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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 

 انا .  ريق البحث خالل عملية جمع البي

 
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    بلاناالسكانية  ي محا ظة  ت معا هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن ال

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاالسكانية  ي محا ظة  ت معا هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع ال

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية ر

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 قريوتقرية دليل 

   

 زيائيةالفيالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11   وعل  بعدمدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل  قريو قرية 

 ومن ال نوب   الساوية واللبن الشرقية الترب  ومن  قصرة وتلفيت   ومن الشمال جالول يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1)أنظر المريطة رق  ( 2014أريج   - لمعلوما  ال ترا ية)وحدة نظ  ا ترمسعيا

 

 القرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     464-443سطح البحر  ويبلغ المعدل السةنوي لممطةار  يهةا حةوالي       وق مترا  187يتراوح  عل  ارتفاع القريةتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %75لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    18لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

 لونما  وذلة  بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي            8,828تبلغ مساحة قرية قريو  حوالي 

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

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

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

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

 .  األراضي وريرهاالملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  أعضةةاء 5يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1554عةةام  قريةةو  ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا

متلة   ال ي. كمةا  قةع ضةمن م لةا خةدما  عقربةا     ويلائة  ملة .   مقةر   للم لةا  ويوجةد    موظفينثالثة  ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2416  قريو قروي م لا )النفايا  الم لا سيارة ل مع 

 

   ما يلي  (2416  قريو قروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 .إمدال شبكة مياه الشرب وةيانتها 

  . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيدجمع النفايا 

 رحا  مشاريع ولراسا .عمل وتقدي  مقت  

 . تو ير وسائل مواةال 

 

 

 نبذة تاريخية
 

تعول تسمية قريو  إل  تسمية كنعانيةة مةيخوذة مةن مقطعةين  األول    قةر   وتعنةي   ت مةع    والثةاني    يةو    وتعنةي   قةرل  .            

شةب  ال  يةرة   إلة    قريةو  قريةة   سكانأةل  ويعول. ل  ال من الكنعاني إ قريةويعول تاريخ إنشاء ال . (2416  قريو قروي م لا )

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2416  قريو قروي م لا ) العربية

 

 

 القرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

 مةن  عةدل  كمةا يوجةد   . يجالول  المس د الشمالي  المس د ال نوبي  والمس د الشرقمساجد  وهي  مس د  أربعة قريو  قريةيوجد  ي 

رير ملهلة  ومن ال دير ذكره أن جميعها خربة سيلون  مقام الشيخ بشر  والمس د القدي .   منها  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2416  قريو  قروي م لا) لالستتالل السياحي

 

 القرية في ةالرئيس المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

                                                                                                                             السكان 
 

 2,321بلغ  القرية أن عدل سكان   2441 ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك

 وحدة. 431أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  356نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر  1,174 نسمة من الذكور  و 1,161نسمة  منه  

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    44  كةان كمةا يلةي     2441لعةام   القريةة لفئةا  العمريةة  ةي    أن تو يع اأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةةا  مةةا  ةةوق. كمةةا   67% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  4.2عامةةا  و 64 -17% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  71.3عامةةا   17العمريةةة أقةةل مةةن 

 %. 45.6%  ونسبة اإلناث  74.4أي أن نسبة الذكور   141.1 144  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  .(2413  قريو قروي )م لا   البوم  وريرهاعائلة  و عائلة معمر من عدة عائال   منها   القريةيتيلي سكان 

 

 الهجرة 

 

ة األقص  بداية انتفاض ذمنقد هاجروا  شمص 144القدس )أريج(  أن هناك  -بين المسح الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2416  قريو )م لا قروي  2444عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان  18.7%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا  1.1  حةةوالي 2441عةةام  القريةةةبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      34.5% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      21.1% يستطيعون القراءة والكتابة   13.1المتعلمين  كان هناك 

  حسةب ال ةةنا  القريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة        6.5و % انهةوا لراسةته  الثانويةة     13

 .2441والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،يوالتحصيل العلم الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) القرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 828 0 0 5 7 37 72 71 852 841 731 82 ذكور

 858 0 0 7 0 37 87 788 825 880 74 708 إناث

 04887 1 1 8 0 41 32 202 520 784 230 031 المجموع

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

 

 مدرستان حكوميتان القرية   يوجد  ي 2411/2412 ي العام الدراسي  القرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2412  نابلا -)مديرية التربية والتعلي   ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينيةمن قبل و  يت  إلارتهو  

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية الثانوية الممتلطة قريو مدرسة 
 ناثإ حكومية قريو  الثانوية للبنا مدرسة 
 .2412مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديرية التربية معلما ومعلمة  47طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  144  وعدل الطالب اةّف 25 القريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة  وتبلةغ     11يبلةغ   القريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      2412  نابلا -والتعلي 

  .(2412مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 26الكثا ة الصفية 

 

ضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي      يو  3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجهة  تهةا لمطفال  تشةر  علة  إلار   واحدة روضة القريةكما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية
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المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 4 3 جمعية قريو  الميرية

    2412  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

  ( أهمها2413 قريو )م لا قروي اع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  ج  قطكما يوا

 الت مع بحاجة ألنشاء مدرستان اساسيتان للفصل  بين الذكور واالناث 

 .نقص التر  الصفية  ي مدارس القرية 

 .عدم تو ر الممتبرا  العلمية  ي مدارس القرية 

 

 قطاع الصحة
 

وعيالة طبيةب   مرك  ةحي قريو  الحكومي  و يها عيالة طبيب عام حكومية   حيث يوجد صحية المرا ق بعض الالقرية تتو ر  ي 

مركة  ةةحي     إن المرض  يتوجهون إل  القريةو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي . وةيدلية خاةة اسنان خاةة 

لا الماةةة والحكوميةة  حيةث يبعةدون عةن الت مةع       ك   أو التوج  إلة  مستشةفيا  مدينةة نةاب     11قبالن  حيث يبعد عن الت مع حوالي 

 .(2416  قريو قروي م لا  ) ك  21حوالي 

 

   أهمها  (2416  قريو )م لا قروي  من المشاكل والعقبا  بعضا القريةيواج  قطاع الصحة  ي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 . عدم تو ر عيالا  ممتصة 

 . عدم تو ر الطبيب بشكل لائ   ي العيالة 

 

 شطة االقتصاديةألنا
 

  قريو قروي م لا  ) % من القول العاملة 64ستوعب يحيث  الوظائيقطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها القريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2416

 

األيةدي العاملةة    تو يةع  بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2416ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  القريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 64قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 14سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 14قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 14  ويشكل المدما قطاع %. 

 من األيدي العاملة 14  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 7قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 القريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2416  قريو قروي م لا  المصدر:

 

لبيةةع المضةةار  بقةةاال  4   (ت)سةةوبرمارك بقالةةة 34  القريةةة يوجةةد  ةةي   صةةالية والت اريةةةمةةن حيةةث المنشةةم  والملسسةةا  االقتأمةةا 

معصةةرة  يتةةون و(   الخوالن ةةارة ...  للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة   محةةال 14 و لتقةةدي  المةةدما  الممتلفةةة   محةةال  7والفواكةة   

 . (2416  قريو قروي م لا  )

 

لقريةة نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية     وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ا %. 14إل   القريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 (  هي عل  النحو التالي 2416  قريو )م لا قروي 

 

 .قطاع ال راعة 

 . قطاع المدما 

  القوى العاملة

 

% من  31  أن هناك 2441عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 74.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  65 % يعملون(. وكان هناك  88اقتصاليا )منه   السكان كانوا نشيطين

 (. 4)انظر ال دول رق  من المتفررين ألعمال المن ل( % 37.6الطالب  

 

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

 الجنس

 شيطين اقتصادياغير ن 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

 828 0 370 3 2 47 0 827 784 44 75 482 ذكور
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 قطاع الزراعة   

 

نظةر ال ةدول رقة     ا) لونمةا أراض سةكنية   217لون  هي أراض قابلة لل راعةة   4,635لونما  منها  8,828حوالي  القريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    7

 

 ( بالدونم المساحة)  القرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

ة األراضي الزراعيةمساح  

(4,633) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1,341 37 2,732 4 4 1232 34 1 3,312 217 8,828 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:    

 القرية في األراضي استعماالت :3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 858 0 808 84 8 12 473 307 38 4 7 33 إناث

 04887 1 04052 24 01 024 703 582 525 78 08 780 المجموع

   النتائج النهائية.2441 -  التعدال العام للسكان والمساكن2445ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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لونة    2,283حيث يوجد حةوالي     ال يتون ب راعة القريةوتشتهر  .القرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

 . ال يتونم روعة بيش ار 

 

 )المساحة بالدونم( القريةروعة باألشجار المثمرة في مساحة األراضي المز: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

4 2,378 4 36 4 31 4 3 4 7 4 4 4 2,283 
 2414مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 (.1  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  727 ن مساحة الحبوب تبلغإ   القريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( القريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
يل زيتيةمحاص محاصيل علفية  بقوليات جافة 

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

4 617 4 74 4 4 4 74 4 7 4 44 4 1 4 727 

 2414مديرية  راعة نابلا    المصدر

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

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

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

أريةج   الينةابيع. أمةا مسةح    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(  وم ة أة )ال راعةا    ملكيةا  ةةتيرة    اكتشي وجول نسةبة عاليةة مةن   

 . ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج يوضح الفرق

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة   القريةةة سةةكان % مةةن5 بةةين المسةةح الميةةداني أن أمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد   

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

 

 القرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

حلخاليا ن  األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض 

4 4 44,444 4 4 4 4 474 274 71 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2414  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر ال ةدول رقة     (2413  قريةو  قةروي  م لةا   ) كة  طةرق  راعيةة    17   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

5).  

 وأطوالها القرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 3 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 17 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 4 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 4 رير ةالحة

 2416 قريو وي قرم لا المصدر: 
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   منها (2416  قريو قروي م لا  )والعقبا   المشاكل بعض القريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 .مصالرة األراضي 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تسويق المنت ا  ال راعية وخاةة  يت ال يتون 

 .ضعي االرشال والمتابعة ال راعية 

 

   لخدماتقطاع المؤسسات وا
 

تقةدم خةةدماتها لممتلةةي  ئةةا    التةةي  معيةةا الو محليةةةاللسسةا   مأيةة ملسسةةا  حكوميةةة  ولكةةن يوجةد عةةدل مةةن ال   القريةةةال يوجةد  ةةي  

    (  منها2416 قريو قروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة لمةن قبة  وت  ترخيص  الحقا   م 1554عام  تيسا : قريوتمجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهالقرية ا

 

  االهتمةام   بهةد    و ارة الشةباب والرياضةة    مةن قبةل   وت  ترخيص  الحقا   م 1553عام  تيسا :  الرياضي قريوتنادي

 يا.بالشباب رياضيا وثقا يا واجتماع

   :الشةلون االجتماعيةةة  تعنة  بتقةةدي     و ارة م  وتة  ترخيصةةها الحقةا مةن قبةةل   1586تيسسةت عةةام   جمعيةة قريةوت الخيريةةة

 المدما  التعليمية مثل روضة لمطفال.

  لورا    تعنةة  بتقةةدي  مةةن قبةةل و ارة الشةةلون االجتماعيةةة م  تةة  ترخيصةةها 2444تيسسةةت عةةام  :قريةةوت جمعيةةة نسةةاء

 ألشتال اليدوية.التصنيع التذائي وا

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     الشركة القطريةة اإلسةرائيلية    تعتبرم  و1584 منذ عام تينكهرباء عام بكتيشقريو  ل  ةقرييوجد  ي 

شةكلة هامةة  ةي قطةاع     %. كمةا تواجة  القريةة م   144ريتين  ي كال القء ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا القرية 

   وتقريبةا  القريةة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  الةي لاخةل         شةبكة  ةي قريةو     كمةا ويتةو ر  . القدرة الكهربائيةة   وهي   ضعي الكهرباء

 (.2416 قريو قروي )م لا  يتمن الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الها%  عل  التوالي 74

 

 

 صالتالنقل والموا

 

يسةتمدمون  و ي حال عدم وجول وسةائل مواةةال   ةي القريةة   ةإن سةكان القريةة        .  نقل المواطنينتأجرة  ا سيار 5 القريةيوجد  ي 

  قلةة المركبةا   ةي الت مةع والمةدما  التةي       وجول حةواج  عسةكرية أو ترابيةة   ومن العوائق التي تواج  الركاب    .السيارا  الماةة

قةروي  )م لةا   مةن الطةرق الفرعيةة   كة    6ك  من الطرق الرئيسةة و  7 لقرية يوجد  ي ا  لقرية اشبكة الطرق  ي أما بالنسبة ل . تقدمها

 .(14 دول رق  ال)أنظر (2416 قريو 
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 القرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 7 6

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 4

 طرق رير معبدة. .3 4 24

 2416   قريو قروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  2414تة  إنشةائها عةام     وذلة  عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       لائرة مياه الضفة التربيةة بالمياه من خالل  قريو  قريةت ويد سكان يت  

وقةد بلتةت كميةة الميةاه      (.2416  قةروي قريةو   م لةا  % )144وتصل نسبة الوحدا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة        

وبالتالي يبلغ معدل ت ويد المياه للفرل  (  2416  قروي قريو م لا ) شهريامتر مكعب/  1,444حوالي  2416عام  للقريةالم ولة 

ميةة مةن الميةاه  وذلة      ال يستهل  هةذه الك  قرية قريو وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  74حوالي  قرية قريو  ي 

وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر       (.2416   قةروي قريةو   م لا % )7بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد  ي الشبكة إل  

لتةرا   47 قريةو   قريةة  الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل اسةتهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي      

. ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مةع الحةد األلنة  المقتةرح مةن قبةل منظمةة الصةحة         (2416   قروي قريو م لا اليوم  ) ي 

بئر من لي لت ميةع    344 القريةكما يوجد  ي  ينبوعان  قريو  قرية لتر للفرل  ي اليوم. كما يوجد  ي  144العالمية والذي يصل إل  

 قةروي م لا شيكل /متر مكعب ) 7ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  (.2416   ي قريو قروم لا ) مياه األمطار

 (.2416   قريو 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية قريو  شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمةة 

ن القريةة ريةر ممدومةة    أ ةي القريةة بسةبب     ن  ال تتةو ر تقةديرا  لالسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل       أ حيثو (.2413قروي قريو   

 ال يمكن تقدير كمية المياه العالمة النات ة يوميا  ي القرية.   إن بمدمة ت ويد المياه وبشبكة المياه العامة  

 

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة    تفريتها بواسطة ةهاريج النضحيت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يتالمياه العالمة التي 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنة  ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة            ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة لون مراعةاة للبيئةة   

 (.  2413أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة العامة  سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة

 

 النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن   إللارةيعتبر م لا المدما  المشترك 

فايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    المواطنين والمنشم  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع الن

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         17مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2416  قريو % )م لا قروي 144تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

نفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي       ينتفع معظ  سكان قرية قريو  من خدمة إلارة ال

القريةة  ليةت  بعةد ذلة  جمعهةا مةن قبةل         أحيةاء متر مكعب مو عةة علة     4.2حاوية بسعة  144أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن    34إلة  مكةب  هةرة الفن ةان  الةذي يبعةد حةوالي        م لا المدما  بواقع مةرتين  ةي األسةبوع ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا         

 (.2416الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي قريو   
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كتة   وبالتةالي تقةدر     4.7أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة قريةو         

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 748طن   أي بمعدل  1.7مية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي ك

2416.) 

 

 األوضاع البيئية
 

ي يمكةن  كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتة          قريو   تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

لتكاليي العالية الال مة المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية ا

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذل .  

 

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

ع النفايةا   النفايا  الصلبة بعمليةة جمة   إللارةلارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك إتعاني قرية  قريو  من مشاكل  ي  ال

النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم     

 القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية قريوت 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1557تفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام              ا إلة  بةالرجوع  

% مةن  23لونمةا )  1,311ت  تصنيي ما مساحت  حيث   و )ج( (بمناطق ) إل  ت  تقسي  أراضي قرية قريو   الفلسطينية و إسرائيل

ناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و       وهي الم (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 11لونمةةا ) 1,471تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحت  مةةور األمنيةةة.  يمةةا إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة         لاريةاً وإ لية أمنيةاً وهي المناطق التي تقع تحت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائي    (ج) كمناطق

سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن رالبيةةة السةةكان  ةةي قريةةة قريةةو  وجةةالول يتمركةة ون  ةةي   ال بتصةةريح مةةن االلارة المدنيةةة اإلمنهةةا ا

 ائيلية وأراض  راعيةةة ومنةةاطق مفتوحةةة سةةرمسةةتوطنا  إ ةةي القريةةة  معظمهةةا   (ج)  أمةةا المنةةاطق المصةةنفة  (ب)المنةةاطق المصةةنفة 

 (. 11 جدول رق )

             

 1335: تصنيف األراضي في قرية قريوت اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                   

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ
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 15.5 1,321 مناطق ب

 84.5 2,452 مناطق ج

 111 8,878 المساحة الكلية

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

 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية قريوت 

 

ن منهةا  كةا  لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة    نالت قرية قريو  حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمال  الةدونما  لصةا  

ي بناء المستوطنا  والبلر االستيطانية اإلسرائيلية وإقامة القواعد والحواج  العسكرية وتشييد الطرق االلتفا ية اإلسةرائيلية  و يمةا يلة   

  -:تفصيل للمصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية قريو 

 

ما من أراضي قرية قريو  من أجل إقامة ثالث لون 1,308ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لمراضي الفلسطينية ما مساحت  

مستوطنا  إسرائيلية هي  مستوطنة  ايلي  اإلسرائيلية  ومستوطنة  شةيلو  اإلسةرائيلية  ومسةتوطنة  ميتسةبي راحيةل  اإلسةرائيلية        

 (.12 دول رق  مستوطن إسرائيلي )انظر ال 6,266ويبلغ عدل المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنا  حوالي 

 

 

 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية قريوت17جدول رقم                   

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية قريوت

سنة 

 اسم المستوطنة التأسيس

 ايلي 1584 623 3275

 شيلو 1518 634 2441

 ميتسبي راحيل 1552 51 644

 المجموع  1,308 6,766

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

 

هما قاعدتين عسةكريتين  أحةد   إلقامةلونما  12سرائيلي مساحا  من أراضي قرية قريو  تقدر بـ كما وةالر  سلطا  االحتالل اإل

االسةتيطانية  ايةك كةول    وتهةد  سةلطا  االحةتالل       جنوب قريو  قرب مستوطنة  شيلو   واألخةرل شةرق جةالول قةرب البةلرة      

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

 العسةةكريةهةةذه القواعةةد سةةرائيلية ال اثمةةة علةة  أراضةةي المةةواطنين الفلسةةطينيين  حيةةث تشةةكل    لفلسةةطينيين وحمايةةة المسةةتوطنا  اإل ا

 مصدرا اخر لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. 

 

 سرائيلية في قرية قريوتالبؤر االستيطانية اإل

 

االستيالء عل  أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين اإلسةرائيليين لتةرض إقامةة عشةرة بةلر اسةتيطانية  ةي محةي          قرية قريو  شهد  

لةي وشةيلو   ةي ال هةا  الشةرقية وال نوبيةة والتربيةة للقريةة  حيةث تعتبةر قريةو  وجةالول مةن أكثةر               مستوطنا   ميتسبي راحيةل واي 

المناطق المتضررة من البلر االستيطانية  ي محا ظة نابلا  ونذكر من هذه البلر األسةماء التاليةة  )ايةك كةول   عةالي عةال  أحيةا         

. وتهةد  هةذه البةلر إلة  إي ةال امتةدال للمسةتوطنا  المةذكورة وذلة           شيفو  راحيةل  كيةدا  هبايةا  هعةالوم  نةو  هةاري   هكةارون(       

  وتشةكل هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي  بالمنةاطق الفلسةطينية ويحاةةرها ويضةيق علة             للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيين

 ه .سكانها  وكذل  مصدرًا من مصالر االعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضي
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موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232ء قامت إسرائيل ببنا خالل العقدين الماضيين  ن أ ومن ال دير بالذكر

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

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

  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة    ةاالستيطانية اإلسرائيلية كان بدايت  لعوة  شاروني

منةي ولوجسةتي   بتو ير رطاء أ سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإلينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. لون تسليمها للفلسط

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     يةل شةارون  مةا   يحين تةول  أر  2441 وعل  وج  التحديد بعد العام  لهذه البلر االستيطانية

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

ه  المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تل  المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائ 

  يها.

 

 تسرائيلية في قرية قريواإل الحواجز العسكرية

 

أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد من الحواج  عل  أراضي قرية قريو  وجةالول وخصوةةا بةالقرب    

سرائيلية القريبة من القرية وذلة   ةي ال هةا  ال نوبيةة والشةرقية للقريةة        وبالقرب من المستوطنا  اإل  64من الشارع االلتفا ي رق  

الطريةق الةراب  بةين قريةو       إلرةالق لعديةد مةن السةواتر الترابيةة والمكعبةا  االسةمنتية والبوابةا  الحديديةة وذلة           حيث أقامت هنةاك ا 

راضةي  واأل )المدخل ال نوبي لقريو (  وكذل  لقطع الطريق الواةل مةا بةين قريةو  وجةالول مةن جهةة        64والطريق االلتفا ي رق  

 الة بعض هذه الحواج  بعد سةنوا  طويلةة   هة الشرقية من جهة أخرل  وقد ت  إ ي ال سرائيلية اإل ال راعية القريبة من المستوطنا 

 رالق.من اإل

 

كما وتيثر  قرية قريو  وجالول وقرل محا ظة نابلا ال نوبية من اقامة حاج   عترة الرئيسي والذي كان وما  ال من أه  حواج  

جراءا  التفتيك ولكةن بشةكل أقةل مةن السةنوا  السةابقة  وقةد        من خالل إ ت  يومنا هذاالضفة التربية  ال ي ال يقطع أوةال الضفة ح

 كان هذا الحاج  لسنوا  طويلة مسرحا مهما للمعاناة والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

 

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

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذل  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 . 

 

كة  اضةا ية  ةي حةال      24دخل ال نوبي لقرية قريةو  جعةل السةكان يضةطرون لقطةع مسةا ة حةوالي        وعل  سبيل المثال  ان ارالق الم

قرروا التوج  جنوبا بات اه ترمسعيا والمناطق الم اورة  حيةث سيضةطرون التوجة  شةماال مةرورا بقةرل تلفيةت وقةبالن والسةاوية ثة            

  64العولة من خالل الطريق االلتفا ي رق  

 

 ائيلية في قرية قريوتسراإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

تقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قرية قريو  وجالول ةالر  إسةرائيل الم يةد مةن    و

إلة  طريةق اسةتيطاني     باإلضةا ة  ي ال هة ال نوبية التربية لقريةو     64سرائيلي رق  الطريق االلتفا ي اإلأراضي القرية وذل  لشق 

االلتفا ي  حيث تمتد هةذه   478 شيلو وميتسبي راحيل  والبلر االستيطانية  ي ال هة الشرقية وشارع  سرائيلي يرب  بين مستوطنا إ

 ك  عل  أراضي القرية وتع ل مساحا  من االراضي ال راعية  يها. 8الطرق بطول حوالي 

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  17اإلسرائيلي عل  طول امتدال تل  الطرق و التي عالة ما تكون 
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 سرائيلية في قرية قريوت وجالوداإل األوامر العسكرية

 

ة االراضي نذكر منها عل  سرائيلي العديد من األوامر العسكرية  ي قرية قريو  وجالول بهد  مصالرأةدر  سلطا  االحتالل اإل

 سبيل المثال األمرين التاليين 

 سرائيلي ممثلة بحارس أمالك التائبين أمرا عسكريا بتاريخ السةالس والعشةرين مةن شةهر ح يةران      أةدر  سلطا  االحتالل اإل

  بموجةب  لونمةا بح ةة أنهةا  أمةالك حكوميةة      185  ويقضةي بمصةالرة أراض مةن قريةة قريةو  تبلةغ مسةاحتها        2411من العام 

 (.1561 - 75األمر العسكري الماص  بيمالك الدولة  رق  )

 ( بتةاريخ الثةاني والعشةرين مةن شةهر اب مةن العةام        14/23سرائيلي أمرا عسكريا يحمةل الةرق  )  أةدر  سلطا  االحتالل اإل /

   ويقضي بمصالرة مساحة من أراضي قرية جالول بهد  اقامة منشية عسكرية.2414

 

 نين على أراضي قرية قريوتاعتداءات المستوط

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 عل  المنا ل والممتلكا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 ةي محا ظةة نةابلا  ومةن الممكةن االطةالع علة  الم يةد مةن           وتعتبر قرية قريةو  مةن أكثةر القةرل تعرضةا لالعتةداءا  واالنتهاكةا        

 كما يلي  2413و  2412التفاةيل والصور واالنتهاكا   ي تقارير أعدها مرك  أبحاث األراضي خالل عامي 

 

 (.التقرير بالعربية  )15/14/2413ش رة رومية  ي قرية قريو    141إتال   -1

 (.التقرير بالعربية  )13/14/2413منع عشرا  الم ارعين من جني ثمار ال يتون  ي قرية قريو    -2

 (. التقرير بالعربية )23/45/2413 ي أراض القرية  منع أهالي قرية قريو  من شق طريقين  راعيين  -3

 (.التقرير باالن لي يةالتقرير بالعربية   )48/48/2413أعمال توسعة لعدل من البلر االستعمارية  ي الريي ال نوبي من نابلا   -4

 (.التقرير بالعربية  )46/46/2413 عيلي   مقامة عل  أراض  لسطينية   وحدة استعمارية  ي مستعمرة 166 كشي النقاب عن -7

 (.التقرير بالعربيةم  )42/46/2413 ي منطقة  الصراراة    لونمًا من أراضيه  ال راعية 27منع أهالي قريو  من استتالل  -6

 (.التقرير بالعربية  )14/47/2413لونما من أراض قريو    13مستعمرو  شيلو  يتسببون  ي إحراق  -1

 (.التقرير باالن لي يةالتقرير بالعربية   )13/43/2413ش رة  يتون  ي قرية قريو  / محا ظة نابلا   18 إتال   -8

 (.التقرير بالعربية  )28/11/2412لصالح مستعمرة شيلو  إل  مناطق سكنية  ممط  بتحويل األراضي ال راعية  -5

 (.التقرير بالعربية  )28/11/2412االحتالل اإلسرائيلي  رض إجراءا  تعسفية بحق أهالي قرية قريو    -14

 (.التقرير باالن لي يةالتقرير بالعربية   )27/11/2412يعيدون إرالق مدخل قرية قريو  ال نوبي   مستوطنو  شيلو  -11

التقرير   التقرير بالعربية  )23/14/2412لونما   ي قرية قريو    14مستوطنو مستوطنة  عالي عال  يستولون عل   -12

 (.باالن لي ية

 (.التقرير باالن لي ية  العربيةالتقرير ب  )14/14/2412تلته  أش ار ال يتون المقدس  ي قريو    نيران مستوطنو  عيلي    -13

 (.التقرير باالن لي يةلعربية التقرير با  )14/14/2412قريو  باتت هد ًا لالحتالل ومستعمري     -14

 (.التقرير باالن لي يةالتقرير بالعربية   )14/14/2412ش رة  يتون  ي قرية قريو    86مستوطنو  عيلي  يتلفون   -17

 (.التقرير باالن لي ية  التقرير بالعربية  )18/41/2412البلر االستيطانية  ي ريي نابلا ال نوبي تشهد أعمااًل توسعية   -16

 (.التقرير باالن لي ية  التقرير بالعربية  )12/43/2412قريو    ش رة  يتون مثمرة  ي قرية 44يقطعون  مستوطنون -11
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http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6026
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6026
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6026
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5542
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5621
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5564
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5564
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5564
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5428
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5677
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5677
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5677
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5295
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5390
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5308
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5308
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5309
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5309
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5309
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4989
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5322
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4454
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4578
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 (.التقرير باالن لي ية  التقرير بالعربية  )45/42/2412ررسة  يتون أراضي قريو    64مستوطنو  شفو  راحيل  يقتلعون  -18

 

 

 

 قريوت قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل   لا قروي قريو م قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل المجلس القروي نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 --- 2414 تعليمي مشروع بناء طابق لمدرسة جالول األساسية الممتلطة

 ---- 2411 خدماتيوسيع شبكة الكهرباء  ي جالولشروع تم

 البن  اإلسالمي 2411 بنية تحتية / قريو   مشروع تعبيد طرق لاخلية

 UNDP 2411 تعليمي مشروع إضا ة رر  ةفية / قريو 

 ةندوق وتطوير البلديا  2417 بنية تحتية شق وتعبيد طريق راب  بين تلفيت وقريو 

 ةندوق وتطوير البلديا  2416 خدماتي انشاء حديقة عامة

 KFWالبن  االلماني  2414 بنية تحتية تركيب شبكة مياه

 2016  قروي قريو م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكان   إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام        ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعةاون مةع    قريةو  يتطلع م لةا قةروي   

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقدها  ةي القريةة  تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب ت  القالمة  حيث 

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

 

 لمدارس القرية.ضا ة رر  ةفية اسية و إالحاجة إل  مشروع بناء مدرسة أس -1

 الحاجة إل  مشروع إنشاء مرك  علمي يتضمن أجه ة كمبيوتر لتنفيذ برامج التعلي  المساند والحاسوب. -2

 الحاجة إل  مشروع لع  التعلي  المهني ببرامج ومعدا . -3

 الحاجة إل  مشروع ت ويد القرية بحا لة لنقل الطالب من وإل  الروضة. -4

 مشروع تيهيل شبكة الكهرباء العامة  وتنفيذ مشاريع طاقة مت دلة.الحاجة إل   -7

 الحاجة إل  مشاريع  راعية تتمثل  ي  -6

 ت ويد الم ارعين بيلوا   راعية وبذور وأشتال وريرها. - أ

 ك  تقريبا. 13شق طرق  راعية بطول   - ب

 لون . 744استصالح أراضي  راعية بمساحة  -  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4257
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4381
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 القرية. ت ميع الحيا ا  ال راعية وتيهيل ينابيع - ث

 ك  تقريبا. 7بطول  استنالي الحاجة إل  مشروع إنشاء جدران  -1

 ك . 7.7الحاجة إل  تعبيد طرق لاخلية بطول  -8

الحاجة إل  مشاريع نسوية إنتاجية مثل مشارل خياطة  تطري   تصنيع رذائي   مشاريع األرنام  م ارع الدواجن   -5

 والحدائق المن لية  واألعمال اليدوية وريرها.

 ة إل  مشاريع إنتاجية لتو ير  رص عمل للشباب.الحاج -14

  ها.الحاجة إل  مشاريع لع  ةمول المنا ل القريبة من المستوطنا  كمشاريع ترمي   وتسييج  وحدائق من لية ورير -11

 مشروع بناء قاعة متعدلة األرراض.الحاجة إل   -12

 وية بيثاث للمكتبة.تيهيل الملعب القروي المتو ر حاليا  وت ويد ال معية النس الحاجة إل   -13

 نشاء محطة لتنقية المياه العالمة.الحاجة إل  إ -14

 نشاء حديقة عامة لمطفال.الحاجة إل  إ -17

 تيثيث الصالة العامة  ي القرية.الحاجة إل   -16

 .متطورةسعا  وألوا  طبية مرك  هالل أحمر وت ويده بسيارة إ تو يرالحاجة إل   -11

 

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 القرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 البنية التحتية احتياجات

 ك  27^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع 2   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو ابار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  13   * ب شبكة ةر  ةحيتركي 1

 ك  2   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 ويا حا 3  * * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   14
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  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة إعالة تيهيل/ 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 اساسيةبناء مدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

  ي القرية الثانويةتيهيل المدرسة    * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 ت الزراعيةاالحتياجا

 لون  744   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 74   * إنشاء ابار جمع مياه 2

 بركسا  7  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 244   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 1

    * ح  لبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 5

 ك  طرق  راعية. 7  لاخلية  ك  طرق 24^      

  2416  قريو  قرويم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشم   2445ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2441  

  2416  قريو قروي م لا. 

 تحليل استمداما  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  (2014( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

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

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

  لسطين. -

   2411)   قاعدة بيانا  المدارسنابلامحا ظة  -  بيانا  مديرية التربية والتعلي  (2412)و ارة التربية والتعلي  العالي-

  لسطين.  -ابلا. ن(2412

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2414بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2414-2445)نابلا  

 

 


