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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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

 
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    نابلا محا ظةهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي 

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

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     –حتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاال

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةة رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعي

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةئي )المسا ة األ قية بين ك  هوا 17.8  وعل  بعد مدينة نابلا ررب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   ةّرةقرية 

تل  ومن ال نوب  الترب جيت   ومن بيت و ن وبيت إيبا    ومن الشمالمدينة نابلا وتل  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

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

 

 صّرةقرية  حدودو موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معدل لرجةا    471.57سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 567عل  ارتفاع  ةّرةقرية تقع 

  (.2014أريج   –دة نظ  المعلوما  ال ترا ية)وح %75 لرجة 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              49655تبلغ مساحة قريةة ةةّرة حةوالي    

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2511وال 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  تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض والتي 

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة     تةة  تعييةةنه   أعضةةاء 5الم لةةا الحةةالي مةةن   يتكةةونوم  1567عةةام  ةةةّرة ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

ال يمتلب الم لةا سةيارة ل مةع    كما .ملب  لائ مقر  للم لا ويوجد. بشكل ج ئييعملون  موظفين 5 يعمل  ي الم لا كماالفلسطينية  

 (.2513  ةّرة)م لا قروي    لكنه يمتلب باص نقلالنفايا 

 

 ما يلي   (2513  ةّرةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتيهيل وتعبيد  جمع نفايا   تنظيي الشوارع 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 .تو ير شبكة ةر  ةحي 

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

يعةول  و لصةعوبة المنطقةة ووعةرة أراضةيها.      يهةا  والمقولةة الثانيةة      نظرا لشةدة البةرل  لمقولتين  األول   بهذا االس   ةّرةية سميت قر

  ةةّرة )م لا قةروي  بئر السبع وبةالل الح ةا    إل  ةّرةقرية  أةل سكان ويعولعام.  1555منذ حوالي تاريخ إنشاء الت مع الحالي 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2513

 

 صّرةقرية  من منظر: 1 ورةص
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد    .حم ة بن عبد المطلب  مس د عمر بن المطاب  والمس د العمةري القةدي   مس د ثالثة مساجد   وه    ةّرةقرية يوجد  ي 

عبةارة عةن خةرب     وجميعهةا    ور  منطقة كفةرول  منطقةة الصةورتين   منطقة باشا  منه  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي  من العديد

  .(2)أنظر المريطة رق  (2513  ةّرة)م لا قروي  رير ملهلة لالستتالل السياحيقديمة وهي 

 

 صّرةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 لسكان ا
 

بلةغ   ةةّرة قريةة  أن عةدل سةكان     2555بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام      

 455أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  463 نسمة من اإلناث  ويبلغ عدل األسر 1,229و نسمة من الذكور  1,294نسمة  منه   2,523

 وحدة.

 ة والجنسالفئات العمري

 

% ضةمن  38.6  كةان كمةا يلةي     2555لعةام   ةةّرة قريةة  أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      67% ضةمن الفئةة العمريةة    3.6عامةا  و  64 -17% ضةمن الفئةة العمريةة    57.7عاما   17الفئة العمرية أقل من 

 %.41.5%  ونسبة اإلناث 71.3  أي أن نسبة الذكور 157.3 155  هي القريةسبة الذكور لإلناث  ي أن ن أظهر  البيانا 
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 العائالت

  ةةّرة )م لةا قةروي   الترابةي  عائلةة عبةد اع  عائلةة حسةين  وعائلةة رةان          عائلةة  مةن عةدة عةائال   منهةا      ةةّرة قرية يتيلي سكان 

2513.) 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    51.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      6.1  حةوالي  2555عةام   ةةّرة قرية كان بلتت نسبة األمية لدل س

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     25.5% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     21.4% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.7المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسب ال ةنا  ةّرةقرية   يبين المستول التعليمي  ي 1يا. ال دول رق  % انهوا لراسته  العل1.2% انهوا لراسته  الثانوية  و15.3

 .2555والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 وريوسبكال

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 970 0 1 4 1 53 35 192 284 264 108 28 ذكور

 905 0 0 2 0 40 18 133 236 268 108 100 إناث

 1,875 0 1 6 1 93 53 325 520 532 216 128 المجموع

   النتائج النهائية.2555والمساكن    التعدال العام للسكان 2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2511/2512 ةي العةام الدراسةي     ةةّرة قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي  أما  يما يتعلةق بملسسةا  الت  

انظةر ال ةدول   ( )2512  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية     مايت  إلارتهو حكوميتين

 (.2رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  صّرةقرية المدارس في  : توزيع7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 إناث حكومية الثانوية للبنات صّرةمدرسة 

 رلكو حكومية الثانوية للبنين صّرةمدرسة 

 .2512مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    41طالبا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     551  وعدل الطالب اةّف 24 ةّرةقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   15يبلةغ   ّرةةة قريةة  (. وت در اإلشارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس          2512  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2512مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 25  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3. ال ةدول رقة    خاةةة  ةجهة  تهةا لألطفةال  تشةر  علة  إلار    روضةة  ةةّرة قريةة  كما يوجد  ةي  

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 7 4 الحديثة ةّرةروضة 

    2512  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:
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   إن الطالب يتوجهون إل  مدارس تل  رع علمي – ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الثانوية  

ك   5عن الت مع حوالي  يبعدونك   أو التوجه إل  مدارس نابلا الثانوية  حيث  4عن الت مع حوالي  يبعدونالثانوية   حيث 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (. 2513  ةّرة)م لا قروي 

 

   منها (2513  ةّرة)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل ةّرةقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .اكتظاظ التر  الصفية  ي المدارس 

 .الحاجة إل  بناء مدارس جديدة 

 

 قطاع الصحة
 

بيةب أسةنان   الحكةومي  عيةالة طبيةب عةام خاةةة  عيةالة ط       ةةّرة مركة  ةةحي   حيث يوجةد  . مرا ق ةحيةعدة  ةّرةقرية  ي  تتو ر

مستشف  ر يديا   المستشف  و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  .  خاةة  وةيدلية خاةة

  ةةّرة )م لةا قةروي    كة   5والي نةة نةابلا  حيةث يبعةدون عةن الت مةع حة        ةي مدي  أو التوجه إل  أطبةاء  ةي عيةالا  خاةةة     الوطني 

2513.) 

 

   أهمها (2513  ةّرة)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  ةّرةقرية حة  ي يواجه قطاع الصكما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 ي المرك  الصحي عدم وجول لوام يومي لطبيب العيالة . 

 .عدم وجول ممتبر طبي 

   كا ية  ي المرك  الصحي الحكومي.طبية عدم وجول تمصصا 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% 35 كةل منهمةا    سةتوعب ي حيثقطاعي ال راعة وسوق العمل االسرائيلي  عل  عدة قطاعا   أهمها ةّرةقرية ي يعتمد االقتصال  

 .(1)انظر الشكل رق  (2513  ةّرة)م لا قروي   من القول العاملة

 

يةع األيةدي العاملةة    تو  بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2513به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  ةّرةقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة 35 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 35العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة17قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة15ويشكل   قطاع الت ارة %. 

 من األيدي العاملة. 15عة  ويشكل قطاع الصنا % 

  من األيدي العاملة. 7قطاع المدما   ويشكل % 
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 صّرةقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2513  ةّرةم لا قروي  المصدر:

 

خضار لبيع بقاال   6مب   ملحمة  م بقالة  17 ةّرةقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

م لا )  يتون صّرةمع 2  وللصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ( محلين لتقدي  المدما  الممتلفة   محال  5 و واكه  

ر تضررا وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكث %.25إل   2513لعام ةّرةقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2513  ةّرةقروي 

 (.2513  ةّرةالقطاع ال راعي )م لا قروي   هي  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القرية ي 

 

 القوى العاملة 

 

% من 35  أن هناك 2555عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 25.5% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  55 % يعملون(. وكان هناك13.6السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %36.4الطالب  

 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 نمبي
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 970 1 457 25 5 60 4 363 512 26 59 427 ذكور

 905 - 855 4 - 48 474 329 50 5 2 43 إناث

 1,875 1 1,312 29 5 108 478 392 562 31 61 470 المجموع

   النتائج النهائية.2555  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

)انظةر ال ةدول    لونما أراض سكنية 255و عةلون  هي أراض قابلة لل را 49557لونما  منها  49655 حوالي ةّرةقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    7رق  

 

 (بالدونم المساحة) صّرةقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(4,115)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

5 21 401 5 0 19504 159 0 29342 270 49695 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 ّرةصقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر األنةواع  راعةة     البامية تعتبر. وةّرةقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 6ال دول رق  

 لقرية. ي ا
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)المساحة بالدونم( صّرةقرية كشوفة في بالخضراوات البعلية والمروية الممساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

5 6 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 
 2515مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 39537حيةث يوجةد حةوالي     ال يتةون  ب راعةة  ةةّرة وتشةتهر   .ةةّرة قرية  ي  ين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  يب5ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( صّرةقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

مضياتالح اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون 

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

5 49176 5 113 5 155 5 2 5 6 5 5 5 39537 

 2515  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.1ح )أنظر ال دول رق    وأهمها القملون  165  ان مساحة الحبوب تبلغ  ةّرةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 )المساحة بالدونم( صّرةقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 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

5 245 5 17 5 5 5 35 5 7 5 27 5 7 5 165 

 2515 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    ةةّرة قريةة   سةكان  مةن % 3 بةين المسةح الميةداني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قةد  

 (.5انظر ال دول رق  ( )3512  ةّرة)م لا قروي  وريرها

 

 صّرةقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

37 6,555 25,555 5 5 5 5 35 255 16 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2515  بلانامديرية  راعة   المصدر

 

 .(15رق  )انظر ال دول (2513  ةّرة)م لا قروي  ك  طرق  راعية 14   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها صّرةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 4 ةالحة لسير المركبا 

 - واآلال  ال راعية  ق ةالحة لسير التراكتورا  

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 15 رير ةالحة

 2513  ةّرةقروي م لا المصدر: 
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   منها (2513  ةّرة)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض ةّرةقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 عدم تو ر مصالر المياه. 

 ألراضي من ت مع مستوطنة جلعال.قرب بعض ا 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسا  ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   ةّرةال يوجد  ي قرية 

   (  منها2513 ةّرةقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  القريةة  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحك  المحلةي    من قبل وت  ترخيصه الحقا م 1567تيسا عام  :ّرةصمجلس قروي

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

  برامج تمدم القطاع  تيسست حديثا والهد   يها هو تنفيذم  من قبل و ارة الداخلية   2512تيسست عام : صّرةجمعية نساء

 .تقدم الدع  المالي  والنسائي   

  تنفيةذ بةرامج شةبابية    يقةوم ب   لرياضةة  االشةباب و م   وهةو مسة ل حاليةا  ةي و ارة     1557تيسةا عةام   الرياضري:   صرّرة نادي

 ولورا  تثقيفية وتنظي   رق رياضية.

  عةالي ال ةولة     يتةون  م  مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بإنتةا   يةت       2555 عةام  تيسستالتعاونية الزراعية:  صّرةجمعية

 وتقدي  االرشال للم ارعين. هوتسويق

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الكهربةاء  ةي   المصةدر الةرئيا لل   اإلسةرائيلية القطريةة  شركة ال تعتبرو .م1983 شبكة كهرباء عامة منذ عام ةّرةقرية يوجد  ي 

قلةة   أهمهةا    بعض المشاكل  ي م ةال الكهربةاء   القرية كما تواجه .%99ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

  القريةة شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل         قريةة  ال كمةا يتةو ر  ةي   .   وارتفاع أسعار الكهربةاء نارة  ي الشوارعوحدا  اإل

 (.2513  ةّرة)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي75با وتقري

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ي الت مع   إن   المواطنين تقوم بنقلسيارة خاةة  155و تاكسيا    1 ةّرةقرية يوجد  ي 

عةدم أهليةة الطةرق الرئيسةة  وقلةة      لتي تواجه سكان القرية أثنةاء التنقةل    ومن العوائق ا سكان القرية يستمدمون سيارا  مكاتب نابلا.

 (.2513  ةّرةم لا قروي ) المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 

  ةةّرة )م لةا قةروي    مةن الطةرق الفرعيةة   كة    12و ك  من الطرق الرئيسة  1 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رأنظ()2513
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 صّرةقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 7 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 5

 طرق رير معبدة. .3 2 3

 2513  ةّرةقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  م2555تة  إنشةائها عةام     سرائيلية وللب عبر شبكة المياه العامة التةي ميكيرو  اإلشركة بالمياه من خالل  ةّرةت ويد سكان قرية يت  

  (.2513  ةّرة% )م لا قروي 55وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي يبلةغ    (  2513  ةةّرة ألةي  متةر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي        52حةوالي   2512المياه الم ولة للقرية عام  وقد بلتت كمية

يستهلب هذه الكميةة   ةّرةقرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  65حوالي  ةّرة معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  2513  ةةّرة %  ق  وللب ألن شبكة الميةاه جديةدة )م لةا قةروي     1ن الفاقد من المياه قليل جدا يصل إل  أمن المياه  وللب بسبب 

وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهالك الفةرل مةن         وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعنةد المنة ل   

  ويعتبةر هةذا المعةدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد األلنة           (2513  ةةّرة لتةرا  ةي اليةوم  )م لةا قةروي       65 ةةّرة المياه  ةي قريةة   

بئةر من لةي لت ميةع     275 ةةّرة قرية لتر للفرل  ي اليوم. كما يوجد  ي  155ظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  المقترح من قبل من

شةيكل /متةر مكعةب )م لةا قةروي       4ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  (.2513  ةّرةمياه األمطار  )م لا قروي 

 (.2513  ةّرة

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2513شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام  ةةّريتو ر  ي قرية 

(. أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر الصماء 2513  ةّرة% )م لا قروي 57الصر  الصحي  ي القرية إل  

 (.2513  ةّرةللتملص من المياه العالمة )م لا قروي 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     176نالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             واست

لتةرا  ةي    77ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتا  الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     75تعالل 

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

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

)قسة  أبحةاث الميةاه    د المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            العالمة النات ة سواء عن

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

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

طنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    الموا

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

 (.2513  ةّرة)م لا قروي % 55تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

من خدمة إلارة النفايا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال             ةّرةينتفع معظ  سكان قرية 

القرية  ليةت    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  25الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

(  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  2513  ةّرةسبوع )م لا قروي  ي األلب جمعها من قبل م لا المدما  بواقع ثالث مرا  بعد ل
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ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقةة ةةحية  )م لةا     27إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2513  ةّرةقروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتالي تقةدر كميةة    5.5 ةّرةايا  النات ة   يبلغ معدل إنتا  الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية أما  يما يتعلق بكمية النف

أريةةج   -)قسةة  أبحةةاث الميةةاه والبيئةةة  طنةةا سةةنويًا. 525طةةن   أي بمعةةدل  2النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة يوميةةا عةةن سةةكان القريةةة بحةةوالي 

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                 ةّرة يةتعاني قر

 حصرها بما يلي  

 

 إدارة المياه العادمة

 

فتوحةة    يت  التملص منهةا لون معال ةة  ةي المنةاطق الم    ةّرةالمياه العالمة التي يت  ت ميعها بواسطة شبكة الصر  الصحي  ي قرية 

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

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

يي العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئةة واألمةراض لاخةل القريةة. كمةا أن اسةتمدام الحفةر        من تتطية التكال

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  

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

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

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

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن للب.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

ات ةة  النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  الن  إللارةلارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك إ ي  ال تعاني القرية من مشاكل

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

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية صرة 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1557انيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام            بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الث    

% 42لونمةا )  19571حيث ت  تصنيي ما مساحته   ت  تقسي  أراضي قرية ةرة إل  مناطق )أ( و )ب( و ) (  الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة  تصةنيي مةا      مضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةًا و إلاريةًا(       تو هي المنةاطق التةي    (أ)من مساحة القرية الكلية( كمناطق 

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة           (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق43لونما ) 29535مساحته 

% 17لونما ) 551ألمنية. كما وت  تصنيي ما مساحته عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور ا

حيةث يمنةع البنةاء      وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً           ( ) من مساحة القرية الكلية( كمنةاطق 

بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة ةةرة       الفلسطيني  يها أو االستفالة منها اال بتصريح مةن االلارة المدنيةة االسةرائيلية. ومةن ال ةدير      

 (.12 دول رق  ) انظر ال  ي القرية  معظمها أراض  راعية ( )  أما المناطق المصنفة (ب)يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 
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 1995: تصنيف األراضي في قرية صرة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                        

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم راضيتصنيف األ

 47 1,958 مناطق أ

 43 7,138 مناطق ب

 15 211 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 4,692 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليل اإلقرية صرة وممارسات االحتال

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة ةةةرة  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة    إمةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا    بةةالرر 

سةرائيلية والمسةتوطنا  ليسةت بعيةدة عنهةا          ةالحواج  والقواعةد العسةكرية اإل   سةرائيلي ل  تسل  من ممارسا  االحتالل اإل الفلسطينية

لة   إ باإلضةا ة دومي   الواقةع رةرب القريةة وعلة  أراضةي قريةة كفةر قةدوم الم ةاورة           حيث تيثر  القرية مةن ت مةع مسةتوطنا   كية    

حيث تهةد  هةذه   البلرة االستيطانية اإلسرائيلية  جلعال  ارم  الواقعة  ي ال هة ال نوبية التربية للقرية بالقرب من الطريق االلتفا ي  

كمةا   سرائيلية وللب للسيطرة عل  الم يةد مةن أراضةي الفلسةطينيين.      اإلالبلر إل  إي ال امتدال  ي ال هة الشرقية لمستوطنة  كيدومي 

وتشكل هذه البلر ح ام أمني يحي  بالمناطق الفلسطينية ويحاةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلب مصةدرًا مةن مصةالر االعتةداءا          

 واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

قامتها من قبل قوا  االحةتالل ب انةب مسةتوطنة  كيةدومي    حيةث تهةد  سةلطا         إت  عسكرية كذلب  قد عانت قرية ةرة من قاعدة 

االحتالل اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكرية  ي عمق األراضي الفلسةطينية إلة  تكثيةي الوجةول العسةكري وتع ية  السةيطرة        

   بحق المواطنين. األمنية عل  الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا

 

 سرائيلية في قرية صرةاإل الحواجز العسكرية

 

ومةا بعةدها مئةا  الحةواج  العسةكرية علة  أراضةي القةرل          2555سةرائيلي  ةي  تةرة االنتفاضةة الثانيةة عةام       اإل أقامت قوا  االحتالل

تالل مكعبةا  اسةمنتية وسةواتر ترابيةة     الفلسطينية و ي محيطها  وعل  أراضي قرية ةرة و ي ال هة التربية منها أقامةت قةوا  االحة   

الطريق الراب  بين قرية ةرة ومحا ظة قلقيلية حيث استمر ارالقه لحوالي عشر سنوا   وقد ت   تحه ملخرا  ةي ظةل    إلرالقوللب 

 هدوء االوضاع الميدانية.

 

بين نابلا وقلقيلية  حيث ع لةت قريةة   كما وأقامت قوا  االحتالل بوابة حديدية بين قرية ةرة وقرية بيت و ن عل  الطريق الراب  

 حيث ت  ا التها. 2555رالق هذه البوابة حت  عام إاستمر ةرة من ال هة التربية عن مدينة نابلا  وقد 

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أكان لهذه الحواج  وقد 

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

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

 

 سرائيلية في قرية صرةاإل الطرق االلتفافية

 

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

الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     
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لة  ال هةة التربيةة منهةا ةةالر       إوية وتع ية  السةيطرة األمنيةة عليهةا. وعلة  أراضةي قريةة ةةرة         وتقطيع أوةال األرض الفلسطين

 والذي يمتد بمئا  االمتار عل  أراضي القرية. 65إسرائيل الم يد من أراضي القرية وللب لشق الطريق االلتفا ي االسرائيلي رق  

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  57اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلب الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية صرة

 

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

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

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

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 مةةن قريةةة ةةةرة وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه        حيةةث لةة  يكتةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةة    

المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت البلرة االستيطانية  جلعال  ارم  وساكنيها من المسةتوطنين  

رة  ذ نشية هذه البلرة واألهالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةر   تشكل تهديدًا يوميًا للسكان القاطنين  ي القرل الفلسطينية الم اورة   من

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

 عل  المنا ل والممتلكا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 

 صّرةقرية فذة والمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المن

 المشاريع المنفذة

 .(13 انظر ال دول رق )(2513  ةّرةم لا قروي ) الماضيةسنوا   الممسة مشاريع خاللعدة  بتنفيذ ةّرةقروي  م لا قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل صّرةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 ةالجهة الممول السنة النوع المشروع سما

 أنيرا  2555-2551 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه

 و ارة األشتال 2551 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق

 و ارة المالية 2515 تعليمي مشروع تو ير باص لروضة األطفال

 مكتب الممثلة الهولندية 2511  راعي مشروع شق طرق   واستصالح وتيهيل طرق  راعية

 االتحال االوروبي 2513-2512 بنية تحتية ةحيمشروع إنشاء شبكة ةر  

 م لا قروي ةّرة 2513-2512 تعليمي مشروع بناء ممتبر لمدرسة البنا  الثانوية

 بنب التنمية االسالمي 2512 مياه مشروع بناء خ ان مياه ومضمة مياه

 2513  قروي ةّرةم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خةالل األعةوام القالمةة      ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية وبالتعاون مع  ةّرة يتطلع م لا قروي

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

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

 

 ك . 5.7ك   وتوسيع طرق بطول  7عالة تعبيد طرق بطول إالحاجة إل   .1

 ك . 7الحاجة إل  تعبيد شوارع ترابيه بطول  .2

 لون  من األراضي ال راعية. 155ك   واستصالح  7الحاجة إل  شق طرق  راعية بطول  .3

 تمدم األسر والعائال  المحتاجة.مشاريع إنتاجية ةتيرة  ل الحاجة إ .4

 ك . 1بطول  استناليهنشاء جدران إ الحاجة إل  .7

 ن األرض المعدة لذلب متو رة.بناء مقر لنالي ةّرة الرياضي علما بي الحاجة إل  .6

 الحاجة إل  عمل لورا  توعية وإرشال  راعي للم ارعين. .5
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 لقريةلات التطويرية األولويات واالحتياج
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14ية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البن لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 صّرةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 لويةأو
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  27^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2
 

 

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو خبار جو ية 5

  *   مياهبناء خ ان  6

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي 5

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   15

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 اضا ة ممتبر علمي   * اك / عيالا  ةحية موجولةإعالة تيهيل/ ترمي  مر 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ثانويةمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

   *  إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

 ل ميع المراحل   * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 الزراعية االحتياجات

 لون  755   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 35   * إنشاء خبار جمع مياه 2

 براكا 12   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 155   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 7  *  إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 5

   *   لحهبذور  1

   *  نباتا  وموال  راعية 5

 ك  طرق  راعية. 15لاخلية  ك  طرق  12ك  طرق رئيسية   3^

  2513  ةّرة قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2555ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اع. 2555  

  2513  ةّرةقروي 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  – 2512األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . ه والبيئةقس  أبحاث الميا(  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. -

    2511) رس  قاعةةدة بيانةةا  المةةدا نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2512)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2512

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2515بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2515-2555)نابلا   

 

  

  

 


