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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    بلاناهذا 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     –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 يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 
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 سالم قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةوائي )المسا ة األ قية بين ك  ه 3...  وعل  بعد مدينة نابلا شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية سال 

)وحدة  بيت  وريك وبيت لجن ومن ال نوب  والترب لير الحطب   ومن الشمال بيت لجن يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

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

 

 سالم ةقري وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أما معةدل لرجةا     14..41سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  515عل  ارتفاع  قرية سال تقع 

  (.2014أريج   –  المعلوما  ال ترا ية)وحدة نظ %54لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  11الحرارة  يصل إل  

 

لونمةا  وللةك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              ..1.44تبلغ مساحة قرية سال  حةوالي  

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2.11وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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 قبل السلطة الوطنية الفلسطينية   ت  تعيينه  من أعضاء 1يتكون الم لا الحالي من وم   1114عام  سال   ي قروي ت  تأسيا م لا

متلةك  ال يويقع ضةمن م لةا المةدما  المشةتركة شةرق نةابلا. كمةا        لائ  ملك. مقر  للم لا ويوجد موظفين  5 ي الم لا  كما يعمل

 .(2.13  سال  قرويم لا )الم لا سيارة ل مع النفايا  

 

   ما يلي  (2.13  سال  قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  و 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 .تو ير شبكة الصر  الصحي 

 

 نبذة تاريخية
 

ةنام  لربما كان  ي موقع القريةة أةةناما عبةد  بطريقةة العبةالا       يانية بمعن  األهي تحريي لكلمة )سالمة( السر سال  قد تكون كلمة

 يعةةول تةةاريش إنشةةاء الت مةةع و (.1111 (. )الةةدّبا Salim( و )Sanim ةةي العهةةد الرومةةاني باسةة  )    ولكةةر  سةةال ةةي حينةة  الكنعانيةة 

صورة رقة   الأنظر ) (2.13  سال  قرويم لا  ) ليمنالسعولية وا إل  سال  قريةأةل سكان  ويعول. عام ...أكثر من ل  إ الحالي

1 ). 

 

 سالم قرية من منظر: 1 صورة

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 . 

 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعةأل األمةاكن والمنةاطق األثريةة        .وهما  مس د عمر بن المطاب  ومس د عّ  الدين القّسةام  ين مس د سال  قريةيوجد  ي 

من ال دير لكره أن جميع هذه المناطق و .مس د سال  القدي  الذي يبلغ عمره أكثر من مئة عامومقام الشيش نصر اهلل    منها  القرية ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2.13  سال  قروي م لا) رير ملهلة لالستتالل السياحي

 

 سالم قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2.13  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 السكان 
 

 بلةغ  سةال   قريةة أن عةدل سةكان     1..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الةذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام         

 123أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  441نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر  24535ونسمة من الذكور   24451نسمة  منه   .4414

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   3..4  كةان كمةا يلةي     1..2لعةام  سةال    قريةة أن تو يع الفئا  العمرية  ةي  أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      5.ن الفئةة العمريةة   % ضةم  3.1عاما  و 4. -15% ضمن الفئة العمرية  ...5عاما   15الفئة العمرية أقل من 

 %. 4..5%  ونسبة اإلناث  41.2   أي أن نسبة الذكور1..1 ..1  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  .(2.13  سال  قروي)م لا   جبورعائلة و  عيس   عائلة شتي عائلة من عدة عائال   منها   سال  قريةيتألي سكان 

 

 

 الهجرة 
 

 الت مع قد هاجروا أو تركوا شمص .2أن هناك  القرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية 

 (.2.13  سال )م لا قروي   ...2منذ بداية انتفاضة األقص  عام 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     14.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       4.2حةوالي    1..2عام  سال  قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

 15.4% انهوا لراسةته  اإلعداليةة     21% انهوا لراسته  االبتدائية   24.5% يستطيعون القراءة والكتابة   .1المتعلمين  كان هناك 

  حسةةب ال ةةنا سةةال  قريةةةالمسةةتول التعليمةةي  ةةي    يبةةين 1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة    1% انهةةوا لراسةةته  الثانويةةة  و 

 .1..2والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا رماجستي

غير 

 مبين
 المجموع

 1,757 0 0 10 7 98 77 294 531 410 268 62 ذكور

 1,857 0 0 6 0 78 49 261 446 474 310 233 إناث

 3,614 0 0 16 7 176 126 555 977 884 578 295 المجموع

 النتائج النهائية.  1..2  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

أربعةة مةدارس    القريةة     يوجد  ي2.11/2.12 ي العام الدراسي  سال  قرية والثانوية  ياألساسية  علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول ال  )انظر (2.12   نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  حكومية

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة سالم األساسية المختلطة

 ناثإ حكومية مدرسة سالم الثانوية للبنات

 لكور حكومية دير الحطب األساسية للبنين -الم مدرسة س

 لكور حكومية دير الحطب الثانوية للبنين -مدرسة سالم

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    12طالبا وطالبة  وعةدل المعلمةين    1155ةفا  وعدل الطالب  54 سال  قريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

 طالةب  11يبلةغ   سةال   قريةة (. وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            2.12  نةابلا  -ربية والتعلي الت

  .(2.12مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي .3وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 
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يوضح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي       3. ال دول رق  جهة خاةة اهتلألطفال  تشر  عل  إلار ضة واحدةرو سال  قريةكما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة لقريةا

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 5 4 زهور سالمروضة 

ة مديريةةةةةةة التربيةةةةةة  المصدددددددر:

 2.12  والتعلي 
   

 

   منها (2.13  سال  قرويم لا  ) بعأل العقبا  والمشاكل سال  قرية يواج  قطاع التعلي   ي

 

  الطالب  ي الصفو  المتو رة حاليا.نقص التر  الصفية  ي مدارس القرية واكتظاظ 

 .قدم بعأل التر  الصفية  ي بعأل مدارس القرية 

 جديدة   مدرسة أساسيةل  مبنحاجة القرية إ. 

  سال  الثانوية. الت هي ا  التعليمية  ي مدارسنقص 

 

 قطاع الصحة
 

تةةابع ل هةةة ريةةر حكوميةةة  و يةة  عيةةالة طبيةةب أسةةنان  مركةة  ةةةحي  صةةحية  حيةةث يوجةةدالمرا ةةق الالعديةةد مةةن  سةةال  قريةةةتتةةو ر  ةةي 

(NGO) و ةةي حةةال عةةدم تةةو ر المةةدما  الصةةحية  .ةخاةةة عيةةالة طبيةةب عةةام خاةةةة  وةةةيدلية)ل ةةان العمةةل الصةةحي(   كمةةا يوجةةد

 اللةذان  و  نةابلا  ةي مدينةة   والمستشةف  الةوطني الحكةومي     الحكةومي  ر يةديا  إن المرض  يتوجهون إل  مستشةف    لقريةالمطلوبة  ي ا

 .(2.13  سال  قرويم لا  ) ك  1حوالي  القريةعن  انيبعد

 

   أهمها  (2.13 سال  قروي)م لا  با الكثير من المشاكل والعق سال  قريةيواج  قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر مرك  ةحي حكومي  ي القرية يعمل بشكل لائ 

 .عدم تو ر أطّباء متمصصين يعملون عل  مدار الساعة 

 سعا  لنقل الحاال  المرضية الطارئة  ي القرية.عدم تو ر سيارة إ 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن القةول    45سةتوعب  يحيةث    الوظائي )القطةاع العةام والمةا (   قطاع ا   أهمها عل  عدة قطاع سال  قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 (1)انظر الشكل رق  (2.13  سال م لا ) العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2.13ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  سال  قريةي حسب النشاط االقتصالي  

 

  من األيدي العاملة 45قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 25قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة .1سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة .1  ويشكل  قطاع الت ارة %. 
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  من األيدي العاملة 5  ويشكل المدما قطاع %. 

 من األيدي العاملة. 5الصناعة  ويشكل  قطاع % 

 

 سالم قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2.13  سال  قرويم لا  المصدر:      

 

بقةاال  تبيةع المضةار     4  )سةوبرماركت(  اال بقة  .1 سةال   قريةة صالية والت ارية  يوجةد  ةي   من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 قةروي م لةا   )(الشوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة محل 2و لتقدي  المدما  الممتلفة  محال 5  ملحمتين  أيضا واك والف

وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي         %. 15إلة    2.13لعةام   سةال   قريةة ةلت نسبة البطالةة  ةي   وقد و . (2.13  سال 

 (.2.13  سال  قرويم لا  ) القطاع ال راعي هي رائيليةاإلس نتي ة اإلجراءا  لقريةا

 

 القوى العاملة 

% من  5..3  أن هناك 1..2عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  4..5ان رير نشيطين اقتصاليا )منه  % من السك 3.5.% يعملون(. وكان هناك  44.1السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق   % من المتفررين ألعمال المن ل( 31.2و من الطالب 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 وعالمجم

 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

 1,757 0 768 51 6 90 2 619 989 37 118 834 ذكور

 1,857 0 1,528 32 2 103 715 676 329 26 18 285 إناث

 3,614 0 2,296 83 8 193 717 1,295 1,318 63 136 1,119 المجموع

   النتائج النهائية.1..2 -  التعدال العام للسكان والمساكن1..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة                                

 

)انظر ال دول  أراض سكنية لونما 469لل راعة وأراض قابلة  لون  هي 5,669منها   لونما 10,466حوالي  سال  قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    5رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)5,669( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

25 12 44291 . . 24240 196 . 34233 469 10446. 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 سالم قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر األنةواع    حيةث يعتبةر الفةول األخضةر     .سةال  قريةة  الممتلفةة مةن المضةروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي         لألنةواع  أما بالنسبة

 (..2.1)مديرية  راعة نابلا   لون  بعلي 3  حيث ي رع ما يقارب لقريةة  ي ا راع

 

لونة    34534 يحيث يوجد حوال ل يتونب راعة ا سال وتشتهر  .سال  قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي .ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بأش ار ا
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 )المساحة بالدونم( سالم قريةلمثمرة في ألشجار امساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

. 344.1 . 31 . 211 . 1 . 12 . . . 34534 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.1أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح .14.5ن مساحة الحبوب تبلغ إ   سال  قريةسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي أما بالن

 

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

يتيةمحاصيل ز محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع  بقوليات جافة 
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

. 14412 . 11 . . . 35. . . . .5 . 4 . 14.5. 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

المسح الميةداني   ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن  ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية 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 ةةةألة  و  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمي   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

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

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

 .رق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريجيوضح الف

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   سةال   قريةة  سةكان  من%  .1 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.4)انظر ال دول رق   (2.13  سال  قرويم لا  ) وريرها

 

 سالم قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

4. 245.. 1..4... . . . . 25. 241.. 111 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

 .(1)انظر ال دول رق   ( 2.13  سال  قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 25حوالي     يوجدقريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها سالم قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 5 ةالحة لسير المركبا 

 15 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 5 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - ير ةالحةر

 2.13  سال  قرويم لا المصدر: 
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   منها (2.13  سال  قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعأل سال  قريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 .قلة رأس المال لدل الم ارعين 

 رر  تو ر المساحا  السهلية المناسبة لل راعة. المياه للري عدم تو ر مصالر 

  العمل ال راعي.قلة ال دول االقتصالية من 

  لون  من أراضي القرية ال راعية من مستوطنة ألون موري . ...1.4قرب حوالي 

 ج ء من أراضي القرية ال راعية. وجول بلرة استيطانية ةتيره  ي  

 .قلة الطرق ال راعية المللية ال  األراضي ال راعية ووعورة ما هو قائ  منها 

 

 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مقرية سال  أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عةدل مةن ال  ال يوجد  ي 

    (  منها2.13  سال  قرويم لا  ) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  لقريةة ااالهتمةام بقضةايا    بهةد   لةي الحكة  المح  و ارة من قبةل ت  تس يل  الحقا   م 1114عام  تأسا : سالم قرويمجلس 

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها

  را  تدريبيةة وتثقيفيةة   بالمرأة من خالل تنفيذ لوتعن    من قبل و ارة الداخلية  م .2.1تأسست عام  : نساء سالمجمعية

 تقدي  العون لها.ول  مساعدة األسر المحتاجة خاةة بها  إضا ة إ

 :م  مةن قبةل و ارة الداخليةة  تنّفةذ أنشةطة اجتماعيةة وثقا يةة وتعليميةة          ...2تأسسةت عةام    جمعية سالم للتنمية والتطوير

 كبرامج التعلي  المساند والمياطة والتطري  وريرها.

 :رق رياضةية ومسةابقا      يعمل عل  تنظي   ة الشباب والرياضةم  من قبل و ارة  2.12تأسا عام  نادي سالم الرياضي

 متنوعة. ثقا ية نية و

 

 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      سةرائيلية القطريةة اإل شةركة  التعتبةر   .م 1142 شبكة كهرباء عامة منذ عام سال  قريةيوجد  ي 

ويواج  الت مةع مشةاكل هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء  تتمثةل  ةي          .% ..1ء إل  االكهرب   السكنية الموةولة بشبكةوتصل نسبة الوحدا

 ضعي التيار الكهربائي  وتلي بعأل األسالك والوةال   وقلة خدما  الصيانة التي تقدم للشبكة العامة  وقلة المحوال  الكهربائية.

% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة       .4  وتقريبةا  ةقرية الشةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل          قريةة ال كما يتو ر  ي

 (.2.13 سال  قروي)م لا  الهاتي
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 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةةال   ةي الت مةع  ةاّن      سياره خاةة  ...1و  نقل المواطنينتأجرة  ةسيار 13 سال  قريةيوجد  ي 

 5 قريةة  يوجد  ي ال  قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2.13 قروي سال لا )م تنقل السكان يكون من خالل السيارا  الماةة 

 .(.1 دول رق  ال)أنظر (2.13 سال  قروي)م لا  ك   من الطرق الفرعية 11وك  من الطرق الرئيسة 

 

 

 

 سالم قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 5 5

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 5

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2.13  سال  قرويم لا المصدر: 

 

 لمياه

 

  م1144تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وللةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       شركة ميكةرو  اإل ت ويد سكان بلدة سال  بالمياه من خالل يت  

  (.2.13  سال  م لا قروي% )..1لة بشبكة المياه العامة إل  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةو

 

وبالتةالي يبلةغ    (  2.13  سةال   م لةا قةروي  ألي  متةر مكعةب/ السةنة )    .21حوالي  2.12عام  لقريةوقد بلتت كمية المياه الم ولة ل

سةال  ال يسةتهلك هةذه     قريةة ن المةواطن  ةي   وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أ    لتةرا/ اليةوم.    135حوالي سال   قريةمعدل ت ويد المياه للفرل  ي 

(  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر      2.13  سةال   م لةا قةروي  % ).3الكمية من المياه  وللك بسبب الفاقد من المياه الةذي يصةل إلة     

لتةرا  ةي    14ال  سة قريةة  الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل مةن الميةاه  ةي    

  ويعتبر هذا المعدل أقل بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمة الصةحة العالميةة والةذي    (2.13  سال  م لا قروياليوم  )

لة  خ انةان للميةاه بسةعة     إ باإلضةا ة بئر من لي لت ميع مياه األمطةار   ..4سال   قريةلتر للفرل  ي اليوم. كما يوجد  ي  ..1يصل إل  

شةةيكل /متةةر مكعةةب   4ويبلةةغ سةةعر المتةةر المكعةةب للميةةاه مةةن الشةةبكة العامةةة    (.2.13  سةةال  م لةةا قةةرويمتةةر مكعةةب  ) .1و  .11

 (.2.13سال    م لا قروي)

 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة م1..2سال  شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام  قريةيتو ر  ي 

(. أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر الصماء 2.13سال    م لا قروي% )..إل   القريةلصر  الصحي  ي ا

 (.2.13سال    م لا قرويللتملص من المياه العالمة )

 

متةرا مكعبةا  والتةي     423حةوالي  واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا ب           

لترا  ةي   15   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي القريةويًا. أما عل  مستول الفرل  ي ألي متر مكعب سن 155تعالل 

النضةح  ومةن ثة      اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج    

 يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنة  ال يةت  معال ةة الميةاه      

ه )قسة  أبحةاث الميةا   العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترك للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن   

عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة       والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكونالقريةالمواطنين والمنشآ  الت ارية  ي 

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         15مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2.13  سال  م لا قروي% ).1تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال       سال  من خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا        قريةينتفع معظ  سكان 

  ليةت   قريةال أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  .1الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

يارة النفايةا  إلة    (  ونقلهةا بواسةطة سة   2.13  سةال   م لا قرويبعد للك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين  ي االسبوع )

م لةا  ك  عن الت مةع  حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها بطريقةة ةةحية  )             .3مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2.13  سال  قروي

                                                                                                                                                                                                                                                     

تقدر كمية كت   وبالتالي  5..1سال   قريةأما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي 

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   24154طةن   أي بمعةدل    .بحةوالي  القريةة  النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان     

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 
  والتةي يمكةن   كتيرها مةن بلةدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا                سال  قريةتعاني 

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 3ل  إسبة الفاقد من شبكة المياه لتصل ارتفاع ن.%. 

 

 إدارة المياه العادمة

 

المياه العالمة التي يت  ت ميعها بواسطة شبكة الصر  الصحي  ةي بلةدة سةال   يةت  الةتملص منهةا لون معال ةة  ةي المنةاطق المفتوحةة           

ن استمدام الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة       أل  إ باإلضا ةمحطة لمعال ة المياه العالمة.  أي القريةحيث ال تتو ر  ي 

  وقيام بعأل المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ةي  صةل الشةتاء  بسةبب عةدم تمكةنه        القرية ي ج ء من 

. كمةا أن اسةتمدام الحفةر    قريةة ب بمكاره ةحية وانتشار األوبئةة واألمةراض لاخةل ال   من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  يتسب

اه االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )خبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هةذه المية  

ذه الحفةر تبنة  لون تبطةين  وللةك حتة  يسةهل نفةال الميةاه العالمةة إلة            مع المياه العالمة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن ه

طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  خخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يةت   

ي منةاطق مفتوحةة لون األخةذ بعةين االعتبةار      ت ميعها مةن الحفةر االمتصاةةية بواسةطة سةيارة النضةح  ومةن ثة  يةت  الةتملص منهةا  ة            

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن للك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةلارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك إ ي  من مشاكل القريةال تعاني 

مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة        عن المنطقة والتملص منها  ي

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية سالم 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1115من و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام       بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةا         

% مةن  21لونمةا )  244.4حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحت         ت  تقسي  أراضي قرية سال  إلة  منةاطق )ب( و )ج(    الفلسطينية و إسرائيل

لة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و      وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام ع  (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 13لونمةةا ) 14.54مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحت  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

االسةتفالة  ي  يهةا أو  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطين      لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج) كمناطق

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية سال  يتمرك ون  ي المناطق المصةنفة  لارة المدنية اإلمنها اال بتصريح من اإل

 (.11 دول رق  ) انظر ال  ي القرية  معظمها مناطق مفتوحة وأراض  راعية (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)

 

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

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 72 7,818 مناطق ب

 23 2,618 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,466 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية انات وحدة المصدر: قاعدة بي

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية سالم 

 

كان منها إقامة   لح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفةنالت قرية سال  حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الدونما  لصا

اج  العسكرية وتشييد الطةرق االسةتيطانية اإلسةرائيلية. و يمةا يلةي تفصةيل للمصةالرا         سرائيلية والقواعد والحواإل البلر االستيطانية

  -:اإلسرائيلية ألراضي قرية سال 

 

 

 سرائيلية في قرية سالمالبؤر االستيطانية اإل

 

مسةتوطنا  وةةل   تةدال هةذه ال  سرائيلية مقامة عل  أراضي قرية سال   ةي الوقةت الحةالي  إال أن ام   إبالرر  من عدم وجول مستوطنا  

شهد  قرية سال  االستيالء عل  أراضةيها مةن قبةل المسةتوطنين اإلسةرائيليين لتةرض إقامةة بةلرتين          ل  أراضي القرية  حيثإبالفعل 

استيطانيتين  ي ال هة الشرقية للقرية عل  التالل المحيطة بمستوطنة  ألون موري   حيث تهد  هذه البلر إل  إي ال امتدال  ي ال هة 

كة  الة     4حةدل هةاتين البةلرتين مسةا ة حةوالي      إ  حيةث تبعةد   ة للمستوطنة وللك للسيطرة عل  الم يد من أراضةي الفلسةطينيين  الشرقي

كمةةا يقةةوم   .كر انةةًا 15لونمةةا ويتواجةةد  يهةةا أكثةةر مةةن     .5ال نةةوب الشةةرقي مةةن مسةةتوطنة  ألةةون موريةة   وتحتةةل مسةةاحة حةةوالي       

 البلرة و راعتها واحتالل الم يد من األرض. المستوطنون باستتالل المساحا  المحيطة بهذه

 

مستوطن إسرائيلي وهي مبنية  14515  ويبلغ عدل المستوطنين القاطنين  يها حوالي 1111سنة  ألون موري   وقد تأسست مستوطنة 

 لون . 1311عل  أراضي قريتي لير الحطب وع موط الم اورتين عل  مساحة 

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232قامت إسرائيل ببناء   ن الماضيينخالل العقدي 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       أة من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة   علي  من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطاني
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 االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايت  لعوة  شارونية  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة   

منةي ولوجسةتي   أحكوما  اإلسرائيلية بتو ير رطاء ال انبين. وقد قامت ال لون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين

األمةر الةذي ألل إلة       م الحك  وأطلق العنان لهةذه البةلر  حين تول  أرييل شارون  ما 1..2وعل  وج  التحديد بعد العام   لهذه البلر

سةةرائيلي أيضةةا علةة  مسةةاعدة هةةلالء المسةةتوطنين  ارتفةةاع ملحةةوظ  ةةي عةةدل تلةةك البةةلر  ةةي المنةةاطق الفلسةةطينية. كمةةا لأب ال ةةي  اإل  

 اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقائه   يها.

 

 

 

  اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية سالم

 

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

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

ول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكة و رعهةا      األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و للك من خالل منع أةحابها مةن الوةة  

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

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

 

ي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة سةةال  وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه            حيةةث لةة  يكتفةة  

لة  أن مسةتوطنة  ألةون مورية       إ  أبحةاث األراضةي   المستوطنا  تشةكل تهديةدًا حقيقيةا للفلسةطينيين علة  أرضةه   حيةث يشةير مركة         

قاطنين  ي قرل سال  ولير الحطةب وع مةوط   منةذ نشةأة هةذه المسةتوطنة عةام        وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا يوميًا للسكان ال

لة   إعتةداء علةيه     لة  أراضةيه  ال راعيةة واال   إرة  من منع المة ارعين مةن الوةةول    واألهالي يتعرضون لالعتداءا  المتكر 1111

األشة ار  وقطةع الكهربةاء مةن خةالل      مطارلة رعاة األرنام  ي أراضيه  ومصةالرة ماشةيته   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق       

 اتال  شبكة الكهرباء التي تصل ال  هذه القرل وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

   سرائيلية على أراضي قرية سالمإقاعدة عسكرية 

 

ة  ةي  قاعةدة عسةكرية علة  أراضةي القرية      إلقامةة لونما مةن أراضةي قريةة سةال       .2ةالر  سلطا  االحتالل االسرائيلي ما مساحت  

 ل  مستوطنة  ألون موري  .إعل  الطريق االستيطاني المللي ال هة الشمالية حيث يقع هذا الموقع العسكري 

 

 

 سرائيلية في قرية سالمالحواجز العسكرية اإل

 

لثانيةة  عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حاج  عسكري عل  مةدخل قريةة سةال  وللةك بعةد انةدالع االنتفاضةة الفلسةطينية ا        

لة  حةواج  أخةرل    إ باإلضةا ة وهي عبارة عن بوابة حديدية عل  المدخل المللي ال  قرل سال  ولير الحطب وع مةوط    ...2عام 

وهي عبارة عن بوابتين حديديتين وثالث سواتر ترابية عل  الطريق المللي ال  مستوطنة  ألون مورية   تسةتمدمها قةوا  االحةتالل     

 لحماية أمن المستوطنة.

 

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

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

كانوا يضةطرون للسةفر بمسةا ا  مضةاعفة للوةةول إلة  مقاةةده  بسةبب إرةالق هةذه الحةواج . وقةد قامةت              االقتصالي عليه  حيث 

د مةن  بعد سنوا  طويلة من المعاناة  ي هةذه المنطقةة. وال تة ال هنةاك العدية      1..2بعأل هذه الحواج  بعد عام  بإ الةقوا  االحتالل 

 ستمدمها قوا  االحتالل لحماية أمن المستوطنة.ل  مستوطنة  ألون موري   تإالحواج  عل  الطريق المللي 
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 سرائيلية في قرية سالماإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

لة  ال هةة الشةرقية منهةا ةةالر       إووتقطيع أوةال األرض الفلسةطينية وتع ية  السةيطرة األمنيةة عليهةا  وعلة  أراضةي قريةة سةال           

وطنة  ألةون مورية   بمنطقةة حةوارة      لةرب  مسةت   555إسرائيل الم يد من أراضي القرية وللك لشق طريق اسةتيطاني اسةرائيلي رقة     

ك  عل  أراضةي قريةة سةال   حيةث يمتةد مةن منطقةة حةوارة ليةرب  مسةتوطنة            5ك  منها حوالي  15ويمتد هذا الطريق بطول أكثر من 

  ايتمار  بمستوطنة  ألون موري  .

 

رين متةرًا علة  أراضةي قةرل سةال       بعةرض عشة   .111ل  أن هذا الشارع االستيطاني ت  انشاؤه عةام  إويشير مرك  أبحاث األراضي 

وليةةر الحطةةب وع مةةوط حيةةث يحاةةةر المنطقةةة السةةكنية  ةةي هةةذه القةةرل مةةن ال هةةة الشةةرقية ويع لهةةا عةةن امتةةدالها وعةةن أراضةةيها    

% 5.لونة  أي بةأكثر مةن     ...1ال راعية  وتقدر مساحة األراضي المع ولة   ي قرية سال  بفعل هةذا الطريةق االسةتيطاني بحةوالي     

 القرية االجمالية. من مساحة

 

 سرائيلية في قرية سالماإل األوامر العسكرية

 

قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلسلة من األوامر العسكرية بهد  مصالرة األراضي واخطارا  وقي البناء أو الهةدم  ةي قريةة    

 11ي  اخطةارا  لوقةي البنةاء أو الهةدم بحةق      بتسةل  1..2سال . ومن هذه األوامر العسكرية قيام قوا  االحتالل  ي شهر خب من العةام  

سةرائيلي كةون هةذه المنةا ل بحسةب العةاء       صاريح بناء من سلطا  االحةتالل اإل من ل  لسطيني  ي القرية بح ة عدم الحصول عل  ت

معظ  طلبةا   قوا  االحتالل تقع  ي المنطقة المصنفة )ج( حسب اتفاقية أوسلو. ومن ال دير بالذكر أن سلطا  االحتالل تقوم بر أل 

 الترخيص من الفلسطينيين  ي هذه المناطق.

 

 

 

 سالم قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  سنوا  الماضية الستةبتنفيذ عدة مشاريع خالل  سال  قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات ستة اللخ سالم قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 12جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 ملسسة كوبي 1..2 بنية تحتية لية نشاء جدران استنامشروع إ

 CHF 1..2 خدما  عامة مشروع بناء مقر م لا قروي سال 

 USAID .2.1 تعليمي مشروع بناء مدرسة سال  األساسية الممتلطة

 و ارة المالية وو ارة األشتال العامة .2.1 بنية تحتية ك  4ة بطول مشروع تعبيد طرق رئيسية ولاخلي

 2.13  سال  قرويم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمة  اوسكانه القرية  وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المدني  ي  سال  قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      قريةة ر هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السةريع بالمشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي ال      تطوير أ كا حيث ت  

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

 

 

 ك . 12تأهيل شبكة المياه العامة بطول  الحاجة إل  -1

 ضا ة رر  ةفي  للمدارس القائمة.بناء مدرسة أساسية وإ الحاجة إل  -2

 بناء مقر لنالي سال  الرياضي يتضمن مكتبة عامة وةالة رياضية. الحاجة إل  -3

 ك . .بناء جدران استنالية بطول  الحاجة إل  -4

 بناء مقر ل معية سال  النسوية. الحاجة إل  -5

 تل ماتها من ساحا  ومظال  ولورا  مياه ومشربيا  وريرها.تأهيل رياض األطفال بكل مس الحاجة إل  -.

 ك . .1تأهيل طرق  راعية بطول  الحاجة إل  -1

 لون . ..1استصالح أراضي  راعية بمساحة  الحاجة إل  -4

 ك . 1تعبيد طرق لاخلية بطول  الحاجة إل  -1

 تأهيل الشوارع وت ويدها بعبارا  لتصريي مياه األمطار. الحاجة إل  -.1

 استكمال شبكة الصر  الصحي. الحاجة إل  -11

 ضا ة مظال  وممتبرا  لها.ا ب ها  حاسوب  وتعبيد ساحتها  وإتأهيل العيالة الصحية  وت ويده الحاجة إل  -12

 نتاجية ةتيره عل  المستول الفرلي وال ماعي.مشاريع إ الحاجة إل  -13

 البيطرية وريرها.دع  مربي الثروة الحيوانية وت ويده  باألعال  واأللوية مشاريع ت الحاجة إل  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

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

 .قرويال نظر الم لا
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 سالم ريةق في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  31^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  .1   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   عالة تأهيل ينابيع أو خبار جو يةترمي / إ 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  4   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 4

 حاوية .1   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 بناء مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1

أساسية  مدرسة بناء   

وإضا ة رر  ةفية 

 لمدارس القرية

 *  إعالة تأهيل مدارس موجولة 2
سالم الثانوية  مدرسة 

 للبنات

3 

 ت هي ا  تعليمية

* 

ممتبر حاسوب لمدرسة   

دير الحطب  -سالم 

 األساسية للبنين

 االحتياجات الزراعية

 لون  ...5   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر .5  *  إنشاء خبار جمع مياه 2

 براكسا  .1   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن ..2   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية .

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لح بذور  4

    * نباتا  وموال  راعية 1

 .طرق  راعية  ك .2لاخلية و ك  طرق 12  رئيسة طرقك   5^        

  2.13  سال  قرويم لا : المصدر       
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 2. 

 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   1..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 1..2  

    لسطين.  -  القس  الثاني  لار الهدل  كفر قرعني. باللنا  لسطين  ال  ء الثا1111 الدبا   مصطف  

  2.13قروي سال  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  – 2.12األراضي لسنة 

 لسطين ح  بيت ل. 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. -

   2.11)   قاعدة بيانا  المدارسنابلامحا ظة  -  بيانا  مديرية التربية والتعلي  (2.12)و ارة التربية والتعلي  العالي-

  لسطين.  -نابلا. (2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1.بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (.2.1-1..2)نابلا  

 
  

    

 


