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 شكر وعرفان

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي منن ألنا التيةينة     القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتةويلها هذا الةشروع ). 

 

ا   وم ننالا المنندما   الةحليننالفلسننطيييين  نني الننو ارا   و   الةسننلولينإلنن  كةننا يتقنندم الةعهنند بالشننكر ال  يننا    

الةشتركة  والل ان والة الا القروية  وال ها  الةرك ي لإلحصاء الفلسطييي  لةا قدموه من مساعدة وتعناون من    

 نا .  ريق البحث خالل عةلية لة  البيا

 
أريج أيضا تمص بالشكر لةي  الةوظفين الذين عةلوا طوال العام الةاضي من ألا إن نا  هنذا العةنا النذي يهند       

 إل  خدمة الة تة  الفلسطييي. 
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 مقدمة

 
لناء  سلسنلة الكتيبنا      لانابمحا ظة هذا الكتّيب هو ل ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت ةعا  السكانية  ي 

بهد  توثيق األوضناع الةعيشنية  ني الةحا ظنة  وإعنداط المطن         نابلامحا ظة هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ةي  الت ةعا  السكانية  ي 

التيةويننة للةسنناعدة  نني تحسننين الةسننتول الةعيشنني لسننكان الةيطقننة  مننن خننالل تيفيننذ مشننروع  طراسننة الت ةعننا  السننكانية وتقينني              

القدس )أريج(  والةةول من الوكالة اإلسنبانية للتعناون الندولي منن ألنا       –الا  التطويرية    الذي ييفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحتي

 .(AECIDالتيةية )

 

إلنن  طراسننة وتحليننا وتوثيننق األوضنناع االلتةاعيننة واالقتصنناطية  والسياسننية  وو ننرة الةننوارط الطبيعيننة  والبشننرية     يهنند  الةشننروع 

. والتني علن    ننابلا محا ظنة  ية  والقيوط الحالية الةفروضة  وتقيي  االحتيالا  التطويرينة لتيةينة الةيناطق الريفينة والةهةشنة  ني       والبيئ

أساسننها يةكننن ةننيارة البننرامج واألنشننطة  وإعننداط االسننتراتي يا  والمطنن  التيةويننة الال مننة للتمفينني مننن أثننر األوضنناع السياسننية      

 .بالةياه  والبيئة  وال راعةر الةستقرة  ي الةيطقة  م  التركي  بصفة خاةة عل  الةسائا الةتعلقة واالقتصاطية وااللتةاعية ري

 

بناللتتين العربينة واالن لي ينة علن  الةوقن  االلكترونني التنالي          ننابلا محا ظنة  يةكن االطالع عل  لةين  أطلنة الت ةعنا  السنكانية  ني      

http://vprofile.arij.org/. 
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 روجيبقرية دليل 

 ةالفيزيائيالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )الةسا ة األ قية بين  4.32  وعل  بعد نابلامديية  ليوب   وتق نابلا محا ظة قرلهي إحدل   قرية روليب

)وحدة نظ  عورتا   ومن الترب والشةال مديية نابلا   ومن ال يوب بيت  وريك   الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مديية 

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - الةعلوما  ال ترا ية

 

 روجيبقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  الةعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملن   أمنا معندل طرلنا       515سطح البحر  ويبلغ الةعدل السيوي لألمطنار  يهنا حنوالي      وق مترا 525عل  ارتفاع  روليبقرية تق  

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  الةعلوما  ال ترا ية %05 طرلة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة اليسبية حوالي 11 يصا إل   الحرارة

 

طونةا  وذلنك بحسنب حندوط الهيئنا  الةحلينة ال ديندة الةعر نة منن قبنا و ارة الحكن  الةحلني             41914تبلغ مساحة قرية روليب حوالي 

لطة الوطيية الفلسطييية مةثلة بو ارة الحك  الةحلي ول ية االنتمابا  الةرك ينة وو ارة التمطني    السالفلسطييي   والتي قامت بإعداطه 

  حيننث قامننت هننذه الةلسسننا  الحكوميننة بوضنن  تعرينني لدينند لحنندوط الهيئننا     2511وال هننا  الةركنن ي لإلحصنناء الفلسننطييي عننام  

ولتاينا  البحنث والدراسنة  قن  باعتةناط وتبيني هنذه الحندوط ال ديندة          الةحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا الةشروع 

وأن هذه الحدوط ال تةثنا مسناحا  وحندوط     والتي تتياسب إل  حد ما م  الوقائ  والةتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .الةلكيا  الماةة بالت ة  وال بةلفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تنن  تعييننيه  مننن قبننا السننلطة الوطييننة   أعضنناء 9يتكننون الة لننا الحننالي مننن  وم  1994عننام  روليننب نني  ويقننر تنن  تيسننيا م لننا

يةتلنك  كةنا   ويقن  ضنةن م لنا خندما  شنرق ننابلا.        لنك. م طائن  مقر  للة لا ويولد. موظفين 15يعةا  ي الة لا  كةاالفلسطييية  

 (.2513  روليب)م لا قروي    وباص نقا طالبوسيارة بيك أب  ورا عة كهرباء  الة لا سيارة ل ة  اليفايا 

 

   ما يلي (2513  روليبقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الة لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة كهرباء أو الةولدا 

  شق وتيهيا وتعبيد الطرق  وتقدي  المدما  العامة. تيظيي شوارع   لة  نفايا 

 ة األمالك الحكومية.حةاي 

 .حةاية الةواق  التاريمية واألثرية 

 . عةا مشاري  وطراسا 

 .تو ير شبكة ةر  ةحي 

 .تو ير رياض لألطفال 

 نبذة تاريخية
 

  رل    لكونها ميطقة وعرة  وقد ت  تحريفها إل  كلةة روليب  كةا أن هياك مقولنة أخنرل أنهنا     وأةا كلةة روليب من   رلي    أ

. سنية  355حنوالي   مينذ ويعنوط تناريإ إنشناء الت ةن       .س  نسبة إل   سكانها األةنليين والنذين ييتةنون إلن  عائلنة روالبنة      سةيت بهذا اال

)م لنا قنروي    روليب من أةا ح ا ي  قدموا وسكيوا مديية الملينا  ثن  انتقلنوا إلن  بيتنا  ثن  إلن  رولينب        قرية  أةا سكان ويعوط

 .(1صورة رق  الأنظر ()2513  روليب

 

 روجيبقرية  من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

 منن العديند  كةنا يولند    .ثالثة مسالد  وه   مس د عةار بن ياسر  مس د عةر بن عبد الع ين   والةسن د القندي     روليبقرية يولد  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2513  روليب)م لا قروي  قدي البلدة القديةة والةس د الا  ميه  القريةاألماكن والةياطق األثرية  ي 
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 روجيبقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  الةعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 
 

بلنغ   رولينب قرينة  أن عندط سنكان     2551عنام   بين التعداط العام للسكان والةساكن الذي نفذه ال ها  الةرك ي لإلحصاء الفلسطييي  ي

 409أسرة  وعدط الوحندا  السنكيية    115 نسةة من اإلناث  ويبلغ عدط األسر 21555و نسةة من الذكور  21134نسةة  ميه   41134

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضنةن  39.0  كان كةنا يلني    2551لعام  روليبقرية أن تو ي  الفئا  العةرية  ي أظهر  بيانا  التعداط العام للسكان والةساكن  

عامنا  ةنا  نوق. كةنا      05% ضنةن الفئنة العةرينة    3.1عامنا  و  04 -15% ضنةن الفئنة العةرينة    51.2عامنا    15الفئة العةرية أقا منن  

 %.44.3%  ونسبة اإلناث 51.1  أي أن نسبة الذكور 150.9 155  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

 

روالبة  عائلة  طويكا   عائلة الحلبي  عائلة األسةر  عائلة أبو عيشة  عائلة  عائلة من عدة عائال   ميها  روليبقرية يتيلي سكان 

 (.2513  روليب)م لا قروي  طرويش  عائلة لبارة  عائلة شري   وريرها
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 قطاع التعليم
 

%. ومنن م ةنوع السنكان    14.4%  وقد شنكلت نسنبة اإلنناث ميهنا     5.4  حوالي 2551عام  روليبقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهننوا طراسننته  اإلعداطيننة  24.3% انهننوا طراسننته  االبتدائيننة  25.4% يسننتطيعون القننراءة والكتابننة  11.1الةتعلةننين  كننان هينناك 

  حسننب رولينب قرينة  يبننين الةسنتول التعليةني  نني     1% انهنوا طراسنته  العليننا. ال ندول رقن      4.4% انهنوا طراسنته  الثانويننة  و  14.0

 .2551ال يا والتحصيا العلةي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,542 0 1 13 3 92 43 222 419 436 269 44 ذكور

 1,446 0 0 0 0 75 23 213 428 336 243 128 إناث

 2,988 0 1 13 3 167 66 435 847 772 512 172 المجموع

   اليتائج اليهائية.2551-  التعداط العام للسكان والةساكن2009ال ها  الةرك ي لإلحصاء الفلسطييي   المصدر:

 

ثالثنة مندارس    القرية   يولد  ي 2511/2512 ي العام الدراسي  روليبقرية  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يةا يتعلق بةلسسا  الت

انظنر  ( )2512  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبا و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطييية  يت  إطارتهو وأخرل خاةة حكومية

 (.2ال دول رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  روجيبقرية توزيع المدارس في  :7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ذكور حكومية روليب الثانوية للبيينمدرسة 

 إناث حكومية م الثانوية للبيا ملسسة محةد بن راشد آل مكتومدرسة 

 ممتلطة حكومية ساسية الةمتلطةروليب األمدرسة 

 ممتلطة خاةة طوحة اآلطاب األهلية األساسيةمدرسة 

 .2512مديرية التربية والتعلي   المصدر: 

 

معلةننا ومعلةننة  04ين طالبننا وطالبننة  وعنندط الةعلةنن 11153  وعنندط الطننالب اةننّف 43 روليننبقريننة  يبلننغ عنندط الصننفو  الدراسننية  نني

 11يبلنغ   رولينب قرينة  (. وت در اإلشارة هيا إل  أن معدل عدط الطالب لكا معل   ي مندارس  2512  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2512مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كا ةي 21  وتبلغ الكثا ة الصفية طالب وطالبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وضنح تو ين  ريناض األطفنال  ني      ي  3. ال ندول رقن    لهة خاةنة  تهالألطفال  تشر  عل  إطارروضتين  روليبقرية كةا يولد  ي 

 .واالس   حسب ال هة الةشر ة قريةال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 لهة خاةة 0 3 ضة روليب اليةوذليةرو

 لهة خاةة 1 4 االهلية اآلطابطوحة روضة 

    2512  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

(  يتوله الطالب والطالبا  و العلةي صياعيل)ا لت ة   كالةرحلة الثانوية بفرعيها ي حال عدم تو ر إحدل الةراحا التعليةية  ي او

 (.2513 روليبقروي  )م لا ك  5يبعدون عن الت ة  ما يقارب    حيثمديية نابلامدارس  إل 
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   ميها (2513  روليب)م لا قروي  بعض العقبا  والةشاكا روليبقرية  يواله قطاع التعلي   ي و

  الةدارس عن مرك  القرية.بعد 

 . اكتظاظ الطالب ونقص عدط الصفو 

  تيهيا وترمي . إعاطة الةدارس بحالة إل 

 العب وساحا  طاخا الةدارس.عدم ولوط م 

   

 قطاع الصحة
 

و نني حننال عنندم تننو ر . ةننحية حكوميننة  وةننيدلية خاةننةعينناطة حيننث يولند    صننحيةالةرا ننق ال مننن بعضننا  روليننبقريننة  نني  تتنو ر 

  كن  5  ر يديا والةستشف  الوطيي  حيث يبعدون عن الت ة  حنوالي  مستشفالمدما  الصحية  ي الت ة    إن الةرض  يتولهون إل  

 (.2513  روليب)م لا قروي 

 

   أهةها (2513  روليب)م لا قروي  الكثير من الةشاكا والعقبا  روليبقرية يواله قطاع الصحة  ي كةا 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر طبيب طائ  يعةا عل  مدار األسبوع 

 ا  طبية.العياطة الصحية رير م ه ة بشكا كاما وبحالة إل  تيهيا وت ويد أله ة ومعد 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لنا قنروي     % منن القنول العاملنة   45  سنتوعب ي حينث  ال راعةقطاع  عل  عدة قطاعا   أهةها روليبقرية يعتةد االقتصاط  ي 

 .(1)انظر الشكا رق  (2513  روليب

 

تو ين  األيندي العاملنة     الحالينة  بنين  بهند  تحقينق الدراسنة     2513به معهند أرينج  ني سنية      الذي قام وقد أظهر  نتائج الةسح الةيداني

 ةا يلي ك  روليبقرية حسب اليشاط االقتصاطي  ي 

 

 من األيدي العاملة 45 قطاع ال راعة  ويشكا %. 

  من األيدي العاملة25قطاع الةوظفين  ويشكا %. 

  من األيدي العاملة. 15قطاع المدما   ويشكا % 

  من األيدي العاملة. 15قطاع الت ارة  ويشكا % 

  من األيدي العاملة.15قطاع الصياعة  ويشكا % 

  من األيدي العاملة.5قطاع سوق العةا االسرائيلي  ويشكا % 
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 روجيبقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2513  روليبم لا قروي  المصدر:

 

 25  مالح  3  بقالة )تض  المضار والفواكه( 35 روليبقرية د  ي  يول  صاطية والت ارية من حيث الةيشآ  والةلسسا  االقتأما 

م لا )ميشار ح ر  ومعصرة  يتون   محال  لتقدي  المدما  العامة 15  للصياعا  الةهيية )حداطة  ن ارة ............الإ( محا

ن أن الفئة االلتةاعية األكثر وقد تبي %.25إل   2513لعام  روليبقرية ةلت نسبة البطالة  ي و وقد (.2513  روليبقروي 

 عل  اليحو اآلتي هي (  2513  روليب)م لا قروي  نتي ة اإللراءا  اإلسرائيلية القريةتضررا  ي 

 .القطاع ال راعي 

  سوق العةا االسرائيليالقطاع. 

 . قطاع المدما 

 القوى العاملة 

 

% من 34.5  أن هياك 2551عام  رك ي لإلحصاء الفلسطيييالذي نفذه ال ها  الة الةساكنوأظهر  بيانا  التعداط العام للسكان 

% من 44.3% من السكان رير نشيطين اقتصاطيا )ميه  05.4 % يعةلون(. وكان هياك92السكان كانوا نشيطين اقتصاطيا )ميه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعةال الةي لمن الةتفرر %41.1الطالب  

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

 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 ىأخر

 1,542 2 597 36 14 88   459 943 33 35 875 ذكور

 1,446 1 1,356 17 1 50 803 485 89 12 2 75 إناث

 2,988 3 1,953 53 15 138 803 944 1032 45 37 950 المجموع

 ليهائية.  اليتائج ا2551-  التعداط العام للسكان والةساكن2009ال ها  الةرك ي لإلحصاء الفلسطييي   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 

)انظننر  طونةننا أراض سننكيية 434و طوننن  هنني أراض قابلننة لل راعننة 11449طونةننا  ميهننا  41914 حننوالي روليننبقريننة تبلننغ مسنناحة 

 (.3وخريطة رق    5ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) روجيبقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

ساحة م

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(14441)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

169 20 21836 5 5 265 1 5 11143 438 41918 

 2014  جأري - دة نظ  الةعلوما  ال ترا يةوح المصدر:  

 

 روجيبقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  الةعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ينث يولند حنوالي    ح يتنون  ال ب راعنة  رولينب وتشنتهر   .رولينب قرينة   ني     يبنين أننواع األشن ار الةثةنرة ومسناحاتها     0ال ندول رقن    

 .  يتونلطون  م روعة بيش ار ا 21540
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 )المساحة بالدونم( روجيبقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

رويم بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي 

5 21135 5 54 5 35 5 5 5 5 5 5 5 21540 

 2515  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 

 

)أنظنر ال ندول    والشنعير    وأهةهنا القةنح  طونن   315 ن مساحة الحبوب تبلنغ إ   روليبقرية أما باليسبة للةحاةيا الحقلية والعلفية  ي 

 (.1رق  

 

 )المساحة بالدونم( روجيبقرية في  لحقلية والعلفيةالمحاصيل امساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

5 552 5 55 5 5 5 155 5 5 5 35 5 2 5 315 

 2515 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

واألرينام   األبقنار  مثنا  الةواشني  يقومنون بتربينة    رولينب قرية  سكان من% 55 بين الةسح الةيداني أنأما باليسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.4انظر ال دول رق  ()3251  روليب)م لا قروي وريرها 

 

 وجيبرقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

5 31555 1451555 5 5 5 5 205 31955 45 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشةا األبقار  *

 2515  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(9رق  )انظر ال دول (2513  روليب)م لا قروي ك  طرق  راعية 23لي    يولد حواالقرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها روجيبقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :1جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير الةركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 15 ةالحة لةرور الدواب  ق 

 - حةرير ةال

 2513  روليبقروي م لا المصدر: 

 

   ميها (2513  روليب)م لا قروي  الةشاكا بعض روليبقرية ال راعي  ي يواله القطاع 
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 .عدم تو ر الةعدا  ال راعية 

 .قرب بعض أراضي القرية من الةستوطية 

 .عدم تو ر رأس الةال 

 كا ية عدم تو ر طرق  راعية. 

 .عدم تو ر مصاطر الةياه 

 

 لمؤسسات والخدماتقطاع ا
 

تقدم خندماتها لةمتلني  ئنا      التي  ةعيا الو ةحليةاللسسا  ةيولد عدط من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   روليبال يولد  ي قرية 

    (  ميها2513 روليبقروي  م لا) الة تة  و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

   االهتةننام بقضننايا  بهند  و ارة الحكن  الةحلنني    حقننا منن قبننا وتنن  ترخيصنها ال م  1994تيسننا عنام   :روجيسب مجلسس قسسروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البيية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية 

  :م  من قبا و ارة الشباب والرياضة  تعةا عل  تقدي  التعلي  الةساند.2550تيسست عام جمعية نشاما الشبابية 

  

  ادر الطبيعيةالبنية التحتية والمص

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قرينة الالةصدر الرئيا للكهربناء  ني    اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1944 شبكة كهرباء عامة ميذ عام روليبقرية يولد  ي 

لتيار الكهربائي ضعي قدرة ا ومن الةشاكا التي تواله الت ة    .%155ء إل  ا  السكيية الةوةولة بشبكة الكهربوتصا نسبة الوحدا

 كةنا يتنو ر  ني    إل  توسي  لتتطية مياطق لديدة  أعةدة الكهرباء قديةة وبحالة إل  ت ديند. الكهربائية  ي بعض الةياطق  حالة الشبكة 

)م لنا قنروي    % من الوحدا  السكيية موةولة بشبكة الهاتي45  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعةا من خالل مقس  آلي طاخا قرية ال

 (.2513  برولي

 النقل والمواصالت

 

أمنا باليسنبة لشنبكة الطنرق  ني       .الةنواطيين  تقنوم بيقنا    سيارة خاةة 355  و لليقا العام ين  وباة تاكسيا  1 روليب ي قرية  يولد

ق  ال دول ر رأنظ( )2513  روليب)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   1و ك  من الطرق الرئيسة  25.7 لقرية يولد  ي ا لقرية ا

15). 

 

 روجيبقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق ليد .1 5.1 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 15 2

 طرق رير معبدة. .3 15 5

 2513  روليبقروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

ر خاةة متةثلة ببئر روليب ال و ي الةولوطة  ي القرية وذلك عبر شبكة الةياه ت ويد سكان قرية روليب بالةياه من خالل مصاطيت  

  رولينب % )م لا قروي 155  وتصا نسبة الوحدا  السكيية الةوةولة بشبكة الةياه العامة إل  م1940ت  إنشائها عام  العامة التي

2513.)  

 

وبالتنالي يبلنغ    (  2513  روليبمتر مكعب/ السية )م لا قروي  ألي  245حوالي  2512وقد بلتت كةية الةياه الة وطة للقرية عام 

رولينب ال يسنتهلك   قرينة  وهيا ت در اإلشنارة إلن  أن الةنواطن  ني     لترا/ اليوم.  141حوالي روليب  معدل ت ويد الةياه للفرط  ي قرية

(  وهننذه تةثننا الفاقنند عينند 2513  روليننب% )م لننا قننروي 45ن الفاقنند مننن الةينناه يصننا إلنن  أهننذه الكةيننة مننن الةينناه  وذلننك بسننبب 

رولينب  الةصدر الرئيا وخطوط اليقا الرئيسة وشبكة التو ي  وعيد الةي ل وبالتالي يبلنغ معندل اسنتهالك الفنرط منن الةيناه  ني قرينة         

ميظةنة     ويعتبر هذا الةعدل أقا بكثير بالةقارنة من  الحند األطنن  الةقتنر  منن قبنا      (2513  روليبلترا  ي اليوم  )م لا قروي  45

 لتر للفرط  ي اليوم. 155الصحة العالةية والذي يصا إل  

 

بئنر مي لني لت ةين  ميناه األمطنار        555لن   إ باإلضنا ة لت ويد السنكان بالةيناه    استمدامهقرية روليب بئر مياه لو ي يت  كةا يولد  ي  

)م لنا قنروي   متنر مكعنب    95متنر مكعنب و    555كةا يولد  ي القرية خ انان للةياه العامة بسعة   (.2513  روليب)م لا قروي 

 (.2513  روليبشيكا /متر مكعب  )م لا قروي  5ويبلغ سعر الةتر الةكعب للةياه من الشبكة العامة  (.2513  روليب

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصا نسبة الوحدا  السكيية الةتصلة بشبكة م2511يتو ر  ي قرية روليب شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

(. أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر 2513% )م لا قروي روليب  05الصر  الصحي  ي القرية إل  

  (.2513الصةاء للتملص من الةياه العاطمة )م لا قروي روليب  

 

مترا مكعبا  والتي تعاطل  310للفرط  تقدر كةية الةياه العاطمة اليات ة يوميًا بحوالي  واستياطًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من الةياه

لترا  ي اليوم.  04ألي متر مكعب سيويًا. أما عل  مستول الفرط  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرط من الةياه العاطمة بحوالي  115

عها  ي الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج اليضح  ومن ث  يت  ومن ال دير بالذكر أن الةياه العاطمة التي يت  ت ةي

التملص ميها  ي الةياطق الةفتوحة أو  ي األوطية الة اورة  طون مراعاة للبيئة. وهيا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة الةياه 

)قس  أبحاث الةياه ا خطرًا عل  البيئة والصحة العامة العاطمة اليات ة سواء عيد الةصدر  أو عيد مواق  التملص ميها  مةا يشك

 (. 2013  أريج –والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا قروي روليب ال هة الرسةية الةسلولة عن إطارة اليفايا  الصلبة اليات ة عن الةواطيين والةيشآ  الت ارية  ي القرينة   

ا. ونظننرًا لكنون عةلينة إطارة اليفايننا  الصنلبة مكلفنة  تن   ننرض رسنوم شنهرية علنن         والتني تتةثنا حالينا ب ةنن  اليفاينا  والنتملص ميهن      

% )م لنا  155شيكا/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيا الرسوم حوالي   15الةيتفعين من خدمة لة  ونقا اليفايا  مقدارها 

 (.2513  روليبقروي 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ث يت  لة  اليفاينا  اليات نة عنن الةينا ل والةلسسنا  والةحنال        ييتف  معظ  سكان قرية روليب من خدمة إطارة اليفايا  الصلبة  حي

منام الةينا ل منن قبنا الة لنا بواقن  منرة  ني الينوم )م لنا           أمنن  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  ينت  ت ةيهنا   

ك  عنن الت ةن   حينت ينت  النتملص       4 (  ونقلها بواسطة سيارة اليفايا  إل  مكب روليب  العشوائي الذي يبعد2513  روليبقروي 

 (.2513  روليبمن اليفايا   ي هذا الةكب عن طريقها حرقها وط يها بطريقة رير ةحية )م لا قروي 
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كتن   وبالتنالي تقندر     5.1أما  يةا يتعلق بكةية اليفايا  اليات ة   يبلغ معدل إنتاج الفنرط الينومي منن اليفاينا  الصنلبة  ني قرينة رولينب         

 -)قسن  أبحناث الةيناه والبيئنة      طينا سنيوياً   11192طنن   أي بةعندل    3.3اليات نة يومينا عنن سنكان القرينة بحنوالي       كةية اليفايا  الصلبة 

 (.2013أريج  

 

 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عندة مشناكا بيئينة البند منن معال تهنا وإي ناط حلنول لهنا  والتني يةكنن             روليب تعاني قرية

 لي  حصرها بةا ي

 

 قطاع المياه

 

   45ارتفاع نسبة الفاقد  ي شبكة الةياه حيث تصا ال%. 

 عاطة تيهيا شبكة الةياه القديةة وتوسعة الشبكة لتمدم مياطق لديدةإ. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

 ي الةياطق الةفتوحنة  الةياه العاطمة التي يت  ت ةيعها بواسطة شبكة الصر  الصحي  ي قرية روليب  يت  التملص ميها طون معال ة 

ن استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من الةياه العاطمة  ي أل  إ باإلضا ةحيث ال تتو ر  ي القرية أي محطة لةعال ة الةياه العاطمة. 

ن ل ء من القرية  وقيام بعض الةواطيين بتصريي الةياه العاطمة  ي الشوارع العامة خاةنة  ني  صنا الشنتاء  بسنبب عندم تةكنيه  من        

تتطيننة التكنناليي العاليننة الال مننة ليضننحها  يتسننبب بةكنناره ةننحية وانتشننار األوبئننة واألمننراض طاخننا القريننة. كةننا أن اسننتمدام الحفننر   

اه االمتصاةية يهدط بتلويث الةياه ال و ية والةياه التي يت  ت ةيعها  ي اآلبار الةي لية )آبار لة  مياه األمطار(  حينث تمنتل  هنذه الةين    

العاطمة  مةا ي علها رير ةالحة للشرب  حينث أن هنذه الحفنر تبين  طون تبطنين  وذلنك حتن  يسنها نفناذ الةيناه العاطمنة إلن              م  الةياه 

طبقا  األرض  وبالتالي ت يب استمدام سيارا  اليضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كةا أن الةياه العاطمة رير الةعال نة التني ينت     

بواسننطة سننيارة اليضننح  ومننن ثنن  يننت  الننتملص ميهننا  نني مينناطق مفتوحننة طون األخننذ بعننين االعتبننار   ت ةيعهنا مننن الحفننر االمتصاةننية 

 األضرار البيئية والصحية اليالةة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

ي مكنب  عدم ولوط مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية   كباقي قرل وبلدا  محا ظة ننابلا والتني ينت  النتملص منن نفاياتهنا  ن       

  هرة الفي ان الواق   ي محا ظة ليين  وهو مكب اليفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت ةعا  السكانية  ي محا ظة نابلا.

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية روجيب 

 

طة الوطييننة بننين السننل  1995رين مننن شننهر أيلننول مننن العننام بننالرلوع إلنن  اتفاقيننة أوسننلو الثانيننة الةلقتننة والةوقعننة  نني الثننامن و العشنن 

% منن  24طونةنا )  11394حيث ت  تصييي ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية روليب إل  مياطق )ب( و )ج(  الفلسطييية و إسرائيا

السنلطة الوطيينة الفلسنطييية و    وهي الةياطق التي تق   يها الةسلولية عنن اليظنام العنام علن  عناتق       (ب) مساحة القرية الكلية( كةياطق

 % من مساحة القرية الكلية( كةياطق12طونةا ) 31525مور األميية.  يةا ت  تصييي ما مساحته إلسرائيا السلطة الكاملة عل  األ تبق 

ال إو االسنتفاطة ميهنا   فلسنطييي  يهنا أ  حينث يةين  البيناء ال     طاريناً إو  وهي الةياطق التي تق  تحت السنيطرة الكاملنة اإلسنرائيلية أمييناً     (ج)

سنرائيلية. ومنن ال ندير بالنذكر أن رالبينة السنكان  ني قرينة رولينب يتةركن ون  ني الةيناطق الةصنيفة              طارة الةدنينة اإل بتصريح من اإل

 (.11 دول رق  ) انظر السرائيلية إومستوطيا    ي القرية  ةعظةها مياطق مفتوحة وأراض  راعية (ج)  أما الةياطق الةصيفة (ب)
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 1115: تصنيف األراضي في قرية روجيب اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                       

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 78 14318 مناطق ب

 27 34571 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 44118 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية روجيب 

 

كنان ميهنا     لح األهندا  اإلسنرائيلية الةمتلفنة   نالت قرية روليب حصتها من الةصاطرا  اإلسرائيلية التي أوط  بآال  الندونةا  لصنا  

قامة الحوال  العسكرية.  يةا يلي عرض لتفصيا الةصاطرا  إو طرق االستيطانية اإلسرائيليةسرائيلية وتشييد الاإل إقامة الةستوطيا 

  -:اإلسرائيلية ألراضي قرية روليب

 

طونةننا مننن أراضنني قريننة روليننب مننن ألننا إقامننة   109ةنناطر  إسننرائيا خننالل سننيوا  احتاللهننا لألراضنني الفلسننطييية مننا مسنناحته  

  وتبلنغ مسناحتها   1944قعة  ي ال هنة ال يوبينة الشنرقية للقرينة  وقند تيسسنت هنذه الةسنتوطية سنية          مستوطية  ايتةار  اإلسرائيلية الوا

لنن  قننرل بيننت إ باإلضننا ةمسننتوطن إسننرائيلي ومعظةهننا مبينني علنن  أراضنني قريننة عورتننا   11141طوننن  ويسننكن  يهننا حننوالي  31504

  وريك ويانون الة اورا . 

 

طون  من أراضني عورتنا وبينت  ورينك والينانون وعقربنا ورولينب لصنالح مسنتوطية           3555كةا وقامت قوا  االحتالل بع ل حوالي 

 ايتةننار  والبننلر االسننتيطانية التابعننة لهننا وذلننك لعةننا حنن ام أمينني بننين القننرل الفلسننطييية وهننذه الةسننتوطية  ومعظنن  هننذه االراضنني       

 الةع ولة عبارة عن أراض  راعية تشكا مصدر معيشي للةواطيين  ي هذه القرل.

 

 سرائيلية في قرية روجيبالحواجز العسكرية اإل

 

عةلت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حوال  عسكرية بالقرب من قرية روليب وذلك بعد اندالع االنتفاضة الفلسطييية الثانية 

حنال  عسنكري طائن     حيث تيثر  القرينة منن عندة حنوال  عسنكرية أقيةنت  ني محني  القرينة   ةنن ال هنة ال يوبينة هيناك               2555عام 

وبوابة حديدية أقامتهةا قوا  االحتالل عل  الطريق الراب  م  قرية عورتا ليوب روليب  حيث ال ت ال هذه الحوال  مولنوطة علن    

 سرائيلي.قة عسكرية لل يش اإلاألرض حت  هذه االيام وتتلق هذا الطريق ميذ سيوا  طويلة حيث تستمدم هذه الةيطقة كةيط

 

سنةيتية وذلنك علن     إعسنكري طائن  وبنرج مراقبنة ومكعبنا       رولينب أقامنت قنوا  االحنتالل حنال        الية الشرقية لقريةو ي ال هة الشة

 بإ النة مدخا قرية بيت  وريك الة اورة عل  الطريق االستيطاني النذي يصنا بةسنتوطية  ألنون مورينه   وقند قامنت قنوا  االحنتالل          

اناة  ي هذه الةيطقة  وال ي ال هياك برج مراقبة وحال  طيار قنائ  علن  مندخا    بعض هذه الحوال  ملخرا بعد سيوا  طويلة من الةع

 بيت  وريك لكن قوا  االحتالل قللت من توالدها  يه.

 

كةا وتيثر  قرية روليب بشكا خاص ومحا ظة نابلا وقراها بشكا عام من اقامة حال  حوارة الرئيسي الواق  ليوب ررب القرينة  

 النة حنال    إوقند تن    الضفة التربية والذي كان يفصا الةحا ظنا  الشنةالية عنن ميطقنة الوسن  وال ينوب         والذي كان أحد أه  حوال 

حيننث قللننت قننوا  االحننتالل مننن توالنندها  يننه وخففننت مننن اعاقننة حركننة الةننواطيين        2559حننوارة الرئيسنني بشننكا ل ئنني  نني عننام    

 خيرة.الفترة األالفلسطيييين  ي ظا هدوء االوضاع الةيدانية  ي 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطيييين  ي العقد األخير حيث عةلت عل  إعاقة حرية التيقنا ومين  التواةنا بنين     أ قد كان لهذه الحوال و

مديية نابلا والقرل الة اورة وكذلك بين هذه القنرل وأراضنيها ال راعينة  مةنا كبند الفلسنطيييين خسنائر ماطينة ومعيوينة و اط العنبء           

 كانوا يضطرون للسفر بةسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحوال .  االقتصاطي عليه  حيث
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 سرائيلية في قرية روجيباإلالطرق االلتفافية 

 

عةلت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إنشاء العديد من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية والتي تةتد بآال  الكيلومترا  من شةال الضنفة  

وتلته  مئا  اآلال  من الدونةا  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  الةستوطيا  اإلسنرائيلية ببعضنها النبعض وتقطين       إل  ليوبها

 أوةال األرض الفلسطييية وتع ي  السيطرة األميية عليها. 

 

ذلنك لشنق طرينق    لن  ال هنة ال يوبينة والشنرقية ميهنا ةناطر  إسنرائيا الة يند منن أراضني القرينة و           إووعل  أراضني قرينة رولينب    

ك  علن  أراضني قرينة رولينب      2سرائيلي يرب  ميطقة حوارة بةستوطية  ألون موريه   ويةتد هذه الطريق بطول حوالي إ استيطاني

 ويفصا بييها وبين قرية بيت  وريك الة اورة شرقا.

 

التني يفرضنها ال نيش     (Buffer Zone) وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكةن  ي ما يعنر  بةسناحة االرتنداط أو   

 متر عل  لانبي الشارع. 15اإلسرائيلي عل  طول امتداط تلك الطرق و التي عاطة ما تكون 

طريق يرب  القرية بقرية عورتا الة اورة  ي ال هة ال يوبية وهو متلق ميذ سنيوا    2555و ي الةقابا تتلق قوا  االحتالل ميذ عام 

 سرائيلي. عسكري اإلطويلة لترض االستمدام ال

 

 سرائيلية في قرية روجيب والقرى المجاورةالبؤر االستيطانية اإل

 

االسنتيالء علن  أراضنيها بنالقوة منن قبنا الةسنتوطيين اإلسنرائيليين لتنرض إقامنة           بلدا  روليب وبيت  وريك وعورتا وينانون  شهد  

  وبنلرة ليفعنا    142هنار ليندعون  وتلنة    -451بلر هني  )تلنة   خةا بلر استيطانية عل  التالل الشرقية لةستوطية  ايتةار  وهذه ال

شكونا  ارنون(  وتطا هذه البلر عل  البلدا  الفلسطييية الةذكورة من  وق تنالل تعتلني هنذه الةيناطق      -111  وتلة 430أوالم  وتلة 

  حينث تبعند هنذه    ن أراضني الفلسنطيييين  وتهد  هذه البلر إل  إي اط امتداط  ي ال هة الشرقية للةستوطية وذلك للسيطرة عل  الة يد م

ك ( عن مستوطية  ايتةنار  وتحتنا مسناحا  شاسنعة منن أراضني الفلسنطيييين وتعن ل الةسناحا  الةحيطنة            0ك  ال   3البلر مسا ة )

كةننا وتشنكا هننذه البننلر حن ام أمينني يحني  بالةينناطق الفلسننطييية ويحاةنرها ويضننيق علن  سننكانها  وكننذلك مصندرًا مننن مصنناطر        .بهنا 

 عتداءا  واالنتهاكا  بحق الةواطيين الفلسطيييين وأراضيه .اال

 

موق  استيطاني  ي الضفة التربية والتني باتنت تعنر   يةنا      232قامت إسرائيا ببياء   خالل العقدين الةاضيين نهأ ومن ال دير بالذكر

 اننا  متيقلنة علن  الةوقن  النذي ينت  االسنتيالء        نول لةستوطيا  لديندة عناطة منا تبندأ بإقامنة كر     بعد بالبلر االستيطانية وهي عبارة عن 

مينال ميهنا. وال ندير بالنذكر أن وبناء البنلر       أعليه من قبا الةستوطيين. و تتفرع البلر االستيطانية من الةسنتوطية األم وعلن  بعند عندة     

الل والةرتفعنا  الفلسنطييية للحيلولنة    االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايته طعوة  شارونية  للةستوطيين اليهوط لالستيالء عل  مواقن  النت  

ميني ولولسنتي   أبتنو ير رطناء    سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإلطون تسليةها للفلسطيييين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمر الذي   ن لهذه البلرم الحك  وأطلق العياحين تول  أرييا شارون  ما 2551وعل  وله التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

أطل إل  ارتفاع ملحوظ  ي عدط تلك البلر  ي الةياطق الفلسطييية. كةا طأب ال يش اإلسرائيلي أيضا عل  مساعدة هنلالء الةسنتوطيين   

 ائه   يها.اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك الةواق  با وتامين الحةاية له  ومده  بالبيية التحتية األساسية لضةان بق

 

 عتداءات المستوطنين على أراضي قرية روجيبإ

 

كان العتداء الةستوطيين اإلسرائيليين القاطيين  ي الةستوطيا  اإلسنرائيلية ال اثةنة بشنكا رينر قنانوني علن  أراضني القرينة والقنرل          

ءا   ي السيطرة عل  الة يد من األراضني  حيث ساهةت هذه االعتدا  و مةتلكاته  الة اورة لها األثر األكبر عل  السكان الفلسطيييين

الفلسطييية الة اورة للةستوطيا  و ذلك من خالل مين  أةنحابها منن الوةنول إليهنا وإحاطتهنا باألسنالك الشنائكة و رعهنا باألشن ار           

علن  أةنحاب    لتع ي  السيطرة عليها. كةا قام الةستوطيون باعتداءا  شت  عل  األش ار والة روعا  وحرقهنا والتثاثهنا واالعتنداء   

 األراضي  ي محاولة لترويعه  و رطعه  عن العوطة إل  أراضيه  الة اورة للةستوطيا .

 

حيننث لنن  يكتفنني االحننتالل بةصنناطرة األراضنني مننن قريننة روليننب وقراهننا الة نناورة لتايننا  اقامننة الةسننتوطيا  بننا وأةننبحت هننذه        

بحت مستوطية  ايتةار  وسناكييها منن الةسنتوطيين تشنكا تهديندًا      الةستوطيا  تشكا تهديدًا حقيقيا للفلسطيييين عل  أرضه   حيث أة
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واألهالي يتعرضنون لالعتنداءا     1944يوميًا للسكان القاطيين  ي قرل روليب وبيت  وريك وعورتا   ةيذ نشية هذه الةستوطية عام 

الوةنول الن  أراضنيه  ال راعينة      سناليب االعتنداءا   منن مين  الةن ارعين منن      أخيرة حدة ولكن تصاعد   ي السيوا  األ الةتكررة 

واالعتداء عليه   وسرقة الةحاةيا ال راعية  وحرق األش ار  واالعتداء عل  طور العباطة والةيا ل والةةتلكا  والسيارا  وريرها 

 من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية في قرية روجيب

 

سلة من األوامر العسكرية بهد  مصناطرة األراضني واخطنارا  وقني أو هندم بيناء  ني        قامت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بإةدار سل

قرينة روليننب وذلنك  نني الةيناطق الشننرقية وال يوبيننة للقرينة  حيننث تتعنرض بعننض الةيننا ل  ني الةيطقننة ال يوبينة لالخطننارا  بح ننة        

 2514 ني الثناني منن كنانون الثناني منن العنام        ولوطها ضةن الةيطقة الةصيفة )ج(  وكان آخنر هنذه االخطنارا  قينام قنوا  االحنتالل       

( وذلننك لوقنني البينناء  نني   105044  105041  105040  105045  105053 105052بتو ينن  سننتة اخطننارا  تحةننا األرقننام )   

 ميا ل تعوط لةواطيين من قرية روليب.

ث يةين  الة ارعنون الفلسنطيييون منن     كةا وتتعرض األراضي ال راعية  ي ال هة الشرقية بالقرب من مستوطية  ايتةنار  للعن ل  حين   

الوةول ال  أراضيه   ي معظ  أينام السنية  وينت  السنةا  لنبعض الةن ارعين  ني أينام قطني ال يتنون للوةنول الن  ارضنه   ني أينام                

 محدطة من السية وبتصاريح خاةة.

 

 

 روجيبقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

() انظنر ال ندول   2513  رولينب م لنا قنروي   ) الةاضنية سيوا   المةسةةشاري  خالل ال من بعضا بتيفيذ روليبقروي  لام  قام

 (.12 رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل روجيبمجلس قروي  نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 تةويا كوبي 2554  بيية تحتية لدران استياطيهإنشاء مشروع 

 م لا قروي روليب 2554 خدماتي مشروع شراء عداطا  الد   الةسبق

 م لا قروي روليب 2511-2559 خدماتي مشروع شراء أكثر من قطعة أراض

 ملسسة محةد بن راشد آل مكتوم 2559 تعليةي مشروع بياء مدرسة محةد بن راشد آل مكتوم

 م لا قروي روليب 2559 خدماتي مشروع شراء را عة الكهرباء

 م لا قروي روليب وسلطة الطاقة 2515 خدماتي مشروع توسعة شبكة الضت  العالي

 م لا قروي روليب 2515 خدماتي مشروع شراء سيارة نقا ) بيك أب(

 و ارة الةالية 2511 بيية تحتية مشروع ةر  ةحي

 سلطة الةياه واليونسكو 2512 مياه مشروع بياء خ ان مياه

 2513 روليبقروي م لا  در:المص
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 المشاريع المقترحة

 

وسننكانه  إلنن  تيفيننذ عنندة مشنناري  خننالل األعننوام  ملسسننا  الة تةنن  الةنندني  نني القريننة   وبالتعنناون منن روليننب يتطلنن  م لننا قننروي

والتني قنام بتيفينذها     القرينة  الةشناركة التني تن  عقندها  ني     تطوير أ كار هذه الةشاري  خالل ورشة عةا التقيي  السري  ب القاطمة  حيث ت 

 القدس )أريج(. و يةا يلي هذه الةشاري   مرتبة حسب األولوية من ولهة نظر الةشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 ك . 13مشروع تعبيد طرق طاخلية بطول الحالة إل   .1

 ك . 1ن العام ال  الةيطقة الشرقية بطول ك   وعةا خ  رال  من الم ا 5تيهيا شبكة الةياه العامة بطول الحالة إل   .2

 ك . 3استكةال شبكة الصر  الصحي بطول الحالة إل   .3

 .(واط 11لدط )استبدال لةبا  الشوارع الحالية بلةبا  الحالة إل   .4

 بياء مم ن لة لا قروي روليب.الحالة إل   .5

 توسي  قاعة الة لا القروي القائةة وتطويرها.الحالة إل   .0

 ء مبي  ناطي رياضي ثقا ي التةاعي.نشاالحالة إل  إ .1

 تيهيا ملعب رياضي لمدمة القطاع الشبابي.الحالة إل   .4

 نشاء مرك  لتيهيا الةعاقين.الحالة إل  إ .9

 ك . 15ك   وتيهيا وتوسي  طرق  راعية بطول  3شق طرق  راعية بطول الحالة إل   .15

 نشاء ميطقة  راعية وطع  مربي الثروة الحيوانية.الحالة إل  إ .11

 .نتالية ةتيره تساه   ي تو ير  رص عةا الة إل  مشاري  إالح .12

 ك . 5بطول  استياطيهبياء لدران الحالة إل   .13

 لة  مياه وأش ار. بآبارطون  وت ويدها  55راضي  راعية بةساحة الحالة إل  مشروع استصال  أ .14

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

منن ولهنة    قرينة لل   األولويا  واالحتيالا  التطويرية13التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   من نقص كبير  ي البيية لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الة لا
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 روجيبقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  55^   * رقشق  أو تعبيد ط 1

 ك  35   * إةال / ترمي  شبكة الةياه الةولوطة 2

 ك  1   * توسي  شبكة الةياه القديةة لتتطية مياطق لديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه لديدة 4

  *   ترمي / إعاطة تيهيا ييابي  أو آبار لو ية 5

  *   بياء خ ان مياه 6

 ك  4   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

 ك  3   * يب شبكة كهرباء لديدةترك 4

 حاوية 155   * حاويا  ل ة  اليفايا  الصلبة 9

 سيارة واحدة   * ل ة  اليفايا  الصلبةسيارا   15

  *   مكب ةحي لليفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بياء مراك / عياطا  ةحية لديدة 1

  *   ةحية مولوطة إعاطة تيهيا/ ترمي  مراك / عياطا  2

    * الةولوطةشراء ت هي ا  طبية للةراك  أو العياطا   3

 االحتياجات التعليمية

 الةمتلطة األساسيةمدرسة    * بياء مدارس لديدة 1

 لةي  الةدارس   * إعاطة تيهيا مدارس مولوطة 2

 لةي  الةدارس   * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليةية 3

 اعيةاالحتياجات الزر

 طون  355   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر 155   * إنشاء آبار لة  مياه 2

 باركا 25   * بياء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سيويا 5555   * أعال  وتبن للةاشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 0

  *   إعاطة تيهيا بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  4

    * نباتا  ومواط  راعية 9

 احتياجات أخرى

    * بالر 1

    * للة لا القروي أله ة حواسيب 2

    * معدا  ةيانة لشبكة الصر  الصحي 3

     مبي  م ة  خدما  لةاهيري 4

 ك  طرق  راعية. 23طاخلية  ك  طرق 1ك  طرق رئيسية   25^ 

  2513  روليب قرويم لا المصدر:  
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 اجعالمر
 

 ( التعداط العام للسكان والةساكن والةيشآ   2559ال ها  الةرك ي لإلحصاء الفلسطييي  )لسطين. -رام اهلل. 2551  

  2513  روليبقروي م لا. 

 تحليننا اسننتمداما  وحنندة نظنن  الةعلومننا  ال ترا يننة واالستشننعار عننن بعنند  (2014( ))أريننج القنندس -معهنند األبحنناث التطبيقيننة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2512األراضي لسية 

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

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  الةعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعند  بينت لحن   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية    

  لسطين. -

    2511)   قاعنندة بيانننا  الةنندارس نننابلامحا ظننة  -  بيانننا  مديريننة التربيننة والتعلنني    (2512)و ارة التربيننة والتعلنني  العننالي-

  لسطين.  -نابلا. (2512

 ( و ارة ال راعة الفلسطيييةMOA( )2515بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2515-2559)نابلا   

 

  

  

 


