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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  .  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    نابلاهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية رير 

 

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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 قبالنبلدة دليل 

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  البلدة  هوائي )المسا ة األ قية بين ك 13.4  وعل  بعد نابلا مدينة جنوب . وتقعنابلامحا ظة  إحدل بلدا هي   قبالنبلدة 

 ومن الشمال   الساوية ويتما ومن الترب   تلفيت والساوية   ومن ال نوب عقربا وجوريش الشرق يحدها من .(نابلا مدينةومرك  

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية بيتا وأوةرين

 

 قبالنبلدة  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       488.3سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطةار  يهةا حةوالي      وق مترا 313عل  ارتفاع  قبالنبلدة تقع 

أريةةج   –)وحةةدة نظةة  المعلومةةا  ال ترا يةةة  %4..4النسةةبية حةةوالي  لرجةةة مئويةةة  ويبلةةغ معةةدل الرطوبةةة   18الحةةرارة  يصةةل إلةة   

2014.)  

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              145443تبلغ مساحة بلدة قبالن حةوالي  

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2411وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   عضةةوا 11حةةالي مةةن يتكةةون الم لةةا الوم   1..1عةةام  قةةبالن  ةةي بلةةدي تةة  تيسةةيا م لةةا 

ويقع ضمن م لا المدما  المشترك للتمطةي   . لائ  ملبويوجد للم لا مقر   موظفا وموظفة 23 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

أجهة ة ةةيانة ميةاه       بةاجر بيةب أب  تراكتةور     سةيارتي   يمتلةب الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      جنوب شرق نةابلا. كمةا   –والتطوير 

 .(2413  قبالنبلدي م لا )وأجه ة ةيانة كهرباء 

 

   ما يلي  (2413  قبالنبلدي م لا ) قوم بهايالتي   البلديومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق يلوتيه شق وتعبيدتنظيي الشوارع  جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 .)تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )البريد  األمن 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 . تقدي  خدما  اإلسعا  األولي وتو ير سيارة إسعا 

 . تنظي  وسائل المواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

س  كقرية  ي الس ل العثماني  ويلفظ بفتح األول والثاني والثالث وألي ونون  وليا هناك ما هو ثابت حول هةذه  لكر  قبالن بهذا اال

التسمية  إال أن هناك رواية شفوية تقول بين األ عر ملسا البلدة  عرض عليه الوالي العثماني عدة أماكن لإلقامة  يهةا  لة  يرضةها     

 يعةول تةاريإ إنشةاء الت مةع     و .ا ةق عليةه  ومةن هنةا جةاء  التسةمية بمعنة  القبةول والموا قةة         ولما عرض عليه موقع قةبالن قبةل بةه وو   

 .( 1صورة رق  النظر ا) (2413  قبالنبلدي م لا  )م. 1444 ل إ الحالي

 قبالنمن بلدة  منظر: 1 صورة

 
 



 نابلسمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 3 

 األماكن الدينية واألثرية
 

مس د الشيإ عثمان  مس د خالد بن الوليد  مسة د أبةو بكةر الصةديق  مسة د الشةهداء  مسة د          هيو  مساجد سته قبالنبلدة يوجد  ي 

 مسةاجد البلةدة  وبعةض المةرب األثريةة       منهةا   لبلةدة اكما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ي  . الصالحين  يد  مس دأسامة بن 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2413  قبالنبلدي  م لا)

 

 قبالن في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   
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  السكان
 

 بلةغ  قةبالن بلةدة  أن عةدل سةكان     2441بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام        

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      15244نسمة من اإلناث  ويبلغ عةدل األسةر    35412 ونسمة من الذكور   .3534نسمة  منه   15421

 وحدة. 15423

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   43.4  كةان كمةا يلةي     2441لعةام   قةبالن بلةدة  أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      34% ضةمن الفئةة العمريةة     2.8عاما  و 34 -14% ضمن الفئة العمرية  43.4عاما   14ة أقل من الفئة العمري

 %. 48.3%  ونسبة اإلناث  41.4   أي أن نسبة الذكور144.8 144  هي بلدةالأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 

 العائالت

 

  .(2413  قبالنبلدي  )م لاأ عر  عائلة أقرع  وعائلة عملة عائلة     منها من عدة عائال قبالنبلدة يتيلي سكان 

 

 الهجرة 

 

ذ بداية انتفاضة األقص  منعائال  قد هاجروا  14القدس )أريج(  أن هناك  -بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2413)م لا بلدي قبالن   2444عام 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     4.3.%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       ..4  حةوالي  2441عام  قبالنبلدة تت نسبة األمية لدل سكان بل

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      34.2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      21.1% يستطيعون القراءة والكتابة   13.1المتعلمين  كان هناك 

  حسب ال نا قبالنبلدة   يبين المستول التعليمي  ي 1نهوا لراسته  العليا. ال دول رق  أ%  4.3ة  و% انهوا لراسته  الثانوي 13.8

 .2441والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2,583 0 1 9 1 107 56 341 965 732 347 24 ذكور

 2,447 0 0 2 0 57 36 351 805 629 343 224 إناث

 5,030 0 1 11 1 164 92 692 1770 1361 690 248 المجموع

   النتائج النهائية.2441  التعدال العام للسكان والمساكن  2009الفلسطيني   ال ها  المرك ي لإلحصاء المصدر:

 

 

مةدارس   سةتة  بلةدة ال    يوجةد  ةي  2411/2412 ةي العةام الدراسةي     قةبالن بلةدة   والثانوية  ةي األساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2412  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  لسطينيةمن قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الف  يت  إلارتهو  حكومية
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 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن قبالنبلدة : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 اثإن حكومية قبالن الثانوية للبنا مدرسة 

 لكور حكومية قبالن الثانوية للبنينمدرسة 
 لكور حكومية ساسية للبنينقبالن األمدرسة 
 ناثإ حكومية ساسية للبنا قبالن األمدرسة 
 ناثإ حكومية ال هراء الثانوية للبنا مدرسة 

 لكور حكومية الراشد الثانوية للبنينمدرسة 

 .2412مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

معلمةةا ومعلمةةة  131طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  25234ةةةفا  وعةةدل الطةةالب  .1 قةةبالنبلةةدة عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي  يبلةةغ

 11يبلةغ   قةبالن بلةدة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        2412  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2412مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي .2ية طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصف

 

يوضح تو يع رياض األطفال  ةي    3. ال دول رق  جهة خاةة  تهلألطفال  تشر  عل  إلار روضا  ثالثة قبالنبلدة كما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة البلدة

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 جهة خاةة 4 3 طفال النور الحديثة أ روضة

 جهة خاةة 8 4 حباب سلطانروضة أ

 جهة خاةة 4 4 طيور الجنةروضة 

  والتعلةةةي  ة مديريةةةة التربيةةة  المصددددر:

2412 
   

 

الفرع الصناعي   إن الطلبة يتوجهون إل  مدرسة نابلا  –مراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الثانوية  ي حال عدم تو ر إحدل ال

ك   أو  14ك   أو التوجه إل  مدرسة سلفيت الصناعية  حيث تبعد عن الت مع حوالي 24الصناعية  حيث تبعد عن الت مع حوالي 

 (.2413ك  )م لا بلدي قبالن  34ن الت مع حوالي التوجه إل  مدرسة لير لبوان الصناعية  حيث تبعد ع

 

 (  أهمها  2413بعض المشاكل والعقبا ) م لا بلدي قبالن  قبالنبلدة  يواجه قطاع التعلي   ي

 .اكتظاظ الصفو  الدراسية بالطالب 

 .)عدم تو ر العديد من المرا ق المدرسية مثل  ) مكتبة  ممتبر علمي  ممتبر حاسوب  ةالة رياضة 

 الصحة قطاع
 

مركة  قةبالن الصةحي الحكةومي  ممتبةر تحاليةل طبيةة حكوميةة  مركة  أمومةة            مرا ةق ةةحية  حيةث يوجةد    عةدة   قبالنبلدة تتو ر  ي 

عيةالا  طبيةب أسةنان خاةةة  عيةالة أطفةال خاةةة  مركة           3عيالا  طبيب عام خاةة  عيةالة عظةام خاةةة      4وطفولة حكومي  

  ةةةحي ومركةة  أشةةعة وممتبةةر تحاليةةل طبيةةة وةةةيدلية تةةابعين جمةةيعه  ل معيةةة   ةةةيدليا  خاةةةة  )مركةة 3عةةالط طبيعةةي خةةا   

حةال عةةدم تةةو ر   و ةةي .سةةعا  إحةداهما تابعةةة ل معيةة عةةارورة واألخةرل تابعةةة ل هةةة خاةةة    إ سةةيارتيكمةةا يوجةد  ةةي البلةدة    .خيريةة( 

الوطني الحكومي ومستوةي الرحمةة  والمستشف   الحكومي ر يدياتشف  ل  مسالمدما  الصحية  ي البلدة   إن المرض  يتوجهون إ

 .(2413  قبالنم لا بلدي ) ك  24حوالي  البلدةعن  ونيبعد نالذي و  نابلا ي مدينة الما  والمستشفيا  الماةة األخرل 
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 . 

ل  عدم تو ر كا ة المدما  ع  أهمها  (2413  قبالنبلدي )م لا  المشاكل والعقبا  الكثير من قبالنبلدة  ي  القطاع الصحييواجه 

 مدار الساعة  ي البلدة.

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % مةن القةول العاملةة    34سةتوعب  يحيةث     سةوق العمةل اإلسةرائيلي   قطةاع  عل  عةدة قطاعةا   أهمهةا     قبالنبلدة االقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2413  قبالنبلدي م لا )

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2413 ةي سةنة   به معهد أريج  الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  قبالنبلدة حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 34سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 24قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 24قطاع الت ارة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة 14ال راعة  ويشكل  قطاع %. 

  من األيدي العاملة.14قطاع المدما   ويشكل % 

 

 قبالنبلدة توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2413  قبالنبلدي م لا  المصدر:      

 

 3مالحة     4ب   اممة  4  )سةوبرماركت(  لةه ابق 43 قةبالن بلةدة   يوجةد  ةي     صةالية والت اريةة  من حيث المنشةت  والملسسةا  االقت  أما 

 3 ( الإوالن ةارة ...   محةل للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة     13و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة    محةل  144 لبيةع المضةار والفواكةه     بقاال 

ةةلت  و وقةد  . (2413  قةبالن بلةدي  م لةا   )محةال  سةكراب    3 يتةون   و اةةر  مع 3مناشةير ح ةر     3 محاجر أو كّسارا  ح ر 

 نتي ةةة اإلجةةراءا  لقريةةةوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي ا   %. 24إلةة   2413لعةةام  قةةبالنبلةةدة نسةةبة البطالةةة  ةةي  

 عل  النحو اآلتي   هي(  2413  بلدي قبالنم لا  ) اإلسرائيلية
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 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع ال راعة 

 . قطاع المدما 

 ين.قطاع الموظف 

 .قطاع الصناعة 

 

  القوى العاملة

 

% من  34.8  أن هناك 2441عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  44.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   1..3% يعملون(. وكان هناك  84.1السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل(33.1 و من الطالب 

 

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

                                 

                                

 

 الزراعةقطاع                                 

نظةةر ا) أراض سةةكنية لونمةةا 979و لونةة  هةةي أراض قابلةةة لل راعةةة   8,132مةةا  منهةةا لون 10,546والي حةة قةةبالنبلةةدة تبلةةغ مسةةاحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

لعسكريةا  

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)8,132( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

36 99 15300 4 4 15027 172 3 35.34 979 105543 

 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

 2,583 2 1146 55 9 164 1 917 1435 134 81 1220 ذكور

 2,447 0 2,331 28 2 126 1172 1003 116 10 5 101 إناث

 5,030 2 3,477 83 11 290 1173 1920 1551 144 86 1321 المجموع

   النتائج النهائية.2441 -  التعدال العام للسكان والمساكن.244ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قبالنبلدة  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثر األنواع  راعةة  ةي   الفول األخضر عتبر   يالنقببلدة المكشو ة  ي  الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية لألنواعأما بالنسبة 

 (.2414)مديرية  راعة نابلا  لون  بعلي  2  حيث ي رع ما يقارب البلدة

 

 45844 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  قةبالن وتشةتهر   .قةبالن بلةدة    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ةي  3ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( قبالنبلدة ألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

4 4523. 4 88 4 134 4 123 4 14 4 4 4 45844 
 2414 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.1أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح 213ن مساحة الحبوب تبلغ إ   قبالنبلدة أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( قبالنبلدة في  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

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

4 213 4 11 4 4 4 34 4 4 4 42 4 3 4 124 

 2414 نابلامديرية  راعة   المصدر
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المسح الميةداني    ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن  الختالا يرجع

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

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

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   قةبالن بلةدة   سةكان  من % 44 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.8رق   )انظر ال دول (2413  قبالنبلدي م لا  ) وريرها

 

 قبالنبلدة  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

44 4 445444 4 4 4 4 1.4 144 23 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2414  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 

 .(.)انظر ال دول رق   (2413  قبالنبلدي م لا  ) ك  طرق  راعية 14   يوجد حوالي البلدة حيث الطرق ال راعية  يأما من 

 

 وأطوالها قبالنبلدة  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 8 ةالحة لسير المركبا 

 4  ق  ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية

 3 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2413  قبالنبلدي م لا المصدر: 

 

   منها (2413  قبالنبلدي م لا ) بعض المشاكل قبالنبلدة يواجه القطاع ال راعي  ي 

 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 راعية.عدم القدرة عل  الوةول لألراضي ال  

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

 محليةةةاللسسةةا  معةةدل مةةن ال. كمةةا يوجةةد ومركةة  شةةرطةبريةةد  مكتةةب بعضةةا مةةن الملسسةةا  الحكوميةةة منهةةا    قةةبالنبلةةدة يوجةةد  ةةي 

    (  منها2413  قبالنبلدي م لا ) تقدم خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها التي  معيا الو

   

  البلةدة االهتمةام بقضةايا    بهد   الحك  المحلي و ارة من قبلت  ترخيصه الحقا   م 1..1عام  تيسا : قبالنبلدي مجلس 

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها
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  عةدال  ةرق   ضةة  بهةد  إ  شةباب والريا م  تّ  ترخيصةه الحقةا مةن قبةل و ارة ال     8..1تيّسا عام الرياضي: القسطل نادي

 رياضية وتنفيذ أنشطة ثقا ية وتر يهية متنوعة.

  :م  يعن  بتقدي  خدما  تعليمية وثقا ية. 2442تيّسا عام منتدى قبالن الثقافي 

  يعن  بتقدي  خدما  شبابية وثقا ية.  م .244تيسست عام  :ملتقى شرق المتوسطجمعية 

 م  تعن  بتقدي  خدما  اجتماعية وثقا ية..244تيسست عام  خيرية:جمعية تنمية الوفاء االجتماعي ال  

  قبالن الزراعية الخيرية .جمعية 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

 

  بلةدة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     الشةركة القطريةة اإلسةرائيلية    تعتبةر   .م 1.83 شبكة كهرباء عامة منةذ عةام   قبالنبلدة يوجد  ي 

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة   لةي         بلةدة ال كمةا يتةو ر  ةي    .% ..ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 (.2413 قبالنبلدي )م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 44  وتقريبا البلدةلاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

أو ويعتبر وجول حواج  عسكرية أو ترابية لائمةة  . نقل المواطنينت ومكتبين تاكسي تاكسي 18  و با  عام واحد قبالنبلدة وجد  ي ي

أمةا بالنسةبة لشةبكة     (.2413 قبالنبلدي )م لا  ل  المدن والت معا  الم اورةعوائق أمام تنقل الركاب والمسا رين إمن أه  الطّياره 

 ةدول  النظةر  )ا (2413 قبالنبلدي )م لا  ك   من الطرق الفرعية .وك  من الطرق الرئيسة  14 بلدةيوجد  ي ال   البلدةالطرق  ي 

 .(14رق  

 

 قبالنبلدة  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 14 4

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3 2

 بدة.طرق رير مع .3 2 2

 2413  قبالنبلدي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  1.83تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وللةب عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       ميكةرو  اإل  ت ويد سكان بلدة قبالن بالمياه من خالل شركةيت  

قد بلتةت كميةة الميةاه المة ولة     و (.2413قبالن   م لا بلدي% )1.وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

وبالتالي يبلغ معدل ت ويةد الميةاه للفةرل  ةي بلةدة       (  2413قبالن   م لا بلديألي  متر مكعب/ السنة ) 143حوالي  2412للبلدة عام 

لةب بسةبب الفاقةد    ال يستهلب هةذه الكميةة مةن الميةاه  ول     بلدة قبالنوهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  44حوالي  قبالن

وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطةوط   (.2413قبالن   م لا بلدي% )24من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد  ي الشبكة إل  

 م لا بلدي)لترا  ي اليوم   41 النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من المياه  ي بلدة قبالن

 144. ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  (2413قبالن  

متر مكعب لكل منهما كمةا يوجةد    244ل  خ انان للمياه بسعة إ باإلضا ةبلدة قبالن ثالثة  بار جو ية لتر للفرل  ي اليوم. كما يوجد  ي 
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 4ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          (.2413قبالن   م لا بلدي) بئر من لي لت ميع مياه األمطار  444 ي البلدة 

 (.2413قبالن   م لا بلديشيكل /متر مكعب )

 

 

 الصرف الصحي

 

 م لةا بلةدي  لعالمةة  ) ال يتو ر  ي بلدة قبالن شبكة للصر  الصحي حيث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه ا       

متةرا   243واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي         (.2413قبالن  

العالمةة  ألي متةر مكعةب سةنويًا. أمةا علة  مسةتول الفةرل  ةي البلةدة   قةد قةدر معةدل إنتةاط الفةرل مةن الميةاه                  3.3.مكعبا  والتي تعالل 

لتةةرا  ةةي اليةةوم. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن الميةةاه العالمةةة التةةي يةةت  ت ميعهةةا  ةةي الحفةةر االمتصاةةةية يةةت  تفريتهةةا بواسةةطة     32بحةةوالي 

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

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

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

لمةواطنين والمنشةت  الت اريةة  ةي البلةدة       قبالن ال هة الرسمية المسةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن ا       يعتبر م لا بلدي

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

م لا % )144شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسوم حوالي   14المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2413قبالن   بلدي

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان بلدة قبالن من خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال              

  البلةدة  ليةت   أحيةاء متر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  4.الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

(  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة  مكةب       2413قةبالن    م لةا بلةدي  بواقع مرة يوميا ) بلدي قبالن م لا بعد للب جمعها من قبل

م لةا  ك   حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بحرقها ول نها بطريقة عشوائية رير ةةحية  )  3خا  بالت مع يبعد حوالي 

 (.2413قبالن   بلدي

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتالي تقدر كمية  1.44مية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاط الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي بلدة قبالن أما  يما يتعلق بك

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويًا.   3433طةن   أي بمعةدل    8.3النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان البلةدة بحةوالي   

2013.) 

 

 يةاألوضاع البيئ

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

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

   24شبكة المياه العامة قديمة حيث ان نسبة الفاقد تصل ال % 

 انقطاع المياه لفترا  طويلة خاةة  ي  صل الصيي 

 

 

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 14 

 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 تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  

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

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

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

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

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

 للب.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

تعاني بلدة قبالن من عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة البلدة  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يت  التملص مةن  

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

 محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في بلدة قبالن  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    4..1م اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةا              إلة  بةالرجوع  

% مةن  31لونمةا )  15483تة  تصةنيي مةا مسةاحته     حيةث    و )ط( (بمنةاطق )  إل  ت  تقسي  أراضي بلدة قبالن  الفلسطينية و إسرائيل

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

 % من مساحة البلدة الكلية( كمناطق33لونما ) 35434ت  تصنيي ما مساحته مور األمنية.  يما إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ تبق 

االسةتفالة منهةا اال   حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً و إ وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ط)

  (ب)سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي بلدة قةبالن يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة      ريح من اإللارة المدنية اإلبتص

  (.11  دول رق ) انظر الومناطق مفتوحة   ي البلدة  معظمها أراض  راعية (ط)أما المناطق المصنفة 

                     

 1991: تصنيف األراضي في بلدة قبالن اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                           

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 62 2,186 مناطق ب

 33 3461 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,146 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –م المعلومات الجغرافية نظالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلبلدة قبالن 

 

سرائيلية مقامة عل  أراضي بلدة قبالن  ي الوقت الحالي  إال أن هذه البلدة الفلسطينية من عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا  إ بالرر 

سةرائيلية والمسةتوطنا  ليسةت بعيةدة عنهةا  حيةث يوجةد        العسكرية اإل    القواعد والحواج سرائيلي  من ممارسا  االحتالل اإلل  تسل
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سةرائيلية والمقامةة علة  أراضةي قريةة السةاوية الم ةاورة. أمةا  ةي          اإلل  ال هة التربية منها مسةتوطنة  ريمةالي     وإ بالقرب من البلدة

يضا  وقد شكلت هذه الساوية الم اورة أاضي قرية سرائيلية المقام معظمها عل  أروجد مستوطنة  ايلي  اإلال هة ال نوبية التربية  ت

المستوطنا  المحيطة مصدرا من مصالر االعتداء عل  المواطنين الفلسطينيين وعل  ممتلكةاته  وأراضةيه . أمةا  ةي ال هةة الشةمالية       

سرائيلية وقاعدة  تبواح  إلاالتربية لبلدة قبالن  يوجد ت مع  كفار تبواح  االستيطاني العسكري والذي يض  مستوطنة  كفار تبواح  

العسكرية وحاج   تبواح  العسكري والمعرو   لسطينيا بحاج   عترة  حيث يعتبر هذا الموقع مةن أهة  وأخطةر المواقةع المفصةلية      

انيةةة والتةةي تةةرب  بةةين محا ظةةا  الضةةفة الشةةمالية وال نوبيةةة  وقةةد كةةان هةةذا الموقةةع االسةةتيطاني العسةةكري وال  ال منةةذ االنتفاضةةة الث 

سةةرائيلية بحةةق المةةواطنين الفلسةةطينيين حيةةث شةةهد الكثيةةر مةةن حةةاال  القتةةل واالعتقةةاال  واالحت ةةا          مسةةرحًا مهمةةًا لالنتهاكةةا  اإل 

 رالق للحاج  لساعا  طويلة وأ ما  مرورية وريرها.وإللمواطنين والتفتيش والتنكيل 

 

 سرائيليةإاستيطانية  لى بؤرةجاري تحويلها إ قاعدة عسكرية )مخالة( على أراضي قبالن ويتما

 

لونمةا وتقةع  ةي     33سرائيلي  ي سنوا  سابقة قاعدة عسكرية علة  مسةاحة مةن أراضةي بلةدة قةبالن تقةدر بة          أقامت قوا  االحتالل اإل

هةذا   بةإخالء  ةي منطقةة جبةل ةةبيح  وقامةت قةوا  االحةتالل         444سرائيلي رق  ة بالقرب من الطريق االلتفا ي اإلال هة الشمالية للبلد

ركة  بةين م موعةة      ويةذكر الم 2413معسكر  ي منتصي تسعينيا  القرن الماضي وللب بحسب معلوما  مرك  أبحاث االراضةي  ال

تةوب  بوضةع سةياط علة  األرض المةذكورة ووضةعوا يا طةا  مك       2413سرائيليين قامةت  ةي شةهر أيةار مةن العةام       من المستوطنين اإل

تبواح  القريبة من الموقةع مةن ال هةة التربيةة  وقةام المسةتوطنون بتسةيير حةا ال           ل  مستوطنة  تفوح أوعليها كلمة  تفوحي   نسبة إ

للموقع المذكور وللب لفرض السيطرة عليها وتحويلها لبلرة استيطانية جديدة
1
. 

 

 سرائيلية في بلدة قبالناإل الحواجز العسكرية

 

الحواج  عل  أراضي بلدة قبالن وخصوةا  ي ال هةة الشةمالية    أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد من

جميع الطرق ال راعية الرابطةة بةين البلةدة والطريةق االلتفةا ي رقة         إلرالقللبلدة  حيث أقامت هناك العديد من السواتر الترابية وللب 

444. 

 

ج   عترة الرئيسي والذي كان ومةا  ال مةن أهة     قامة حاا وقراها بشكل عام من إكما وتيثر  بلدة قبالن بشكل خا  ومحا ظة نابل

جةراءا  التفتةيش ولكةن بشةكل أقةل مةن السةنوا         ال الضةفة حتة  يومنةا هةذا مةن خةالل إ      حواج  الضةفة التربيةة  ةال ية ال يقطةع أوةة      

 السابقة.

 

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

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

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

 سرائيلية في بلدة قبالناإلة الطرق االلتفافي

 

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

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

 وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. 

 

لةة  ال هةةة الشةةمالية منهةةا ةةةالر  إسةةرائيل الم يةةد مةةن أراضةةي البلةةدة وللةةب لشةةق الطريةةق االلتفةةا ي      وإوعلةة  أراضةةي بلةةدة قةةبالن  

لية ويعة ل مسةاحا  كبيةرة مةن االراضةي      ك  عل  أراضي البلةدة الشةما   4  حيث يمتد هذا الطريق بطول حوالي 444االسرائيلي رق  

 ال راعية  يها.

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6256  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6256
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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.  14اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلب الطرق و التي عالة ما تكون 

 

أمةرا عسةكريا لمصةالرة أراضةي مةن بلةدة قةبالن ويتمةا  ةي ال هةة            2413دير بالةذكر أن قةوا  االحةتالل أةةدر   ةي العةام       ومن ال 

ألرةةراض  أمنيةةة وعسةةكرية  وللةةب لبنةةاء سةةياط أمنةةي ب انةةب هةةذا الطريةةق   444الشةةمالية وللةةب علةة  جانةةب الطريةةق االلتفةةا ي رقةة   

تمديةد   -/ 3/41مةر العسةكري رقة  )   لونة (  ويحمةل هةذا األ    3.8لعسةكري ) مةر ا االلتفا ي  حيةث تبلةغ المسةاحة المصةالرة بحسةب األ     

 . 2413سريان( حيث ت  اةداره  ي الثالث من شهر تشرين أول من العام 

 

ك  ويمر بالقرب  4.4الرئيسي يبلغ طوله حوالي  34سرائيلي عملت عل  تعديل مقطع من شارع ونذكر أيضا أن سلطا  االحتالل اإل

بالن ويتمةا  وللةب بمقطةع  خةر يبتعةد عةن القةريتين الة  التةرب ويلتةي بعيةدا عنهمةا علة  حسةاب أراضةي قريةة السةاوية                  من قريتةي قة  

 الم اورة.

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي بلدة قبالن

 

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

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن     و ممتلكةةاته   الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

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

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

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

 

قامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه     لتايةةا  إ وقراهةةا الم ةةاورة  حيةةث لةة  يكتةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن بلةةدة قةةبالن       

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

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

 عل  المنا ل والممتلكا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 قبالنبلدة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  سنوا  الماضية الممسةبتنفيذ عدة مشاريع خالل  قبالنبلدي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل قبالنبلدي  مجلس انفذه التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 م لا بلدي قبالن .244 بنية تحتية مشروع شراء أراضي للمرا ق العامة والطرق

 م لا بلدي قبالن .244 بنية تحتية مشروع تطوير شبكة المياه

 م لا بلدي قبالن .244 بنية تحتية مشروع تيهيل وتعبيد شوارع لاخلية

 م لا بلدي قبالن .244 خدماتي مشروع تيهيل مقر مرك  شرطة قبالن

 بإشرا  ةندوق البلديا  KFW .244 بنية تحتية مشروع تيهيل وتوسعة مقطع من الشارع الرئيسي

 م لا بلدي قبالن 2414 خدماتي مشروع شراء مركبة ت ارية

 م لا بلدي قبالن 2414 بنية تحتية العامة والطرق قمشروع شراء أراضي للمرا 

 م لا بلدي قبالن 2414 خدماتي مشروع شراء حفار ع ل 
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 م لا بلدي قبالن 2414 خدماتي مشروع إنشاء سقي موقي السيارا 

 م لا بلدي قبالن 2414 بنية تحتية مشروع تيهيل وتعبيد شوارع لاخلية

 بإشرا  ةندوق البلديا  KFW 2414 حتيةبنية ت مشروع تيهيل وتعبيد الشارع الراب  مع تلفيت

 م لا بلدي قبالن 2412 بنية تحتية مشروع تيهيل وتعبيد طرق لاخلية

 UNDPم لا بلدي قبالن   2412 خدماتي مشروع بناء طابق التسوية لمبن  البلدية

 م لا بلدي قبالن 2412 بنية تحتية مشروع تيهيل وتعبيد شوارع لاخلية

 2412 تعليمي القدي  لمدرسة بنا  قبالن الثانوية مشروع ترمي  المبن 
ال معية المسيحية الدولية  وم لا 

 بلدي قبالن

 2413  بلدي قبالنم لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

لقالمةة     إل  تنفيذ عدة مشةاريع خةالل األعةوام ا   اوسكانه البلدة  وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المدني  ي قبالنبلدي يتطلع م لا 

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

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

 

 كوب. 444ك   إضا ة إل  بناء خ ان مياه عام بسعة  3  ناقل للمياه يصل بين جوريش وقبالن بطول الحاجة إل  إنشاء خ -1

 الحاجة إل  إعدال تسويا  رير منتهية لألراضي. -2

 الحاجة إل  تطوير المنشت  الصحية والتعليمية القائمة. -3

 الحاجة إل  إنشاء ةالة رياضية متلقة  إضا ة إل  تيهيل الملعب البلدي. -4

 جة إل  إنشاء منطقة حر ية.الحا -4

 الحاجة إل  تيهيل وتوسعة شبكة المياه العامة  وشبكة الكهرباء العامة  وشبكة الطرق الرابطة. -3

 الحاجة إل  تو ير مقرا  للملسسا  العاملة  ي البلدة. -1

 الحاجة إل  تدريب وتيهيل الكوالر البشرية المتو رة  ي ممتلي الم اال . -8
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 1. 

 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

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

 البلدي. نظر الم لا

 

 قبالنبلدة  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 طاعالق الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  4^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  3  *  إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  2.4  *  توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  3   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ينابيع أو  بار جو ية ترمي / إعالة تيهيل 5

م 444   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  14   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

 ك  2  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 44  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة .

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   14

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 إعالة تيهيل مرك ين ةحيين  *  إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة أساسية وثانوية   * بناء مدارس جديدة 1

    * رس موجولةإعالة تيهيل مدا 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  444  *  استصالح أراض  راعية 1

 بئر 444   * إنشاء  بار جمع مياه 2

 بركا 24  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 125444  *  أعال  وتبن للماشية 5

  *   ةإنشاء بيو  بالستيكي 3

 بيو  بالستيكية 4  *  إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 1

   *   لحهبذور  8

   *  نباتا  وموال  راعية .

 .طرق  راعية  ك 2لاخلية و ك  طرق 1  رئيسة طرقك   2^ 

  2413  قبالنبلدي م لا المصدر: 
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 لمراجعا
 

 

    ( التعدال العام.244ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )    لسطين. -رام اهلل. 2441للسكان والمساكن والمنشت  

  2413 قبالنم لا بلدي. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2412األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح   .قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -بيقيةمعهد األبحاث التط  

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

  لسطين. -

  2411)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -يريةةة التربيةةة والتعلةةي     بيانةةا  مد(2412)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -(. نابلا2412

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2414 بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )( 2414-.244نابلا) .لسطين. -نابلا   

 

 


