض األطفةال     3. ال دول رقم خاةة ةجه تهملألطفال  تشر  عل  إلارثالث روضا   جماعينبلدة كما يوجد  ي 

 .سمواإلر ة   حسب ال هة المشالبلدة ي 
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المشرفة والجهة االسم حسب البلدة في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة 4 4 حديقة الفراشروضة 

 جهة خاةة 4 3 روضة جماعين النموذجية

 جهة خاةة 3 3 طفال  لسطينروضة أ

  والتعلةةةةةيمة مديريةةةةةة التربيةةةةة  المصددددددر:

2112 
   

 

 

 ( أهمها 3102 جماعينكما يعاني قطاع التعليم بعض المشاكل والعقبا   ي البلدة )م لا بلدي 

 

 تحتاج إل  إعالة تيهيل.درسة الثانوية للبنين الم 

 ي البلدة عدم تو يع المدارس بشكل جترا ي جيد  . 

 .عدم كفاءة التر  الصفية واكتظاظ الطالب 

 

 قطاع الصحة
 

 طبيب عيالا  3ماص  عيالتين طبيب عام خاةتين  المرك  جماعين الطبي عدة مرا ق ةحية. حيث يوجد  جماعينة بلد ي تتو ر 

ةيدليا  خاةة. و ي حال عدم تو ر المةدما  الصةحية    3أسنان خاةة  ممتبر تحاليل طبية خاص  مرك  أمومة وطفولة حكومي  

الماةةة األخةرل     والعيةالا   لمستشف  الوطني  باإلضا ة إل  المستشفيا   ا ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  مستشف  ر يديا

 .(2113  جماعينم لا بلدي )   كم 11حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

   أهمها (2113  جماعينم لا بلدي ) الكثير من المشاكل والعقبا  جماعينبلدة يواج  قطاع الصحة  ي 

 

  تو ر سيارة إسعا .عدم 

 مع طبيب مقيم عل  مدار الساعة. عدم وجول عيالة 

 .عدم كفاية الت هي ا  الطبية من ممتبرا  وأشعة  ............الخ 

 .عدم كفاية األلوية  ي المرك  والعيالا  الموجولة 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن القةول    22 اكةل منهمة  سةتوعب  يحيةث    ي الصةناعة والت ةارة  قطةاع عل  عدة قطاعا   أهمها  جماعينبلدة االقتصال  ي يعتمد 

 .(2113  جماعينم لا بلدي )(1)انظر الشكل رقم  العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2113ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  جماعينبلدة حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة 22ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 22قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة12قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة12قطاع الموظفين  ويشكل %. 
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  من األيدي العاملة. 12قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة 2سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 

 جماعينبلدة توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2113  جماعينم لا بلدي  المصدر:

 

لبيةةع  ةبقالةة 43  ملحمةةة 12  ممةةاب  4  التينبقةة  جمةةاعينبلةةدة  ةةي  يوجةةد  صةةالية والت اريةةةمةةن حيةةث المنشةةم  والملسسةةا  االقتأمةةا 

 11محةةاجر   2( الخوالن ةةارة ...  للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة محةةل 24و لتقةةديم المةةدما  الممتلفةةة محةةل 27  والفواكةة المضةةار 

 .(2113  جماعينم لا بلدي )  راعيةاللوا  لأل محال   3 معصرتين  يتون   ح ر منشار  32كسارة ح ر  

 

نتي ةةة  البلةةدةوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي   %.2 إلةة   2113لعةةام  جمةةاعينبلةةدة ةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي وقةةد و

   هي عل  النحو التالي (2113  جماعينم لا بلدي ) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع الصناعة 

 

 

 القوى العاملة 
 

% من 31  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 21.7% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منهم 12.7% يعملون(. وكان هناك 61.1طين اقتصاليا )منهم السكان كانوا نشي

 (.4انظر ال دول رقم ()% من المتفررين ألعمال المن ل32.6و الطالب 
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 .0117، العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) جماعين سكان :4جدول 

 

 قطاع الزراعة
 

نظةر  أ) لونمةا أراض سةكنية   662لونةم هةي أراض قابلةة لل راعةة و     144331لونمةا  منهةا    124421ي حوال جماعينبلدة تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رقم   2ال دول رقم 

 

 (بالدونم المساحة) جماعينبلدة  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(143331) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 24262 14925 1 1 44421 14179 7 64724 882 194421 

 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 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

 2,138 4 982 22 9 158 1 792 1152 48 83 1021 ذكور

 2,068 8 1,951 11 2 193 1049 696 109 28 9 72 إناث

 4,206 12 2,933 33 11 351 1050 1488 1261 76 92 1093 المجموع

   النتائج النهائية.2117-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 جماعينبلدة  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر األنةواع  راعةة     الفةول األخضةر  عتبةر  يحيث . جماعينبلدة بعلية والمروية المكشو ة  ي األنواع الممتلفة من المضروا  ال ومن

لونم مةن البيةو  البالسةتيكية )مديريةة  راعةة نةابلا         11 جماعين بلدةكما  يوجد  ي لونم بعلي .  3 رع ما يقارب حيث ي .البلدة ي 

2111.) 

 

 حيث يوجد حوالي ال يتونب راعة  جماعين وتشتهر .جماعينبلدة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 1ال دول رقم 

 . ال يتونلونم م روعة بيش ار  24111

 

)المساحة بالدونم( جماعينبلدة مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 
  

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 24111 1 31 1 32 1 7 1 26 1 1 1 24111 

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)أنظةر ال ةدول    والشةعير  لونةم  وأهمهةا القمةح    712   ان مساحة الحبوب تبلةغ  جماعينبلدة أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 (.7رقم 
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()المساحة بالدونم جماعينبلدة في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 7جدول 
  

 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

1 214 1 11 1 1 1 121 1 1 1 31 1 2 1 712 

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

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

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةةم مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةضحيةةةث تةةةم اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و     الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةةم محةةةدلأ

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األرنةام و األبقةار  اشةي  مثةل  ويقومون بتربيةة الم  جماعينبلدة  سكان من% 1.2 بين المسح الميداني أن أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد

 (.6)انظر ال دول رقم  ( 2113  جماعينم لا بلدي ) وريرها

 

جماعينبلدة  في الحيوانية الثروة: 8 جدول
  

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

31 1 114111 1 1 1 1 11 112 24 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 .(2)انظر ال دول رقم  ( 2113  جماعينم لا بلدي ) كم طرق  راعية  37   يوجد حواليالبلدة أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها جماعينبلدة  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 14 ةالحة لسير المركبا 

 12 واآلال  ال راعية  ق  ةالحة لسير التراكتورا 

 3 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2113  جماعينم لا بلدي المصدر: 

  

   منها (2113  جماعينم لا بلدي ) والعقبا  المشاكل بعض جماعينبلدة ال راعي  ي يواج  القطاع كما 

 

 .عدم تو ر رأس المال 

 ة تو ر مصالر المياه للري.قل 

 ج(  وقرب المستوطنا  منها   مما يللي إل  عدم تش يع المواطن ل راعتها.ي  ي مناطق وجول بعض األراض( 

 .وجول الكثير من المحاجر والكسارا  التي أثر  بيئيا عل  ال راعة 

 .ارتفاع أسعار األعال  واأللوية البيطرية 

 .قلة خبرة الم ارعين  وعدم وجول توعية كا ية لهم 
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 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   معدل مةن ال كما يوجد  .شعبة بريدالملسسا  الحكومية منها  من  بعضا جماعينبلدة جد  ي يو

    (  منها2113  جماعينم لا بلدي ) خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  عنة  بتقةديم خةدما  الميةاه     ي  الحكم المحلي و ارة قبل يص  الحقا منتّم ترخ  م 1227عام  تيسا :جماعينمجلس بلدي

 والنفايا  وتنظيم البناء وتو ير مشاريع بنية تحتية ممتلفة.

  النشةاطا  الرياضةية     تقةوم بالعديةد مةن    و ارة الشةباب والرياضةة  من قبل ،  م2111تيسا عام الرياضي:  جماعيننادي

 وتنمية قدرا  شباب جماعين.

 م  من قبل و ارة العمل  تعن  بتقديم قروض نسوية للنساء. 2112تيسست عام وفير والتسليف النسوية: جمعية الت 

 : م  من قبةل و ارة الداخليةة   تقةوم بالتةدريب المهنةي  التمكةين النسةوي         2111عام تيسست  جمعية تنمية المرأة الريفية

 تدريب ال راعي.الو

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 هرباء واالتصاالتالك

 

  البلةدة المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      القطرية االسةرائيلية شركة ال تعتبر .م1227 شبكة كهرباء عامة منذ عام جماعينبلدة يوجد  ي 

  أهمهةا    ةي م ةال الكهربةاء    بعةض المشةاكل  يواجة  الت مةع   و .%111ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشةبكة الكهربة  وتصل نسبة الوحدا

شةبكة   البلةدة  كمةا يتةو ر  ةي   .   خاةة  ي  صةل الشةتاء  االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي   وذلك ألن الشبكة قديمة وبحاجة إل  تيهيل

  جمةاعين م لةا بلةدي   ) % مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي      31  وتقريبةا  البلدةهاتي  تعمل من خالل مقسم آلي لاخل 

2113.) 

 تالنقل والمواصال

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ي الت مةع    ةإن السةكان يسةتمدمون       . باةا  عامة 3تكسيا   و  7 جماعينبلدة يوجد  ي 

أمةا بالنسةبة لشةبكة     .  وجةول حةاج  حةوارة العسةكري     التةي تواجة  السةكان أثنةاء التنقةل     ومن العوائق .   معالماص بالتتاكسي المكتب 

)أنظةر  (2113  جمةاعين م لةا بلةدي   ) مةن الطةرق الفرعيةة    كةم  22وكم مةن الطةرق الرئيسةة     2.2 البلدة  يوجد  ي  البلدةالطرق  ي 

 .(11 دول رقم ال

 

 جماعينبلدة  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1.2 12

 ة.طرق رير معبد .3 7 1

 2113  جماعينم لا بلدي المصدر: 

 

 المياه

 

  1221تةم إنشةائها عةام     سرائيلية وذلك عبر شبكة المياه العامة التيشركة ميكيرو  اإلت ويد سكان بلدة جماعين بالمياه من خالل يتم 

  (.2113  جماعين م لا بلدي% )22وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  
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(  وبالتةالي يبلةغ   2113  جمةاعين  م لةا بلةدي  ألي  متر مكعةب/ السةنة )   116حوالي  2112وقد بلتت كمية المياه الم ولة للبلدة عام 

جمةاعين ال يسةتهلك هةذه    بلدة وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  17حوالي جماعين معدل ت ويد المياه للفرل  ي بلدة 

(  وهةةذه تمثةل الفاقةد عنةةد   2113  جمةاعين  م لةا بلةدي  % )32ن الفاقةد  ةي شةةبكة الميةاه يصةل إلةة      أه  وذلةةك بسةبب  الكميةة مةن الميةا   

جمةاعين  المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلةغ معةدل اسةتهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي بلةدة         

ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرق مةن قبةل منظمةة          ( 2113  جماعين م لا بلديلترا  ي اليوم  ) 43

 باإلضا ةبئر من لي لت ميع مياه األمطار  611بلدة جماعين لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجد  ي  111الصحة العالمية والذي يصل إل  

 4ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          (.2113  جمةاعين  م لةا بلةدي  متر مكعةب  )  261ال  خ ان مياه عام بسعة 

 (. 2113  جماعين م لا بلديشيكل /متر مكعب )

 

 

 الصرف الصحي

 

م لةا  ال يتو ر  ي بلدة جماعين شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من الميةاه العالمةة  )  

 (.2113  جماعين بلدي

 

متةرا مكعبةا  والتةي     232ل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             واستنالًا إ

لترا  ةي   32ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي  67.4تعالل 

بالذكر أن المياه العالمة التي يتم ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةتم تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  ومةن ثةم        اليوم. ومن ال دير 

 يتم التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنة  ال يةتم معال ةة الميةاه      

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

جماعين ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشةم  الت اريةة  ةي البلةدة       يعتبر م لا بلدي

ي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والةتملص منهةا   ونظةرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تةم  ةرض رسةوم شةهرية علة               والت

م لةا  % )111شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     2المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

  (.2113جماعين   بلدي

 

                                                                                                                                                                                                                                   

ارة النفايا  الصلبة  حيث يتم جمع النفايا  النات ة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي      ينتفع معظم سكان بلدة جماعين من خدمة إل

بواقةع مةرة يوميةا ونقلهةا بواسةطة سةيارة       م لةا بلةدي لمةاعين    أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ومةن ثةم يةتم جمعهةا مةن قبةل       

دة حيث يتم التملص من النفايا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق حرقهةا       كم عن البل 1.2النفايا  إل  مكب عشوائي  ي البلدة يبعد حوالي 

  (.2113جماعين  م لا بلدي بشكل عشوائي  ي الهواء الطلق )

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتةم  وبالتةالي تقةدر     1.12أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصةلبة  ةي بلةدة جمةاعين     

 -)قسةم أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   24146طةن   أي بمعةدل    7.3يوميةا عةن سةكان البلةدة بحةوالي       كمية النفايا  الصلبة النات ةة 

 (.2013أريج  

 

 

 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن             جماعين تعاني بلدة

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 ا  طويلة  ي  صل الصيي عن القريةانقطاع المياه لفتر. 
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  32ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة المياه والذي يصل لحوالي%. 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

بواسطة سيارة النضح  ومن ثم يتم التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن 

 ذلك.  

 

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

 ر حاويا  ل مع النفايا   ي البلدة حيث يقوم المواطنون ب مع النفايا  وتركها أمام المنا ل لحين قيام تعاني بلدة جماعين من عدم تو

 اسبوعيا مما يسبب تراكمها  ي الشوارع وأمام المنا ل وت مع الحشرا  والحيوانا  الضالة.  مرةسيارة النفايا  ب معها بواقع 

 

ة البلدة  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يةتم الةتملص مةن نفاياتهةا  ةي      ن عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمأكما 

مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمةدم معظةم الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة       

 نابلا.   

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 

 ماعين  الوضع الجيوسياسي في بلدة ج 

 

بةين السةلطة الوطنيةةة     1222بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% من 77لونما ) 144277حيث تم تصنيي ما مساحت    تم تقسيم أراضي بلدة جماعين إل  مناطق )ب( و )ج(  إسرائيلالفلسطينية و

وهةي المنةاطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية                (ب) ية( كمناطقمساحة البلدة الكل

% مةةن مسةةاحة البلةةدة الكليةةة( 23لونمةا )  44443مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةم تصةةنيي مةةا مسةةاحت   إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علة  األ  وتبقة  

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        يطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً   وهي المناطق التي تقع تحت الس (ج) كمناطق

سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن جميةةع السةةكان  ةةي بلةةدة جمةةاعين يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق  لارة المدنيةةة اإلمنهةةا اال بتصةةريح مةةن اإل

 (.11رقم )انظر ال دول  ا أراض  راعية ي البلدة  معظمه (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

 

 1995: تصنيف األراضي في بلدة جماعين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                    

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 77 143977 مناطق ب

 03 43443 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 193401 المساحة الكلية

 0114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلبلدة جماعين 

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي بلةةدة جمةةاعين  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه البلةةدة  إمةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا   بةةالررم

هةا   سةرائيلية والمسةتوطنا  ليسةت بعيةدة عن       القواعةد والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي ا  االحتالل اإلة لم تسلم من ممارسالفلسطيني

ل  ال هة ال نوبية الشرقية منها ت مع  كفار تبواق  االستيطاني العسكري المقام علة  أراضةي قريةة    إحيث يوجد بالقرب من القرية و

سرائيلية وقاعدة  تبواق  العسكرية وحاج   تبةواق  العسةكري والمعةرو     اإلوطنة  كفار تبواق  ياسو  الم اورة والذي يضم مست

 لسةةطينيا بحةةاج   عتةةرة  حيةةث يعتبةةر هةةذا الموقةةع مةةن أهةةم وأخطةةر المواقةةع المفصةةلية والتةةي تةةرب  بةةين محا ظةةا  الضةةفة الشةةمالية   

سةةرائيلية بحةةق مسةةرحًا مهمةةًا لالنتهاكةةا  اإل االنتفاضةةة الثانيةةة وال نوبيةةة  وقةةد كةةان هةةذا الموقةةع االسةةتيطاني العسةةكري وال  ال منةةذ  

رةالق للحةةاج   إ  للمةواطنين والتفتةيو والتنكيةل و   المةواطنين الفلسةطينيين حيةث شةهد الكثيةةر مةن حةاال  القتةل واالعتقةاال  واالحت ةةا        

 لساعا  طويلة وأ ما  مرورية وريرها.

 

عسكرية الواقعة ب انةب حةاج   عتةرة  حيةث تهةد  سةلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي         كذلك  قد عانت بلدة جماعين من قاعدة  تبواق  ال

مةةن إقامةةة هةةذه القواعةةد العسةةكرية  ةةي عمةةق األراضةةي الفلسةةطينية إلةة  تكثيةةي الوجةةول العسةةكري وتع يةة  السةةيطرة األمنيةةة علةة            

 الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. 

 

سةرائيلية  ةي   والتةي تعةد مةن أكبةر المسةتوطنا  اإل     سةرائيلية الواقعةة جنةوب البلةدة     ة  أرييل  اإللدة جماعين من مستوطنكما وتيثر  ب

 الضفة التربية من حيث المساحة وهي مقامة عل  أراضي قرية مرلا ومدينة سلفيت.

 

 سرائيلية في بلدة جماعيناإل الحواجز العسكرية

 

ومةا بعةدها مئةا  الحةواج  العسةكرية علة  أراضةي القةرل          2111 ةي  تةرة االنتفاضةة الثانيةة عةام      سةرائيلي  أقامت قوا  االحتالل اإل

الفلسطينية و ي محيطها  وعل  أراضي بلدة جماعين أقامت قوا  االحتالل العديةد مةن الحةواج   ةي المنطقةة ال نوبيةة للبلةدة بةالقرب         

 إلرةالق بةا  الحديديةة والمكعبةا  االسةمنتية والسةواتر الترابيةة وذلةك          حيةث أقامةت هنةاك العديةد مةن البوا     212من الطريق االلتفا ي 

دة الرئيسةي ال نةوبي والةذي اسةتمر     جميع الطرق الرئيسةية وال راعيةة الرابطةة بةين البلةدة والطريةق االلتفةا ي  وكةان منهةا مةدخل البلة           

 الة المكعبا  والسواتر الترابية  ةي ظةل هةدوء    إحيث تم  تح البوابة الحديدية و 2111رالق  لحوالي عشر سنوا  حيث تم  تح  عام إ

 االوضاع الميدانية  ي اآلونة االخيرة.

 

كذلك  قد تيثر  بلدة جماعين والقرل الم اورة من حاج   عترة الرئيسةي الةدائم والةذي يعتبةر بوابةة نةابلا ال نوبيةة والةذي ال ية ال          

 لكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.يقطع أوةال الضفة حت  يومنا هذا من خالل اجراءا  التفتيو و

 

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

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

 االقتصالي عليهم حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةدهم بسبب إرالق هذه الحواج . 

 

 سرائيلية في بلدة جماعينالطرق االلتفافية اإل

 

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

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

 وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. 

 

الطريةق االلتفةةا ي  ائيل الم يةةد مةن أراضةي البلةدة وذلةةك لشةق     لة  ال هةة ال نوبيةة منهةةا ةةالر  إسةر     إووعلة  أراضةي بلةدة جمةةاعين    

كةم علة  أراضةي البلةدة. وقةد عمةل هةذا الطريةق االلتفةا ي علة  عة ل             4  حيث يمتد هذا الطريةق بطةول حةوالي    212سرائيلي رقم اإل

رةالق  إراضةيهم بسةبب   لة  أ إون الفلسةطينيون ةةعوبة  ةي الوةةول     مساحة كبيرة من األراضي ال راعية للبلةدة  حيةث ي ةد الم ارعة    
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لةة  ةةةعوبة نقةةل المعةةدا     إ باإلضةةا ةالطةةرق ال راعيةةة الرابطةةة مةةع الطريةةق االلتفةةا ي بالمكعبةةا  االسةةمنتية والسةةواتر الترابيةةة          

 والمحاةيل ال راعية  ناهيك عن اعتداءا  المستوطنين القاطنين  ي المستوطنا  الم اورة.

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  72اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي بلدة جماعين

 

ا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضي القةرل الم ةاورة   كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطن

حيث ساهمت هذه االعتداءا   ي السيطرة علة  الم يةد مةن األراضةي الفلسةطينية        و ممتلكاتهم األثر األكبر عل  السكان الفلسطينيين

سةةالك الشةائكة و رعهةةا باألشة ار لتع يةة    الم ةاورة للمسةتوطنا  و ذلةةك مةن خةةالل منةع أةةةحابها مةن الوةةول إليهةةا وإحاطتهةا باأل       

السةةيطرة عليهةةا. كمةةا قةةام المسةةتوطنون باعتةةداءا  شةةت  علةة  األشةة ار والم روعةةا  وحرقهةةا واجتثاثهةةا واالعتةةداء علةة  أةةةحاب       

 األراضي  ي محاولة لترويعهم و رلعهم عن العولة إل  أراضيهم الم اورة للمستوطنا .

 

راضي من البلدا  والقرل الفلسطينية لتايا  اقامة المستوطنا  بل وأةبحت هةذه المسةتوطنا    حيث لم يكتفي االحتالل بمصالرة األ

رة  مةةن منةةع تشةةكل تهديةةدًا حقيقيةةا للفلسةةطينيين علةة  أرضةةهم   منةةذ نشةةية هةةذه المسةةتوطنا  واألهةةالي يتعرضةةون لالعتةةداءا  المتكةةر   

سةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة         ل  أراضيهم ال راعيةة واالعتةداء علةيهم  و   إالم ارعين من الوةول 

 لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 جماعينبلدة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

                المشاريع المنفذة

 (.2113  جماعينم لا بلدي ) سنوا  الماضية الممسة خاللمشاريع  عدةبتنفيذ  جماعينم لا بلدي  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل جماعينمجلس بلدي  نفذها التي المشاريع: 10جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 م لا بلدي جماعين 2116 خدماتي مشروع شراء باجر

 يدا البل يكية بالتعاون مع رواقمنحة من ملسسة س 2116 خدماتي مشروع ترميم قصر خليل

 البلديا  وإقراض ةندوق تطوير 2111-2116 بنية تحتية مشروع تعبيد شوارع رئيسة

 م لا بلدي جماعين 2111 تعليمي مشروع شراء أرض لبناء مدرسة

 م لا بلدي جماعين 2112 بنية تحتية مشروع تعبيد شوارع رئيسة

 م لا بلدي جماعين 2112 تعليمي مشروع إضا ة رر  ةفية للمدارس

 منحة من ملسسة سيدا البل يكية بالتعاون مع رواق 2112 خدماتي أبو عمر )حوش( -مشروع ترميم لار 

 منحة من ملسسة سيدا البل يكية بالتعاون مع رواق 2113 خدماتي مشروع ترميم بني قدامة

 2113 م لا بلدي جماعين المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكان   إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعةوام القالمةة     البلدةملسسا  الم تمع المدني  ي    وبالتعاون معجماعينا بلدي م ليتطلع 

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      البلةدة المشةاركة التةي تةم عقةدها  ةي      تطوير أ كار هذه المشاريع خةالل ورشةة عمةل التقيةيم السةريع ب      حيث تم

 أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة القدس ) -األبحاث التطبيقية
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كري س وعيالة األمومة والطفولةالحاجة إل  إنشاء مرك  ةحي كامل يضم ممتبر ومرك  أشعة ووحدة رعاية  -1

 سعا .واختصاةي وطبيب مقيم وسيارة إ

 نشاء مرك  لذوي االحتياجا  الماةة.إالحاجة إل   -2

 نشاء حديقة عامة  وحديقة أطفال.إالحاجة إل   -3

 شبابي. اجتماعيل  مرك  ثقا ي ا ة إضإنشاء ملعب رياضي  إالحاجة إل   -4

 عل  نقطة  ي البلدة.إنشاء خ ان مياه عام  ي أالحاجة إل   -2

 الحاجة إل  تو ير حا ال  لنقل طالب المدارس وذلك التساع الرقعة ال ترا ية للبلدة. -1

 شاء شبكة ةر  ةحي مع محطة لتنقية المياه العالمة.نإالحاجة إل   -7

 كم تقريبا. 12الحاجة إل  شق طرق  راعية بطول  -6

 شلون اجتماعية  وريرها.مكتب  نشاء مبن  م مع خدما  عامة يضم مقر بلدية  وةالة  وبنك  وإالحاجة إل   -2

 كم تقريبا. 1الحاجة إل  تيهيل وتعبيد شارع الحمراء  وشارع جّراعة بطول  -11

 كم تقريبا. 2الحاجة إل  توسيع شبكة المياه العامة بطول  -11

 كم. 3شبكة الضت  العالي بطول إنشاء الحاجة إل   -12

 كم تقريبا. 16بطول  توسيع وتحديث شبكة الكهرباء الحاجة إل  -13

 كم تقريبا. 6بطول  استنالي الحاجة إل  بناء جدران  -14

 كم. 11الحاجة إل  عمل أرةفة للشوارع بطول  -12

 ل  بناء مدرسة ثانوية للذكور.الحاجة إ -11

 ضا ة رر  ةفية  ي مدرسة جماعين الثانوية للذكور.إالحاجة إل   -17

 الحاجة إل  ت ويد البلدة بمعدا  للبلدية مثل را عة للكهرباء  ومدحلة  ومقص اسفلت  وجرا ة. -16

 الحاجة إل  تطوير وتيهيل المنطقة الصناعية. -12

 الملكية(.الحاجة إل  عمل تسوية لألراضي )حل مشكلة  -21

 الحاجة إل  تيهيل وتطوير قدرا  العاملين  ي البلدية. -21
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقم  البلدةتعاني 

 .البلدي نظر الم لا

 

 جماعينبلدة  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13ل جدو

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 كم 13^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 كم 11   * إةالق/ ترميم شبكة المياه الموجولة 2

 كم 2    * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 كم 2   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترميم/ إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

   * بناء خ ان مياه 6
 متر مكعب 311

 كم 24   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 كم 23   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 6

 حاوية 211   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 2

 سيارة واحدة   * لنفايا  الصلبةل مع اسيارا   11

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

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

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 التعليمية االحتياجات

 مدرسة  ي المنطقة الشرقية   * بناء مدارس جديدة 1

2 
 إعالة تيهيل مدارس موجولة

* 
تيهيل المدرسة األساسية للبنا    

 والثانوية للبنين

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لونم 211   * استصالق أراض  راعية 1

 بئر 211    * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 21   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 21   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 11   * إنشاء بيو  بالستيكية 1

 بيو  بالستيكية 2   * إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لح بذور  6

    * نباتا  وموال  راعية 2

 كم طرق  راعية 2  ةلاخلي كم طرق 1  يسةرئ طرقكم  7^ 

  2113  جماعينم لا بلدي المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشم   2112ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

  2113  جماعينم لا بلدي. 

   تحليةل اسةتمداما    دة نظةم المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد      وحة   (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لحم – 2112األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

  2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم  (2112)علةةيم العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -نابلا. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111 بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )لسطين. -نابلا. (2111-2112) نابلا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


