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 شكر وعرفان

 
ة للتعاون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسباني القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
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    نابلان الت معا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة ع

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

سياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األوضةةاع ال  

 .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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 مجدل بني فاضل قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية  11  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب شرق   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   م دل بني  اضلقرية 

تل    ومن الشمال قصرة   ومن الترب لوما   ومن ال نوب ال فتلك الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة  مرك  القريةبين 

 .)1ريطة رق  ()أنظر الم2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المشبة وجوريش

 

 مجدل بني فاضل قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا    311.12سطح البحر  ويبلغ المعدل السةنوي لممطةار  يهةا حةوالي       وق مترا  056عل  ارتفاع  م دل بني  اضلقرية تقع 

 –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %50لرجة مئوية  ويبلغ معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي      26  الحرارة  يصل إل  معدل لرجا

  (.2014أريج  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة        05051تبلغ مساحة قرية م دل بني  اضل حوالي 

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

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعرية  جديةد لحةدول           2611التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

ج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أري

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

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضاء 1يتكون الم لا الحالي من وم   1111عام  م دل بني  اضل قروي ت  تأسيا م لا

ن م لةا المةدما  المشةترج ل نةوب شةرق      ويقةع ضةم  . لائة  ملةك  ويوجد للم لا مقةر  موظفين .  5كما يوجد  ي الم لا   الفلسطينية

 .(2613  م دل بني  اضل قرويم لا ) مع النفايا متلك الم لا سيارة ل ي نابلا. كما ال

 

   ما يلي  (2613  م دل بني  اضل قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظي  الشوارع  و 

  مشاريع ولراسا . عمل وتقدي  مقترحا  

 

 نبذة تاريخية
 

 ةي قريةة السةاوبة  ثة  رحلةوا قصةرا منهةا بعةد         قبيلةة بنةي  اضةل التةي كانةت تسةكن        ل الس  نسبة إابهذا  م دل بني  اضلقرية  سميت

أةةل   ويعول. عام 566أكثر من ل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع و .عراج لار مع قبيلة بني علي التي كانت تسكن الساوية أيضا

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2613  م دل بني  اضلقروي م لا )قرية الساوية  إل  م دل بني  اضل قريةسكان 

 

 

 مجدل بني فاضل قرية من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
بعة  األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي       كمةا يوجةد   .فاءالشة المسة د الكبيةر ومسة د      وهمةا   مسة دين  م ةدل بنةي  اضةل    قريةة يوجد  ي 

م ةدل بنةي   قةروي  م لا )رير ملهلة لالستتالل السياحي جميع المناطقمن ال دير ذكره أن و .الم ار والمس د القدي   أهمها  القرية

 . (2)أنظر المريطة رق   (2613   اضل
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 جدل بني فاضلم قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 السكان 
 

م ةدل بنةي    قريةة أن عةدل سةكان     2661بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

أسةرة  وعةدل الوحةدا      464اإلناث  ويبلغ عةدل األسةر    نسمة من 15132 ونسمة من الذكور   15214نسمة  منه   25340 بلغ  اضل

 وحدة. 451السكنية 

 

 الفئات العمرية والجنس

 

 41.0  كان كما يلةي   2661لعام  م دل بني  اضل قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا    05% ضةمن الفئةة العمريةة     3.1عامةا  و  04 -15الفئة العمرية % ضمن  41.2عاما   15% ضمن الفئة العمرية أقل من 

 41.3%  ونسةبة اإلنةاث    51.1   أي أن نسبة الذكور161.2 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي   وق. كما أظهر  البيانا 

.% 

 العائالت

 

 منها    (2613   اضل قروي م دل بني)م لا   من عدة عائال  م دل بني  اضل قريةيتأل  سكان 

 .عائلة  ين الدين  وتض   عائلة رباح  عائلة لّبوس  عائلة السلعوس  عائلة خضير  عائلة الفقه  عائلة الصالول 

 .عائلة عثمان  وتض   عائلة المطيب  عائلة عولة  عائلة خليل  عائلة آل إعمر  عائلة جوهر 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةةن  11.3%  وقةد شةةكلت نسةبة اإلنةةاث منهةا     1.1  حةةوالي 2661عةام   ل بنةي  اضةةل م ةةد قريةة بلتةت نسةبة األميةةة لةدل سةةكان    

% انهةةوا  21% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة     36.3% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة     15.1م مةةوع السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاج     

 قرية  يبين المستول التعليمي  ي 1عليا. ال دول رق  % انهوا لراسته  ال 4.1% انهوا لراسته  الثانوية  و 14.2لراسته  اإلعدالية  

 .2661  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام م دل بني  اضل

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 نويثا إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 819 0 0 0 0 30 20 122 280 226 117 24 ذكور

 746 0 0 0 0 13 12 100 158 248 128 87 إناث

 1,565 0 0 0 0 43 32 222 438 474 245 111 المجموع

   النتائج النهائية.2661تعدال العام للسكان والمساكن    ال2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 القريةة     يوجةد  ةي  2611/2612 ةي العةام الدراسةي     م ةدل بنةي  اضةل    قرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2() انظر ال دول رق  2612نابلا -ية التربية والتعلي )مدر ا و ارة التربية والتعلي مر  عليهتش  مدرستين حكوميتين

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي قرية مجدل بني فاضل : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ذكور حكومية م دل بني  اضل الثانوية للبنينمدرسة 

 إناث حكومية الثانوية للبنا  م دل بني  اضلمدرسة 
 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

معلمةةا  45طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  111ةةةفا  وعةةدل الطةةالب  21 م ةةدل بنةةي  اضةةل قريةةةيبلةةغ عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

م ةدل   قريةة عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معةدل 2612  نابلا -)مديرية التربية والتعلي ومعلمة 

  .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  21طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  11يبلغ بني  اضل

 

يوضةح تو يةع ريةاض      3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجهة تهةا  لمطفةال  تشةر  علة  إلار    روضةة واحةدة   قريةة بنةي  اضةل   كما يوجةد  ةي   

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقريةطفال  ي ااأل

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 خاةة 5 4 روضة أطفال اإليمان

    2612  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

قريةة   يتوجهون للدراسة  ةي مةدارس   (    اّن الطالبالعلميالفرع  –التعليمية ) كالمرحلة الثانوية  و ي حال عدم تو ر إحدل المراحل

 .(2613  م دل بني  اضلم لا قروي ) ك  0  والذين يبعدون عن القرية حوالي  عقربا

 

   منها (2613  م دل بني  اضل قرويم لا  ) بع  العقبا  والمشاكل م دل بني  اضل قرية يواجه قطاع التعلي   ي

 .نقص  ي عدل المدارس 

 .عدم تو ر روضة نموذجية حديثة 

 .نقص األجه ة والمعدا  والمالعب  ي مدارس القرية 
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 قطاع الصحة
 

عيالة ةحة م دل بني  اضل الحكومية  مرك  أمومةة وطفولةة    صحية  حيث يوجدالمرا ق بع  ال قرية م دل بني  اضلتتو ر  ي 

 ةإن المرضة  يتوجهةون     القرية  و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي وةيدلية خاةة.  حكومي  عيالة أسنان خاةة 

كة   أو التوجةه إلة  المستشةف  الةوطني  ومستشةف  ر يةديا ومستوةة           0مستوة   كاة عقربا  حيث يبعد عةن الت مةع حةوالي     إل 

 .(2613  م دل بني  اضل قرويم لا  )  ك   25الرحمة  ي مدينة نابلا و اللذين يبعدون عن القرية حوالي 

 

   أهمها  (2613  م دل بني  اضلقروي م لا  ) الكثير من المشاكل والعقبا  م دل بني  اضلقرية  ي  القطاع الصحييواجه 

 .ضيق مبن  العيالة الصحة وعدم وجول ممتبر طبي  يها 

 ال.عدم المقدرة عل  تشطيب وتأهيل مبن  العيالة ال ديد لقلة رأس الم 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% من القةول   06ستوعب يحيث   سوق العمل اإلسرائيلي قطاععل  عدة قطاعا   أهمها  م دل بني  اضل قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2613  م دل بني  اضلقروي م لا ) العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2613به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  م دل بني  اضل قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

  من األيدي العاملة 06سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 23  ويشكل المدما قطاع %. 

  األيدي العاملة% من  1قطاع الموظفين  ويشكل. 

  من األيدي العاملة 5قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 5  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

 

 مجدل بني فاضل قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2613  م دل بني  اضل قرويم لا  المصدر:      
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بقةالتين لبيةع     )سةوبرماركت(  بقالةة  15 م ةدل بنةي  اضةل    قريةة  يوجةد  ةي     الية والت اريةصمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

محةال   للصةناعا  المهنيةة) حةدالة  ن ةارة ..........الخ(   منشةار ح ةر          1محال  لتقدي  المةدما  الممتلفةة     1المضار والفواكه  

 .(2613  م دل بني  اضل قرويم لا  ) ومعصرة  يتون

 

نتي ةة   لقريةة وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %. 26إلة    م ةدل بنةي  اضةل    قريةة سةبة البطالةة  ةي    ةلت نوقد و 

  عل  النحو اآلتي  هي  (2613  م دل بني  اضلقروي م لا  ) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع سوق العمل اإلسرائيلي 

 

 القوى العاملة 

 

% من  32.1  أن هناج 2661عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنول العام للسكان أظهر  بيانا  التعدا

% من  56.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   01.2% يعملون(. وكان هناج  11السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4ال دول رق  )انظر % من المتفررين ألعمال المن ل( 46.0و الطالب 

 

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

                                

                                 

 قطاع الزراعة
 

 سةكنية لونمةا أراض   283لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة و     4,257لونمةا  منهةا    6,651حةوالي   م دل بني  اضةل  قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    5)انظر ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة) مجدل بني فاضل قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)4,257( 
 مساحة

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

6 2 2,108 6 1 1,421 387 6 2,449 283 6,651 

 2014  جأري - وحدة نظ  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

 819 2 340 15 2 45 0 278 477 13 40 424 ذكور

 746 0 712 1 1 33 427 250 34 2 1 31 إناث

 1,565 2 1,052 16 3 78 427 528 511 15 41 455 المجموع

   النتائج النهائية.2661 -  التعدال العام للسكان والمساكن2661ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 فاضلمجدل بني  قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

حيةث  ل يتةون    ا ب راعة م دل بني  اضلوتشتهر  م ل بني  اضل.قرية   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

 . ال يتونلون  م روعة بأش ار  15144يوجد حوالي 

 

 )المساحة بالدونم( مجدل بني فاضلقرية األشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة ب: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

6 15141 6 53 6 141 6 6 6 3 6 6 6 15144 
 2616لا  مديرية  راعة ناب  المصدر

 

  وأهمهةا القمةح )أنظةر ال ةدول     لون  366 مساحة الحبوب تبلغ إن   م دل بني  اضلقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 (.1رق  

 

 )المساحة بالدونم( مجدل بني فاضلقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

6 410 6 13 6 6 6 05 6 16 6 22 6 0 6 366 

 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر
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المسح الميةداني   احا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي المس الختال ا يرجع

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

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

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

 وهةذا  فلسةطينية المحتلةة  األراضةي ال   ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتش   ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومون بتربيةة  م دل بني  اضل قرية سكان من % 3 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1 دول رق  )انظر ال(2613  م دل بني  اضل قرويم لا  ) وريرهااألرنام و

 

 مجدل بني فاضلقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

6 6 065666 6 6 6 6 366 516 16 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر  (2613  م ةدل بنةي  اضةل    قةروي  م لةا ) كة  طةرق  راعيةة    14   يوجةد حةوالي   قريةة ال أما مةن حيةث الطةرق ال راعيةة  ةي     

 .(1ال دول رق  

 

 وأطوالها مجدل بني فاضل قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 0 ةالحة لسير المركبا 

 3 اكتورا  واآلال  ال راعية  ق ةالحة لسير التر

 5 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2613  م دل بني  اضل قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2613  م دل بني  اضل قرويم لا ) والعقبا  المشاكل بع  م دل بني  اضل قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .قلة الدع  المالي من قبل الملسسا  المانحة 

 .عدم تو ر امكانيا  مالية لدل الم ارعين 

 .قلة مصالر المياه واآلبار ال راعية 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مأيةة ملسسةا  حكوميةة  ولكةن يوجةد عةدل مةن ال        م دل بني  اضلال يوجد  ي قرية 

   (  منها2613 م دل بني  اضلقروي  م لا) ياضية وريرهالممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ور

  

  بهةةد    الحكةة  المحلةةيو ارة مةةن قبةةل وتةة  ترخيصةةه الحقةةا    م 1111عةةام  تأسةةا : مجسسدل بنسسي فاضسسل  قسسرويمجلسسس 

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها لقريةااالهتمام بقضايا 
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 تعن  بتنفيذ مشةاريع تمةدم قطةاع النسةاء كالنحةل        من قبل و ارة الداخلية  م 2612عام  تتأسس :النسوية جمعية الينبوع

 والتصنيع التذائي والتطري  وعمل لورا  تثقيفية.

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء     القطريةة االسةرائيلية  شركة التعتبر  .م 1111 شبكة كهرباء عامة منذ عام م دل بني  اضل قريةيوجد  ي 

شةبكة هةات   تعمةل مةن      قريةة ال يتةو ر  ةي  وكمةا   .% 166ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسبة الوحدا  قريةال ي 

 .(2613  م دل بني  اضلي قروم لا )% من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات  26  وتقريبا قريةالخالل مقس  آلي لاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

أمةا   .(2613  م ةدل بنةي  اضةل   قةروي  م لةا  )وباةةين عةامين     نقةل المةواطنين  تأجرة  ا سيار 3 م دل بني  اضل قريةيوجد  ي 

م دل بني  قرويم لا  ) ك   من الطرق الفرعية 11وك  من الطرق الرئيسة  15 قرية يوجد  ي ال  قريةالبالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(16 دول رق  ال)أنظر (2613   اضل

 

 مجدل بني فاضل قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 16

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 0 3

 طرق رير معبدة. .3 1 5

 2613  م دل بني  اضل قرويم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

 دل بني  اضل شبكة مياه عامة وبالتالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةاه الماةةة           م  يتو ر  ي قريةال

يوجةد  ةي قريةة م ةدل بنةي       (.2613شيكل للمتر المكعب من المياه )م لةا قةروي م ةدل بنةي  اضةل        16ل  إمرتفعة تصل  بأسعار

متر مكعب )م لا قروي م دل بنةي  اضةل     1566ل  خ ان مياه عام بسعة إ باإلضا ةاألمطار بئر من لي لت ميع مياه  266 اضل 

2613.) 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ةي قريةة م ةدل بنةي  اضةل شةبكة عامةة للصةر  الصةحي  حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه                  

ال تتو ر تقديرا  لالستهالج اليةومي مةن الميةاه للفةرل  ةي القريةة بسةبب         نهأوحيث  (.2613)م لا قروي م دل بني  اضل   العالمة

ال يمكن تقدير كمية المياه العالمة النات ة يوميا  ي القرية. المياه  إنهن القرية رير ممدومة بمدمة ت ويد المياه وبشبكة المياه العامة   أ

  حيث يةت  الةتملص منهةا إمةا مباشةرة  ةي        تها بواسطة ةهاريج النضحيت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريالعالمة التي 

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة سةواء        المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2613أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة ة عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العام
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 النفايات الصلبة

 

تعتبر بلدية عقربا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي القريةة  والتةي          

ا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين         تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية إلارة النفاي

)م لةا قةروي   % 166شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسةبة  تحصةيل الرسةوم حةوالي       16من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2613م دل بني  اضل  

                                                                                                                                                                                                                                                       

  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال      ينتفع معظ  سكان قرية م دل بني  اضل من خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا       

القرية  ليت  بعةد ذلةك جمعهةا     أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاويا  بسعة  16الت ارية  ي أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

يبعد حةوالي  من قبل الم لا القروي بواقع مرتين  ي األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب عشوائي  ي بلدة عقربا والذي 

)م لةا قةروي م ةدل بنةي     ك  عن القرية حيت يت  التملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق ل نهةا بطريقةة ريةر ةةحية             11

 (.2613 اضل  

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة     6.1أما  يمةا يتعلةق بكميةة النفايةا  النات ةة   يبلةغ معةدل إنتةاا الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة م ةدل بنةي  اضةل                   

)قسة  أبحةاث الميةاه     طنةا سةنويًا.   010طن   أي بمعدل  1.1ة النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي وبالتالي تقدر كمي

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 األوضاع البيئية

 
ا  والتةي  كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لهم دل بني  اضل  تعاني قرية

 يمكن حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 مرتفعة   بأسعارعدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 

 

 إدارة المياه العادمة

 

صاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بع  عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمت

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

ة يهدل بتلويث المياه لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةي

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

    

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

تعاني قرية م دل بني  اضل من عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القريةة  كبةاقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا والتةي        

يت  التملص من نفاياتها  ةي مكةب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم معظة                  

 السكانية  ي محا ظة نابلا.  الت معا  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية مجدل بني فاضل  

 

لطة الوطنيةةة بةين السة    1115اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

لونمةا   15260تة  تصةني  مةا مسةاحته     حيةث    و )ا( (بمنةاطق )  إلة   قرية م دل بني  اضل ت  تقسي  أراضي  الفلسطينية وإسرائيل

وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة            (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق11)

% مةن مسةاحة القريةة    12لونمةا )  55445ت  تصني  ما مسةاحته  ما الفلسطينية و تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  ي

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً وإ وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةاً          (ا) الكلية( كمنةاطق 

رالبية السكان  ي قرية م دل بني  اضل يتمرك ون  سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أناالستفالة منها اال بتصريح من اإللارة المدنية اإل

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

 

 1995انية : تصنيف األراضي في قرية مجدل بني فاضل اعتمادا على اتفاقية أوسلو الث11جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 18 1,716 مناطق ب

 87 5,445 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 6,651 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليحتالل اإلوممارسات االقرية مجدل بني فاضل 

 

سرائيلية مقامة عل  أراضةي قريةة م ةدل بنةي  اضةل  ةي الوقةت الحةالي  إال أن هةذه          من عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا  إ بالرر 

سةةرائيلية ليسةةت بعيةةدة عنهةةا        القواعةةد والحةةواج  العسةةكرية اإل  سةةرائيليلةة  تسةةل  مةةن ممارسةةا  االحةةتالل اإل     القريةةة الفلسةةطينية 

لة  ال هةة التربيةة منهةا مسةتوطنة  م ةدالي         وإ سرائيلية تحي  بها من جميع ال ها   حيث يوجد بالقرب من القريةإلوالمستوطنا  ا

سرائيلية المقامة عل  أراضي قرية قصرة الم اورة رربا  و ةي ال هةة ال نوبيةة الشةرقية للقريةة توجةد مسةتوطنة  معاليةه ا ةراي            اإل

  ة ال فتلةةك الم ةةاورة شةةرقا  أمةةا  ةةي ال هةةة الشةةمالية الشةةرقية  توجةةد مسةةتوطنة  جيتيةةت       سةةرائيلية والمقامةةة علةة  أراضةةي قريةة   اإل

سرائيلية المقامة علة  أراضةي قريتةي عقربةا وال فتلةك الم ةاورتين. وقةد شةكلت هةذه المسةتوطنا  المحيطةة مصةدرا مةن مصةالر               اإل

 االعتداء عل  المواطنين الفلسطينيين وعل  ممتلكاته  وأراضيه . 

 

سةةرائيليتين قاعةةدتين عسةةكريتين لقةةوا  االحةةتالل حيةةث تهةةد  سةةلطا  االحةةتالل        وطنتي  معاليةةه ا ةةراي  وجيتيةةت  اإل  توتضةة  مسةة 

اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكرية  ي عمق األراضي الفلسطينية إل  تكثي  الوجول العسكري وتع ي  السيطرة األمنية عل  

يلية ال اثمةةة علةة  أراضةةي المةةواطنين الفلسةةطينيين  حيةةث تشةةكل هةةذه القواعةةد العسةةكرية    سةةرائلفلسةةطينيين وحمايةةة المسةةتوطنا  اإل ا

 مصدرا آخر لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. 

 

 سرائيلية في قرية مجدل بني فاضلاإل الحواجز العسكرية

 

كرية علة  أراضةي قريةة م ةدل بنةي  اضةل و ةي        أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد من الحواج  العسة 

محيطها وخصوةا  ي ال هتين الشرقية والتربية للقريةة عنةد منةاطق التمةاس مةع الطريةق االلتفةا ي المحةي  بهةا  حيةث أقامةت هنةاج             

بةةين القريةةة  العديةةد مةةن السةةواتر الترابيةةة والمكعبةةا  االسةةمنتية والبوابةةا  الحديديةةة وذلةةك إلرةةالق جميةةع الطةةرق ال راعيةةة الرابطةةة     

 .565والطريق االلتفا ي رق  
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ومن أه  هذه الحواج  قيام قوا  االحتالل بإرالق المدخل الرئيسي التربي للقرية ببوابة حديديةة عنةد الطريةق االلتفةا ي حيةث اسةتمر       

يةق يسةتمدم لفتةرة طويلةة     ارالق هذا الطريق لسنوا  عديدة ث  ت   ةتح هةذه البوابةة بعةد هةدوء االوضةاع الميدانيةة  وقةد كةان هةذا الطر          

كمدخل لقرية عقربا الم اورة أيضًا  ي ظل ارالق مدخل القرية الرئيسي. كما وأقامت قوا  االحتالل سابقا حاج ا آخر عل  الطريق 

 الراب  بين قرية م دل بني  اضل وعقربا  ي ال هة الشمالية للتفتيش وتعطيل المواطنين الفلسطينيين.

 

همة والتي أقامتها قةوا  االحةتالل علة  أراضةي القريةة هةو حةاج   معاليةه ا ةراي   الرئيسةي والمقةام علة              ومن الحواج  األخرل الم

المفترق المللي لمستوطنتي  معاليةه ا ةراي  وجيتيةت   ةي ال هةة الشةرقية للقريةة حيةث كةان أحةد أهة  الحةواج  المقامةة علة  الطةرق                

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

 .2616و  2661عامي 

 

قامةة حةاج   عتةرة الرئيسةي والةذي كةان ومةا  ال مةن أهة           مةن إ  كما وتأثر  قرية م دل بني  اضل و قرل محا ظة نةابلا ال نوبيةة  

ا مةن خةالل اجةراءا  التفتةيش ولكةن بشةكل أقةل مةن السةنوا           حواج  الضةفة التربيةة  ةال ية ال يقطةع أوةةال الضةفة حتة  يومنةا هةذ          

 السابقة.

 

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

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

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

 

 سرائيلية في قرية مجدل بني فاضلاإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

 اضةل و ةي ال هةا  الشةرقية     وتقطيع أوةةال األرض الفلسةطينية وتع ية  السةيطرة األمنيةة عليهةا. وعلة  أراضةي قريةة م ةدل بنةي            

  حيةث يمتةد   565والتربية وال نوبية منها ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشةق الطريةق االلتفةا ي االسةرائيلي رقة       

 ك  عل  أراضي القرية. 5هذا الطريق بطول حوالي 

 

التةي يفرضةها ال ةيش     (Buffer Zone)ة االرتةدال أو  وت در اإلشارة بأن المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساح

 متر عل  جانبي الشارع.  15اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 

 سرائيلية في قرية مجدل بني فاضلاإل األوامر العسكرية

 

سةبعة عشةر    2616ائيلية  ةي شةهر أيةار مةن العةام      سرائيلي ممثلة بما يسم  بل نة البنةاء والتنظةي  االسةر   أةدر  سلطا  االحتالل اإل

أمرًأ عسكريًا )اخطارا ( بهةد  وقة  البنةاء أو الهةدم  ةي قريةة م ةدل بنةي  اضةل  وذلةك بح ةة البنةاء بةدون تةرخيص  ةي المنةاطق                 

القريةة   مةواطن  لسةطيني مةن سةكان     111المصنفة )ا( بحسب اتفاقية أوسلو  وبحسب مرك  أبحاث االراضي  ان هذه األوامةر تهةدل   

  145110  145115  145114  145113بالترحيل من أراضيه  وبيوته . وتحمةل اخطةارا  سةلطا  االحةتالل االرقةام التاليةة  )      

145111  140566  140561  140562  140563  140564  140511  140511  140526  140521  140522  

خةالل مركة  أبحةاث االراضةي قةراءة الحالةة الدراسةية علة  الةراب           (. ولالطالع عل  تفاةيل هذه األوامر مةن  140524  140523

التالي
1
 . 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2585  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2585
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 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية مجدل بني فاضل

 

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

حيةث سةاهمت هةذه االعتةداءا   ةي السةيطرة علة  الم يةد مةن األراضةي            و ممتلكةاته    كبةر علة  السةكان الفلسةطينيين    للقرية األثر األ

الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالج الشةائكة و رعهةا باألشة ار         

عتداءا  شت  عل  األش ار والم روعا  وحرقها واجتثاثها واالعتةداء علة  أةةحاب    لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون با

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

 

حيةةث لةة  يكتةة  االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة م ةةدل بنةةي  اضةةل وقراهةةا الم ةةاورة للتايةةا  االسةةتيطانية بةةل وأةةةبحت         

رة  المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه    منةذ نشةأة هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةر        

ل  أراضيه  ال راعية واالعتداء عليه   وسرقة المحاةيل ال راعية  وحةرق األشة ار  واالعتةداء    من منع الم ارعين من الوةول إ

 خ  الشعارا  العنصرية وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.عل  المنا ل والممتلكا   و

 

 

 

 

 مجدل بني فاضل قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  م دل بني  اضل قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل مجدل بني فاضل قروي مجلس ذهانف التي المشاريع: 12جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة األشتال 2616 بنية تحتية مشروع تعبيد مدخل القرية

 CHF 2616 بنية تحتية وأرةفة استناليهمشروع إنشاء جدران 

 GTZ 2616 تعليمي مشروع إنشاء رر  ةفية لمدارس القرية

 UNDP 2611 مياه وع إنشاء خ ان مياهمشر

 جمعية بيتا التعاونية ال راعية 2611  راعي مشروع تو يع خاليا نحل

 اتحال ل ان العمل ال راعي 2611  راعي مشاريع  راعية ةتيرة   استصالح وتأهيل أراضي 

 KFW 2613 مياه مشروع إنشاء شبكة المياه

 2613  م دل بني  اضل قرويم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل      اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي     م دل بني  اضل قروييتطلع م لا 

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

القةدس )أريةج(. و يمةا يلةي هةذه المشةاريع  مرتبةة حسةب األولويةة مةن وجهةة نظةر المشةاركين  ةي                -بتنفيذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة   

 الورشة 

 

 مشروع بناء مدرسة ذكور  ي أراضي القرية.الحاجة إل   -1

 متر مربع. 366مشروع تشطيب مبن  مستوة  ةحي مساحته الحاجة إل   -2

 ك  تقريبا. 16  إل 1شبكة ةر  ةحي بطول  مشروعالحاجة إل   -3

 مشروع بناء مقر مرك  شبابي ونسوي.الحاجة إل   -4

نتاجية وتنموية لمساعدة األسر المحتاجة وسد احتياجاتها مثل مشاريع األرنام ومشاريع النحل مشاريع إالحاجة إل   -5

 ومشاريع الدواجن ومشاريع الحدائق المن لية وريرها.

 نتاجية تمدم القطاع النسوي مثل مشارل خياطة وبرامج تطري  وتصنيع منت ا  رذائية وريرها.مشاريع إالحاجة إل   -0

 ك  تقريبا. 5تعبيد الطرق الرئيسية والفرعية بطول الحاجة إل   -1

 ك  تقريبا. 1شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   -1

 نشاء روضة أطفال نموذجية.إالحاجة إل   -1

 حالة تقريبا. 26ثر من حيث يوجد  ي القرية أكل المعاقين رعاية وتأهيالحاجة إل   -16

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

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

 .قرويال نظر الم لا
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 مجدل بني فاضل قرية في التطويرية اتواالحتياج األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  ك  16^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   جديدةتركيب شبكة مياه  4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  15   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 36   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

    * ا  الصلبةمكب ةحي للنفاي 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

   * إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2
الحاجة إل  استكمال 

 أعمال وةيانة وبناء

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 بناء مدرسة أساسية   * دةبناء مدارس جدي 1

  *   إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 جميع المراحل   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  166   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 36   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 26   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 466   * تبن للماشيةأعال  و 5

 بيت بالستيكي 15  *  إنشاء بيو  بالستيكية 0

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 الحاجة إل  تأهيل ملعب نالي م دل بني  اضل الرياضي 1

 .طرق  راعية  ك 4و خلية لا ك  طرق 3  رئيسة طرقك   3^      

  2613  م دل بني  اضل قرويم لا المصدر:     
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 :المراجع
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2661ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2661  

  2613 م دل بني  اضلم لا قروي. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نص  متر. بيت لح  – 2612األراضي لسنة 

 (  قاعدة بيانا  قس  أبحاث المياه والبيئة. بيت لح    لسطين2013القدس )أريج( ) -معهد األبحاث التطبيقية 

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

  لسطين. -

   ( بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   2612و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي  )-  ( 2611محا ظةةة نةةابلا  قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس-

  لسطين.  -(. نابلا2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616(بيانا  مديرية  راعة محا ظة نابلا  )نابلا2616-2661 .)- لسطين  

  
    

 

 

 

 

 

 


