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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    انابلهذا 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     –جا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحتيا

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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/. 
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 قصرة قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  3..1  وعل  بعد مدينة نابلا شرق جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية قصرة

 ومن ال نوب   تلفيت الترب  ومن  جوريش   ومن الشمال م دل بني  اضل ولوما يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

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

 

 

 قصرة قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ما معدل لرجةا   مل   أ 434.1سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  141عل  ارتفاع  قرية قصرةتقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %85لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  11الحرارة  يصل إل  

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              58551تبلغ مساحة قرية قصرة حوالي 

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

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

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

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

 .االملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريره
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   ت  تعيينه  من قبةل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية     أعضاء 1يتكون الم لا الحالي من وم   1114عام  قصرة قروي ت  تأسيا م لا

ال ويقع ضمن م لا المةدما  المشةترج جنةوب شةرق نةابلا. كمةا        . لائ  ملبويوجد للم لا مقر   موظفين 8 ي الم لا  كما يعمل

 .(2113  قصرة قرويم لا )يستمدمه لهذا الترض لكنه يمتلب تراكتور ايا يمتلب الم لا سيارة ل مع النف

 

   ما يلي  (2113  قصرة قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا تركيب. 

   تماعية.وتقدي  المدما  االج  الطرق وتأهيل شق وتعبيدوجمع النفايا   وتنظيي الشوارع 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 تو ير أسواق عامة. 

 طفال.لألياض تو ير ر 

 

 نبذة تاريخية
 

لة   اء نسبة إاأل اعي القصيرة التي تنتشر بكثرة  ي أراضيها  ويقال أيضا بأّن سبب التسمية جل  إالس  نسبة ابهذا  قصرةقرية  سميت

أةةل   ويعةول . عةام  1511 أكثةر مةن  لة   إ الحةالي  يعول تةاري  إنشةاء الت مةع    و .وأقام  يهاسكن القرية كسرل ملب الفرس الذي كان قد 

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2113  قصرة قرويم لا  ) .المملكة العربية السعولية منكعائلة أبو ريدة  قصرة قريةسكان بعض 

 

 

 قصرة قرية من منظر: 1 صورة

 
 

 واألثريةاألماكن الدينية 
 

كمةا يوجةد بعةض     .المسة د الكبيةر  ومسة د الشةهداء    مسة د النةورين  مسة د الصةحابة        وهةي   أربعةة مسةاجد   قصةرة  قريةة يوجد  ةي  

من ال دير لكره أن جميع هةذه المنةاطق ريةر    و .منطقة الكرج  ومنطقة القعدةح  س ن نّبو  منها  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2113  قصرة قروي م لا)سياحيملهلة لالستتالل ال
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 قصرة قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

  السكان
 

 بلةغ  قصةرة  قريةة أن عةدل سةكان     2111ي عةام  بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ة  

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      14.نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        28113 ونسمة من الةذكور    28111نسمة  منه   48311

 وحدة. 111

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   44.8  كان كمةا يلةي    2111لعام  قصرة ةقريأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      8.% ضةمن الفئةة العمريةة     2.1عاما  و 4. -18% ضمن الفئة العمرية  ..82عاما   18الفئة العمرية أقل من 

 %. 41%  ونسبة اإلناث  81   أي أن نسبة الذكور114 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 

 العائالت

 

  قصةرة  قةروي )م لا  عائلةة كنعةان  وحسةن     عائلةة  عةولة   عائلةة  أبةو ريةدة  عائلةة  من عدة عةائال   منهةا     قصرة قريةيتألي سكان 

2113).  
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 قطاع التعليم
 

ن %. ومةن م مةوع السةكا    52.2%  وقد شكلت نسبة اإلنةاث منهةا    2..  حوالي 2111عام  قصرة قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      28.1% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      31.2% يستطيعون القراءة والكتابة   18.5المتعلمين  كان هناج 

  حسةب  قصةرة  قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة        8..% انهوا لراسته  الثانويةة  و  18.8

 .2111لعام  ال نا والتحصيل العلمي

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,556 0 3 11 2 81 30 270 405 459 261 34 ذكور

 1,534 0 0 1 0 58 16 210 388 475 228 158 إناث

 3,090 0 3 12 2 139 46 480 793 934 489 192 المجموع

   النتائج النهائية.2111  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدارس  ةربعأ القرية    يوجد  ي2111/2112 ي العام الدراسي  قصرة قرية والثانوية  ياسية األسعلي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  حكومية

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن قصرة قرية : توزيع المدارس في7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة قصرة األساسية المختلطة

 ممتلطة حكومية مدرسة الشهيد ياسر عرفات الثانوية المختلطة

 لكور حكومية مدرسة قصرة األساسية للبنين

 ناثإ حكومية  الثانوية للبنات مدرسة قصرة

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

 

معلمةةا ومعلمةةة  54طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  18451ةةةفا  وعةةدل الطةةالب  81 قصةةرة قريةةةيبلةةغ عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي  

 15يبلةغ   قصةرة  قريةة الطالب لكل معلة   ةي مةدارس    (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل 2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 31طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

تو يةع ريةاض األطفةال  ةي      يوضةح   3. ال ةدول رقة    جهة خاةة امتهلألطفال  تشر  عل  إلارروضتين  قرية قصرةكما يوجد  ي 

 .س واإلال هة المشر ة    حسبلقريةا

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 2 2 روضة الجيل الجديد

 خاةة 3 3 روضة األقصى

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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لمضايقا  قوا  االحتالل من خالل عدم القدرة عل  الوةول إل  المدارس والتعرض لحواج  لائمة وطيارة  ض مدارس القريةتتعر

م لةةا قةةروي )مدرسةةة الشةةهيد ياسةةر عرفةةات الثانويةةة المختلطةةة   ةةي المنطقةةة الشةةرقية محةةالاة مسةةتوطنة  م ةةدالي  اإلسةةرائيلية  مثةةل 

 (.2113قصرة  

 

المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الثانوية بفرعيها )الت اري والصناعي(   إن الطلبة يتوجهةون إلة     إحدل عدم تو رو ي حال 

ك   أو التوجه إل  مدارس مدينة رام اهلل  حيث يبعدون عن الت مةع حةوالي    .2مدارس مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 (.2113  قصرةم لا قروي ) ك  38

 

   منها (2113  قصرةقروي م لا  ) بعض العقبا  والمشاكل قصرةقرية  التعلي   ي يواجه قطاع

 رالقه.إقد يسبب مّما ل  الفرع الثانوي العلمي قّلة عدل الطالب المنتسبين إ 

  ي القرية التسرب من المدارس نتي ة سوء األوضاع االقتصاليةمشكلة . 

 قطاع الصحة
 

عيةالة طبيةب أسةنان     ( حكوميةة ال قصةرة مركة  ةةحي حكةومي )عيةالة      حية  حيةث يوجةد  صة المرا ةق  بعةض ال  قصةرة قريةة  تتو ر  ةي  

 الحكةةومي ر يةةدياتشةةف  لةة  مس  الطةةوارلء يتوجةةه المرضةة  إو ةةي حةةاال. خاةةةتين عيةةالة طبيةةب عةةام خاةةةة  وةةةيدليتين خاةةةة 

م لةا   )كة   .2حةوالي   القريةة عةن   ونيبعةد  نالةذي  و  نةابلا  ةي مدينةة   والمستشف  الوطني الحكومي والعيالا  والمستشفيا  الماةة 

 .(2113  قصرة قروي

 

   أهمها  (2113  قصرة)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من قصرةقرية  ي  القطاع الصحييواجه 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر طبيب مقي  يعمل بشكل يومي  ي عيالة القرية 

 رية.عدم تو ر األلوية الطبية الال مة  ي عيالة الق 

   مقارنة مةع   لوام الطبيبساعا  عدل عدم كفاية وللب ل  لوام الطبيبالمراجعين خالل  ترة واكتظاظ عيالة القرية بالمرض

 .المراجعينعدل 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 املةة % مةن القةول الع   41سةتوعب  يحيةث    سةوق العمةل االسةرائيلي   قطةاع  عل  عدة قطاعا   أهمها  قصرة قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2113  قصرةم لا قروي )

 

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

 ما يلي ك  قصرة قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  عاملة% من األيدي ال 41سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

  من األيدي العاملة 31قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 11قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 8  ويشكل المدما قطاع %. 

 من األيدي العاملة 3  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 3قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 قصرة قريةالقوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في توزيع : 1شكل 

 

 2113  قصرة قرويم لا  المصدر:      

 

 .مالحةة    5 ممبةة    )سةةوبرماركت( لةةهابق 81 قصةرة  قريةةة يوجةةد  ةةي صةالية والت اريةةة   مةةن حيةةث المنشةةم  والملسسةةا  االقتأمةا  

  (ال والن ةةارة ...  محةةل للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة  13و لتقةةدي  المةةدما  الممتلفةةة  محةةال 11 بقةةاال  لبيةةع المضةةار والفواكةةه  

وقد  %. 28إل   2113لعام  قصرة قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و.  (2113  قصرة قرويم لا  )  يتون صرةمع  منشار ح ر

علة  النحةو   (  2113  ةقةروي قصةر  م لةا   )هةي  اإلسةرائيلية  نتي ةة اإلجةراءا    لقريةة تبين أن الفئة االجتماعية األكثةر تضةررا  ةي ا   

 اآلتي 

 .قطاع الصناعة 

 .قطاع ال راعة 

 القوى العاملة 

 

% من  3..2  أن هناج 2111عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  ..81السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  % من  ..13% يعملون(. وكان هناج  54.3السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( ..31و من الطالب 
 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 لمجموعا

 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

 1,556 3 789 34 11 78 4 662 764 39 63 662 ذكور

 1,534 0 1,484 10 3 108 715 648 50 21 4 25 إناث

 3,090 3 2,273 44 14 186 719 1,310 814 60 67 687 المجموع

   النتائج النهائية.2111 -  التعدال العام للسكان والمساكن2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 

)انظر ال دول  أراض سكنية لونما 522ولل راعة ابلة هي أراض ق لون 5,845 منها   لونما  8,887حوالي قصرة قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    8رق  

 

 ( بالدونم المساحة) قصرة قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

 برك

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)5,845( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

177 48 28298 1 1 18932 19 1 38813 522 88881 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 قصرة قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 38211 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعة ا قصرةوتشتهر  .قصرة قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا
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 )المساحة بالدونم( قصرة قريةألشجار المثمرة في األراضي المزروعة بامساحة : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 38.1. 1 106 1 242 1 13 1 25 1 1 1 38211 
 2111 نابلاية  راعة مدير  المصدر

 

 (.1نظر ال دول رق  ا) لون   وأهمها القمح 411ن مساحة الحبوب تبلغ إ   قصرة قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( قصرة قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

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

1 8.5 1 13 1 1 1 111 1 5 1 48 1 2 1 411 

 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

المسح الميةداني    راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي المساحا  ال الختال ا 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 ةةةضة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةة  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  ة المحتلةة األراضةي الفلسةطيني    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  اشي  مثةل والم يقومون بتربية قصرة قرية سكان من % 1.8 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.5)انظر ال دول رق   (2113  قصرة قرويم لا  )وريرها 

 

 قصرة قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

1 1 1518111 1 1 1 1 125 118 143 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2113  قصرة قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 121   يوجد حوالي قريةال ة  يأما من حيث الطرق ال راعي

1). 

 

 وأطوالها قصرة قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 5 ةالحة لسير المركبا 

 51 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 12 رور الدواب  ق ةالحة لم

 21 رير ةالحة

 2113  قصرة قرويم لا المصدر: 
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   منها (2113  قصرة قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض قصرة قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

  األعال  والمدخال  ال راعية.أسعار رالء 

 وارتفاع تكاليي الحصول عليها. للمياه عدم تو ر مصالر 

  ومنع الم ارعين من استتاللها بسبب االستيطان.مصالرة المراعي 

 .ةعوبة تسويق المنت ا  ال راعية 

 ال بتنسيق أمني مع االحتالل.  عدل كبير من األراضي ال راعية إلةعوبة الوةول إ 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مالقرية قصرة القليل من الملسسا  الحكومية منها  شعبة بريد . كما يوجد عدل مةن  يوجد  ي 

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

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  وت  ترخيصةه الحقةا     م 1114عام  تأسا : قصرة قرويمجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.لمدما  إل  سكانهاوتقدي  كا ة ا لقريةا

  :جراء لورا  تدريبيةة  بل و ارة الداخليةة  تعنة  بةإ   من قالحقا تّ  ترخيصها  م  2111تأسست عام جمعية قصرة الخيرية

 لفئا  القرية الممتلفة.

  :لعنصةر النسةوي مةن خةالل تنفيةذ أنشةطة       م  من قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  با    2114تأسست عام جمعية قصرة النسوية

 .متعدلة تمص النساءتدريبية 

  :طةاع  م  تّ  ترخيصه الحقا مةن قبةل و ارة الشةباب والرياضةة  بهةد  خدمةة الق       1113تأسا عام اتحاد قصرة الرياضي

 . ي القرية وخدماتيه ل  تنفيذ أعمال تطوعيةالشبابي وتنظي   رق رياضية  إضا ة إ

  :م  تّ  ترخيصه من قبل و ارة الداخلية  بهد  تنفيذ أنشطة ثقا ية متنوعة. 2111تأسا عام منتدى قصرة الثقافي 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الللكهربةاء  ةي    المصدر الةرئيا  سرائيليةالشركة القطرية اإلتعتبر  .م 1155 شبكة كهرباء عامة منذ عام قصرة قريةيوجد  ي 

 ويواجه الت مةع مشةاكل هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء  تتمثةل  ةي         .% 111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

شةبكة هةاتي     قريةة ال كما يتو ر  ي ضعي القدرة الكهربائية  وعدم ت ويد الت مع بالمحوال  والمعدا  الال مة من قبل سلطة الطاقة.

 (.2113 قصرة قروي)م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 81  وتقريبا قريةالمل من خالل مقس  آلي لاخل تع

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن تنقةل سةكان الت مةع            .م واحد ينقل المواطنيناباص ع قصرة قريةيوجد  ي 

ويعتبةر قلةة المركبةا   ةي الت مةع والمةدما         (.2113 قةروي قصةرة  )م لا خاةة رير ملهلة لهذا التةرض يكون بواسطة سيارا  

أمةا بالنسةبة    (.2113 قصرة قروي)م لا  ل  المدن والت معا  الم اورةعوائق أمام تنقل الركاب والمسا رين إمن أه  الالتي تقدمها 

 قةةةروي )م لةةةا  كةةة   مةةةن الطةةةرق الفرعيةةةة    42ورق الرئيسةةةة  كةةة  مةةةن الطةةة   4 قريةةةة  يوجةةةد  ةةةي ال   قريةةةة اللشةةةبكة الطةةةرق  ةةةي   

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2113 قصرة
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 قصرة قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 28

 طرق رير معبدة. .3 1 11

 2113  قصرة قرويم لا المصدر: 

 

 المياه

 

قصةرة شةبكة ميةاه عامةة وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةاه الماةةة باسةعار                  ال يتو ر  ي قريةة 

يوجةد  ةي قريةة قصةرة نبةع ميةاه يةت          (.2113شيكل للمتر المكعب مةن الميةاه )م لةا قةروي قصةرة        11ال   18مرتفعة تتراوح بين 

آال  متةر مكعةب )م لةا قةروي      3بئر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار وخة ان ميةاه عةام بسةعة          541راعة باإلضا ة ال  استمدامه لل 

 (.2113قصرة  

 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية قصرة شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه العالمةة   

وحيث انةه ال تتةو ر تقةديرا  لالسةتهالج اليةومي مةن الميةاه للفةرل  ةي القريةة بسةبب ان القريةة ريةر ممدومةة                (.2113قروي قصرة  

يةت   الميةاه العالمةة التةي     بمدمة ت ويد الميةاه وبشةبكة الميةاه العامةة   انةة ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة.              

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحةة   يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية 

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة حة العامة مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والص

 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا قروي قصرة ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشم  الت اريةة  ةي القريةة     

لارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة          والتي تتمثل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرا  لكةون عمليةة إ        

)م لةا  % 111شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     5المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

 (.2113قروي قصرة  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي      ينتفع معظ  سكان قرية قصرة من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا  النات ة   

القرية  ليت  بعد للةب جمعهةا مةن قبةل الم لةا       أحياءحاوية بسعة متر مكعب مو عة عل   21أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

ك  عةن الت مةع     3القروي بواقع مرة يوميا ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب نفايا  قصرة الماص بالت مع والذي يبعد حوالي 

 (.2113)م لا قروي قصرة  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريق حرقها  ي الهواء الطلق 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.1أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةا  الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة قصةرة          

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويا .   1242طةن   أي بمعةدل    3.4عةن سةكان القريةة بحةوالي     كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا 

 (.2013أريج  
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 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن              قصرة  تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 المياه قطاع

 

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

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

قصرة من عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتةي يةت  الةتملص     تعاني قرية

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

  ي محا ظة نابلا.  

 

  الل اإلسرائيليأثر إجراءات االحت
 الوضع الجيوسياسي في قرية قصرة  

 

لطة الوطنيةةة بةين السة    1118اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

% مةن  81لونمةا )  484.1حيث تة  تصةنيي مةا مسةاحته       و ) ( (ب) مناطق قصرة إل ت  تقسي  أراضي قرية   الفلسطينية وإسرائيل

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية              (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة(     81لونمةا )  48421تة  تصةنيي مةا مسةاحته     مةور األمنيةة.  يمةا    إلسرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ    وتبق 

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةا  وإ وهي المناطق التي تقع تحت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةا      ( ) ناطقكم

سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن معظةة  السةةكان  ةةي قريةةة قصةةرة يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق   منهةةا اال بتصةةريح مةةن اإللارة المدنيةةة اإل

 ةدول  )انظةر ال  سةرائيلية ومنةاطق مفتوحةة ومسةتوطنة إ     ي القرية  معظمها أراض  راعيةة  ( )مناطق المصنفة   أما ال(ب)المصنفة 

 (.11رق  

 1991: تصنيف األراضي في قرية قصرة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                    

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 ناطق أم

 11 4,461 مناطق ب

 11 4,472 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 8,882 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية قصرة 

 

مسةتوطنة  م ةدالي      لونة  وللةب إلقامةة    111صةرة تقةدر بة     سرائيلي مساحة واسعة من أراضي قرية قةالر  سلطا  االحتالل اإل

مسةتوطن   183عةدل سةكانها    ويبلةغ  1154سةرائيلية عةام     وقةد تأسسةت هةذه المسةتوطنة اإل    سرائيلية وللب  ي ال هة الشرقية للقريةاإل

ن الطريةق االلتفةا ي علة     نشاء موقع استيطاني شرق مستوطنة  م ةدالي   وبةالقرب مة   عل  إ سرائيلي  كما وعملت سلطا  االحتاللإ

أراضي القرية  حيةث يشةمل هةذا الموقةع محطةة محروقةا  ومصةنع لل لةول ومعمةل ن ةارة وأخشةاب  ويشةكل امتةدال للمسةتوطنة  ةي                

 ال ها  الشرقية والشمالية.

 

  )ايةةش سةةرائيلي مسةةاحا  واسةعة مةةن أراضةةي قصةرة وجةةالول إلقامةةة بةلرتين اسةةتيطانيتين همةةا   كمةا وةةةالر  سةةلطا  االحةتالل اإل  

ن  الكر انا   بدأ  تتحول ال  بيو  ثابتة من الح ةر   إل أكولش واحيا(  حيث باتت هذه البلر تعتبر مستوطنا  جديدة  ي المنطقة 

وتهةد  هةذه البةلر إلة  إي ةال امتةدال  ةي ال هةا  الشةمالية           كما وأن هةذه البةلر تسةيطر علة  مسةاحا   راعيةة واسةعة  ةي محيطهةا.         

  وتشةكل هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي        و  راحيل  من خالل السيطرة عل  الم يد مةن أراضةي الفلسةطينيين   لمستوطنتي  شيلو وشيف

بالمنةةاطق الفلسةةطينية ويحاةةةرها ويضةةيق علةة  سةةكانها  وكةةذلب مصةةدرا  مةةن مصةةالر االعتةةداءا  واالنتهاكةةا  بحةةق المةةواطنين           

 الفلسطينيين وأراضيه .

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232ء قامت إسرائيل ببنا ماضيين خالل العقدين ال نهأ 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 

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

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

منةي ولوجسةتي   بتو ير رطاء أ سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإلانبين. لون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     يةل شةارون  مةا   يحين تةول  أر  2111 وعل  وجه التحديد بعد العام  لهذه البلر االستيطانية

ل ةيش اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء       . كمةا لأب ا الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةوظ  ةي عةدل تلةب البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية          

مين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   واالستقرار  ي تلب المواقع بل وتأالمستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال 

  يها.

 

 

 سرائيلية في قرية قصرةالحواجز العسكرية اإل

 

لثانيةة ومةا بعةدها العديةد مةن الحةواج  علة  أراضةي قريةة قصةرة وخصوةةا بةالقرب مةن              أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضةة ا 

  حيث أقامت هناج العديد من السواتر الترابية وللب إلرالق الطرق ال راعية الرابطة بين القرية والشارع 818الشارع االلتفا ي رق  

سةةكريا علةة  مةةدخل القريةةة الشةةرقي بةةالقرب مةةن مسةةتوطنة    االلتفةةا ي المةةذكور. كمةةا وأقامةةت قةةوا  االحةةتالل لعةةدة سةةنوا  حةةاج ا ع   

 م ةةدالي   وهةةو عبةةارة عةةن مكعبةةا  اسةةمنتية وسةةواتر ترابيةةة  حيةةث كةةان السةةكان يضةةطرون لسةةلوج طةةرق بديلةةة مةةن خةةالل القةةرل     

 الم اورة  ي ال هة التربية.

 

والذي كان وما  ال مةن أهة  حةواج  الضةفة     قامة حاج   عترة الرئيسي من إ كما وتأثر  قرية قصرة وقرل محا ظة نابلا ال نوبية

 جراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.ال الضفة حت  يومنا هذا من خالل إالتربية  ال ي ال يقطع أوة

 

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

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلب بين هذه القرل وأراضيها ال راعية  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 .
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 ي قرية قصرةسرائيلية فالطرق االلتفافية اإل

 

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     

 ال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وتقطيع أوة

 

الطريةةق االلتفةةا ي لةة  ال هةةة الشةرقية منهةةا ةةةالر  إسةةرائيل الم يةةد مةةن أراضةي القريةةة وللةةب لشةةق   وإ وعلة  أراضةةي قريةةة قصةةرة 

 ك  عل  أراضي القرية. 2  حيث يمتد هذا الطريق بطول حوالي 818سرائيلي رق  اإل

لة  المسةتوطنة  ويبلةغ    للوةول إ سرائيلية  حيث يستمدمه مستوطنو  م دالي  ي لقرية قصرة للسيطرة اإلخل الشرقكما ويمضع المد

 ك . 1طول هذا الطريق حوالي 

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  18متدال تلب الطرق و التي عالة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول ا

 

 

 

 سرائيلية في قرية قصرةاإل األوامر العسكرية

 

سرائيلي عشرا  األوامر العسكرية واالخطارا  بهد  مصالرة االراضةي أو وقةي البنةاء أو الهةدم  ةي      أةدر  سلطا  االحتالل اإل

لوحةده. وعلة  سةبيل المثةال   قةد       2113اخطةارا  خةالل العةام     25قريةة قصةرة بةأنه  تلقةوا      قرية قصرة  حيث يفيد الم لا القروي  ي

  2113/ ( وللب  ي  الثاني والعشرين مةن شةهر كةانون االول مةن العةام      13/11أةدر  قوا  االحتالل أمرا عسكريا يحمل الرق  )

ع اليد عل  األراضي التي تقع بين مستعمرة   ايةش  بوضن هذا االخطار العسكري يقضي سب معلوما  مرك  أبحاث األراضي  إوبح

  وبحسةب  شةرق قريةة قصةرة  وللةب بةدواعي أمنيةة بحسةب وةةي االحةتالل           22  قطعة رق   11كولش  ومنطقة الوعار حوض رق  

تضةمن منةع   ي ال أن الم لا القروي  ي قصرة يفيد بأن هذا األمةر العسةكري  لون   إ 3.11مساحة المصالرة تبلغ األمر العسكري  ان ال

لون  وهي المنطقةة العا لةة المحيطةة بهةذه المسةتوطنة  حيةث سةيت          811ل  مساحة من األرض تبلغ حوالي الفلسطينيين من الوةول إ

( 2113مصالرتها بطريقة رير مباشرة  ومعظمها عبارة عن أراض م روعة بأش ار ال يتون )مرك  أبحاث األراضي 
1
. 

 

اخطارا  عسكرية ألربعةة مة ارعين مةن قريتةي قصةرة وجةوريش  حيةث تقضةي هةذه           2112لعام كما وأةدر  قوا  االحتالل  ي ا

وللةب بحسةب    يوم ةا مةن تةاري  تو يةع اإلخطةار العسةكري       14إخالء منطقة متلقة وإعالتها إل  سابق عهةدها خةالل  تةرة    االخطارا  ب

لونما ت  العمل عل  استصةالحها   41اضي تقدر ب  راألمعلوما  مرك  أبحاث األراضي أيضا  وتستهد  هذه االخطارا  مساحة من 

(2113ل  ثالثة آبار ل مع مياه االمطار من خالل ملسسا   لسطينية وأجنبية )مرك  أبحاث األراضي إ باإلضا ة
2
. 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=7089  
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4197  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=7089
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4197
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 قصرة قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  الممسة سنوا  الماضيةخالل ّدة مشاريع عبتنفيذ  قصرةقروي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل قصرةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 12جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة المالية 2111 تعليمي مدرسة ياسر عر ا  الثانوية الممتلطة مشروع إنشاء

 UNDP 2111 خدماتي دما نشاء م مع خمشروع إ

 م لا قروي قصرة 2111-2111  راعي ك  111مشروع شق طرق  راعية بطول 

 2113  قصرةقروي م لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

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

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

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

 

 ك  تقريبا. 3الراب  بين قرية قصرة وقرية جالول بطول تعبيد الطريق  الحاجة إل  -1

 قامة مدرسة الشهيد عصام بدران  ي المنطقة ال نوبية من القرية.الحاجة إل  إ -2

 نشاء حديقة عامة أو منت ه لألطفال.الحاجة إل  إ -3

 نشاء مدّر  حديث له.الحاجة إل  تأهيل ملعب القرية وإ -4

 ل.نشاء روضة نمولجية لألطفاالحاجة إل  إ -8

 ك  مربع. 12ك  مربع بدال من  .1توسيع الممط  الهيكلي للقرية ليصبح الحاجة إل   -.

 ضا ة محول خاص بهما.ال نوبية والشمالية من القرية وإ ل  المناطقالحاجة إل  نقل خ  كهرباء الضت  العالي إ -1

 بناء قاعة عامة أو ةالة لأل راح.الحاجة إل   -5

 عمل عل  مدار الساعة.نشاء مرك  ةحي متطور يالحاجة إل  إ -1

 ك . 48ك   وتأهيل طرق  راعية بطول  3ك   وطرق رابطة بطول  8تعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   -11

 ك  مربع تقريبا. .1نشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل  إ -11

 عالة تدويرها.الحاجة إل   صل النفايا  الصلبة وإ -12

 

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 قصرة قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 البنية التحتية احتياجات

 ك  .4^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  38   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 )نبع رأس العين( 1عدل    * ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   ان مياهبناء خ  6
 

 ك  38   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 5

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 تأهيل المرك  الصحي   * الة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولةإع 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ممتلطةمدرسة أساسية    * بناء مدارس جديدة 1

  * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2
مدرسة قصرة الثانوية للبنا   ومدرسة  

 رة األساسية للبنينقص

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  1111   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 111   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركسا  5   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 141   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   يكيةإنشاء بيو  بالست .

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  5

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 سرائيلي.  الماةة وضحايا جيش االحتالل اإلدع  أةحاب االحتياجالمشاريع الحاجة إل   1
 ك . 2ن القرية وللب بطول مشروع توسيع شبكة كهرباء الضت  العالي للمناطق الشمالية وال نوبية م 2
 مشروع انشاء حديقة عامة. 3
 ك . 4بطول  استناليه نمشروع بناء جدرا 4
 ك . 8مشروع بناء سالسل ح رية بطول  8
 .طرق  راعية  ك 28لاخلية و ك  طرق 11  ك  طرق رئيسية 4 ^

  2113  قصرة قرويم لا المصدر: 
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 :المراجع   
 

 

 لسطين. -رام اهلل. 2111(  التعدال العام للسكان والمساكن والمنشم   2111لسطيني )ال ها  المرك ي لإلحصاء الف  

  2113قروي قصرة م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي 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 لحة   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

  2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)ي  العةةالي و ارة التربيةةة والتعلةة-

  لسطين.  -. نابلا(2112

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

 

 


