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 شكر وعرفان

 
الدولي من أجل التنميةة   )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون 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 

 البحث خالل عملية جمع البيانا .  ريق 

 
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    نابلامحا ظة عا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت م

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

عةةا  السةةكانية وتقيةةي    التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت م        

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

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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 يتماقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  12.4  وعل  بعد نابلا مدينة جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية يتما

)وحدة نظ  الترب ياسو  والساوية   ومن قبالن وبيتا    ومن الشمالوال نوب قبالن  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

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

 

 يتماقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       931.1سطح البحر  ويبلغ المعةدل السةنوي لطمطةار  يهةا حةوالي        وق مترا 985عل  ارتفاع  يتماقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %06 ة حواليلرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبي 18الحرارة  يصل إل  

 

لونمةةا  وكلةةس بحسةةب حةةدول الهيئةةا  المحليةةة ال ديةةدة المعر ةةة مةةن قبةةل و ارة الحكةة  المحلةةي   25591تبلةةغ مسةةاحة قريةةة يتمةةا حةةوالي 

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2611وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  ت  تعيينه  من قبل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية     اءأعض 5يتكون الم لا الحالي من وم  2660عام  يتما ي  قروي ت  تأسيا م لا

ال يمتلةس الم لةا   كمةا  ويقةع ضةمن م لةا خةدما  جنةوب نةابلا.        ملةس.   لائة  مقر  للم لا ويوجد. موظفين 9يعمل  ي الم لا  كما

 (.2613  يتما)م لا قروي  سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي (2613  تمايقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

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

 

 نبذة تاريخية
 

يعول تةاري  إنشةاء   و.  ماني اسمه باتميوسيعول تاريمها إل  العهد الروماني وجاء من اس  شمص رو ألنهسميت قرية يتما بهذا االس  

  يتمةةا)م لةةا قةةروي  منةةاطق أخةةرلشةةبه ال  يةةرة العربيةةة و إلةة  يتمةةاقريةةة  أةةةل سةةكان ويعةةول. م 1366عةةام  إلةة الت مةةع الحةةالي 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2613

 

 يتماقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

  القريةة األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي      من عدةكما يوجد  .مس د يتما ال ديد  ومس د يتما القدي   ا  وهم مس دين يتماقرية يوجد  ي 

  يتمةا )م لةا قةروي    سةياحي ريةر ملهلةة لالسةتتالل ال   وجميعهةا   آبةار قديمةة مثةل بئةر السةومرة       علة   حتةوي منطقة المربةة  وت ا  منه

  .(2)أنظر المريطة رق  (2613

 

 يتماقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2613  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   يتمةا قريةة  أن عةدل سةكان     2662عةام   بين التعدال العام للسكان والمسةاكن الةذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي        

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      912 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       15460و  نسمة من الةذكور   15463نسمة  منه   25865

 وحدة. 903

  الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  41.5  كةان كمةا يلةي     2662لعةام   يتمةا  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      09% ضةمن الفئةة العمريةة    3.8عامةا  و  04 -19% ضةمن الفئةة العمريةة    94.3عاما   19الفئة العمرية أقل من 

 .%96.1%  ونسبة اإلناث 45.5  أي أن نسبة الذكور 55.8 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 (.2613  يتما)م لا قروي  ةنوبر  وعائلة ن ار عائلة من عدة عائال   منها  يتماقرية يتألي سكان 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    29.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      2.0  حةوالي  2662عةام   يتمةا قريةة  بلتت نسبة األميةة لةدل سةكان    

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     28.9% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     25.5يعون القةراءة والكتابةة    % يسةتط 13.4المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسةب ال ةنا   يتمةا قريةة    يبين المستول التعليمي  ةي  1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق  9.9% انهوا لراسته  الثانوية  و19.2

 .2662والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,003 0 0 1 1 32 28 161 317 281 144 38 ذكور

 1,019 1 0 1 0 28 20 146 259 323 126 115 إناث

 2,022 1 0 2 1 60 48 307 576 604 270 153 المجموع

   النتائج النهائية.2662  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

مدرسةةتين  القريةةة   يوجةةد  ةةي 2611/2612راسةةي  ةةي العةةام الد يتمةةاقريةةة  والثانويةةة  ةةياألساسةةية  علةةي أمةةا  يمةةا يتعلةةق بملسسةةا  الت

انظةر ال ةدول   ( )2612  نةابلا  -والتعلةي  )مديريةة التربيةة    من قبل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية     اميت  إلارتهو حكوميتين

 (.2رق  

 7111/7117رفة للعام الدراسي حسب نوع المدرسة والجهة المش يتماقرية المدارس في  : توزيع7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ككور حكومية يتما االساسية للبنينمدرسة 

 إناث حكومية يتما الثانوية للبناتمدرسة 

 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    40وطالبةة  وعةدل المعلمةين     طالبةا  865  وعةدل الطةالب   اةةفّ  25 يتماقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالةب   18يبلةغ   يتمةا قريةة  (. وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            2612  نةابلا  -التربية والتعلةي  

   .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 28  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   اتهمة لططفةال  تشةر  علة  إلار   روضتين  يتماقرية وجد  ي كما ي

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 2 2 فال الهدلروضة أط

 جهة خاةة 2 1 روضة الشموع

ة مديريةةةةة التربيةةةة المصدددددر:

 2612  والتعلي 
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  حيث تبعد  ي قبالن للبنينع    إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة الراشد الثانوية المراحل التعليمية  ي الت م إحدل ي حال عدم تو ر 

ك   أو التوجه إل  مدارس حوارة  16ك   أو التوجه إل  مدارس قصرة الثانوية  حيث يبعدون عن الت مع  3عن الت مع حوالي 

 (.2613قروي يتما  )م لا ك   16الثانوية  حيث يبعدون عن الت مع 

   

   منها (2613  يتما)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل يتماقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 التر  الصفية. قلة 

 ألهمية التعلي   ي القرية وتسرب الطالب من المدارس. الكا ي عدم الوعي 

 .الت مع بحاجة إل  المرحلة الثانوية بفرعيها العلمي واأللبي 

 

 الصحة قطاع
 

و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما  الصةحية       . مرك  ةحي يتما  وعيالة طبيب عام حكوميةحيث . مرا ق ةحيةعدة  يتماقرية  ي  تتو ر

كة   أو التوجةه إلة  مستشةفيا  نةابلا       3  حيث يبعد عن الت مع حةوالي  صحيقبالن ال ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  مرك  

 (.2613  يتما)م لا قروي  ك   14ت مع حوالي الحكومية  حيث يبعدون عن ال

 

   أهمها (2613  يتما)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  يتماقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 . نقص الت هي ا  الطبية والممتبرا 

 .عدم وجول ةيدلية 

 .نقص  ي األطباء الممتصين 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
  يتمةا )م لةا قةروي     % من القةول العاملةة  96  ستوعبي حيث الت ارةقطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها يتماقرية تمد االقتصال  ي يع

 .(1)انظر الشكل رق  (2613

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2613به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  يتماقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة96ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة26قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 16 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 16قطاع المدما   ويشكل % 

  األيدي العاملة% من  16العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق. 
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 يتماقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2613  يتمام لا قروي  المصدر:

 9 ممب   بقالتين لبيع المضار والفواكه   بقالة  26 يتماقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

وقد  (.2613  يتمام لا قروي ) محال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............ال ( 0ممتلفة  محال  لتقدي  المدما  ال

نتي ة اإلجراءا   القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.29إل   2613لعام  يتماقرية ةلت نسبة البطالة  ي و

   نحو اآلتيعل  ال هي(  2613  يتما)م لا قروي   اإلسرائيلية

 .القطاع ال راعي 

 .قطاع الت ارة 

 .سوق العمل  ي اسرائيل 

 . قطاع المدما 

 القوى العاملة 

 

% من 31.5  أن هنا  2662عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 45.9% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  08.1 وكان هنا  % يعملون(.80.0السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %30.4الطالب  

 

 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) يتما 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 أخرى

 1,003 0 407 16 4 70 1 316 596 23 50 523 ذكور

 1,019 0 969 8 0 96 500 365 50 7 6 37 إناث

 2,022 0 1,376 24 4 166 501 681 646 30 56 560 المجموع

   النتائج النهائية.2662  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:



 نابلسمحافظة                                                                               دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 16 

 

 قطاع الزراعة

)انظةر ال ةدول    لونمةا أراض سةكنية   362و لون  هي أراض قابلةة لل راعةة   25455لونما  منها  25591 حوالي يتماقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    9رق  

 

 (بالدونم المساحة) يتماقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 مقابر

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(794,,)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

3 4 3 135 6 6 144 6 6 25399 307 25951 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 يتما قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر األنةواع  راعةة  ةي      الفول األخضر عتبري. يتماقرية من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي  نواع الممتلفةأما بالنسبة لط

 (.2616) مديرية  راعة نابلا  لون  بعلي 3منه  ي رع   حيثلقريةا
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لونة    15014حيةث يوجةد حةوالي     ل يتونا ب راعة يتماوتشتهر  .يتماقرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها0ال دول رق  

 .  يتونلم روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( يتماقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

تاللوزيا التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات 

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

6 15058 6 42 6 22 6 1 6 5 6 6 6 15014 

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.2لقمح )أنظر ال دول رق    وأهمها الون  146  ان مساحة الحبوب تبلغ  يتماقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

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

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

6 223 6 12 6 6 6 06 6 9 6 96 6 0 6 146 

 2616 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيال راعةةةة والةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة 

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  ية التةي توجةد  يهةا   المناطق الحضرية والمناطق ال راع 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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    يتمةا قريةة   سةكان  مةن % 29  الميةداني أن بةين المسةح   أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.8انظر ال دول رق  ( )3261  يتما)م لا قروي  وريرها

 

 يتماقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

26 6 95666 6 6 6 6 156 196 16 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(5رق  )انظر ال دول (2613  يتما)م لا قروي  ك  طرق  راعية 16   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها يتماقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :,جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 9 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2613  يتماقروي م لا المصدر: 
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   منها (2613  يتماي )م لا قرو والعقبا  المشاكل بعض يتماقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .مصالرة األراضي 

 . منع الم ارعين من الوةول إل  أراضيه 

 .قلة تو ر رأس المال 

 قلة تو ر مصالر المياه. 

  والمدما  البيطرية عدم تو ير األلوا  ال راعية واألسمدة والمبيدا. 

 نقص االرشال ال راعي . 

 .وجول االحتالل االسرائيلي 

 . ارتفاع أسعار األعال 

 تو ير مناطق رعوية. عدم 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    ولكنأية ملسسا  حكومية   يتماال يوجد  ي قرية 

    (  منها2613 يتماقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  وتقةدي  كا ةة المةدما     القريةة  االهتمام بقضايا  بهد و ارة الحك  المحلي   من قبلم  2660عام تأسا  :يتمامجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.إل  سكانها

  للنساء. لورا يعن  بتقدي  خدما  توعية و  م  من قبل االتحال النسائي 2660تأسست عام : النسائية يتماجمعية 

 تقدي  خدما  للنساء.تعن  ب  رير حكومية م  من قبل ملسسا  2660تأسست عام مهات: جمعية مدرسة األ 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و .م1583 شبكة كهرباء عامة منةذ عةام   يتماقرية يوجد  ي 

الشةبكة   أهمهةا    كما تواجه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء      .%166ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربسبة الوحداوتصل ن

الرئيسية قديمة وبحاجة إل  ت ديد  عدم تو ير محةوال  كهربةاء كا يةة لتتطيةة كةل القريةة  عةدم تةو ير المبةرا  واالمكانيةا  المتعلقةة            

% مةن الوحةدا  السةةكنية   26  وتقريبةةا القريةة شةبكة هةةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسةة  آلةي لاخةل       قريةة  ال كمةا يتةةو ر  ةي  . بقطةاع الكهربةاء  

 (.2613  يتما)م لا قروي  موةولة بشبكة الهاتي

 النقل والمواصالت

 

إن و ي حال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع    ة          المواطنين تقوم بنقل سيارة خاةة 26تاكسي  و 12 يتماقرية يوجد  ي 

ومةن  .  (السةيارا  المت هةة إلة  نةابلا ورام اف )مفةرق  عتةرة ومفةرق السةاوية         النتظةار السكان يتوجهون إلة  مفةرق البلةد الرئيسةي     

وجول حواج  عسكرية أو ترابية  عدم أهلية الطرق الرئيسة  وقلة المركبا   ي الت مع العوائق التي تواجه سكان القرية أثناء التنقل  

كة  مةن الطةرق الرئيسةة      5 لقريةة  يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2613  يتمام لا قروي ) والمدما  التي تقدمها

 .(16رق   ال دول رأنظ( )2613  يتما)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   11و 
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 يتماقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 3

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 9 2

 طرق رير معبدة. .3 3 0

 2613  يتماقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  1550تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وكلةس عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       اإلت ويد سكان قرية يتما بالمياه من خةالل شةركة ميكةرو     يت  

وقد بلتت كمية المياه المة ولة   (.2613% )م لا قروي يتما  166وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 التالي يبلغ معةدل ت ويةد الميةاه للفةرل  ةي قريةة      وب (  2613ألي  متر مكعب/ السنة )م لا قروي يتما   84حوالي  2612للقرية عام 

يتما ال يستهلس هذه الكمية من المياه  وكلةس بسةبب الفاقةد مةن     قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  23حوالي يتما 

الرئيا وخطةوط النقةل الرئيسةة     (  وهذه تمثل الفاقد عند المصدر2613% )م لا قروي يتما  29المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

لتةرا  ةي اليةوم  )م لةا قةروي يتمةا         99يتمةا  وشبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهال  الفةرل مةن الميةاه  ةي قريةة             

لتةر   166. ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة        (2613

)م لةا قةروي يتمةا      بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار      196لة   إ باإلضةا ة قريةة يتمةا بئةران جو يةان     للفرل  ي اليةوم. كمةا يوجةد  ةي     

 (.2613شيكل /متر مكعب )م لا قروي يتما   4.9ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة   (.2613

 

 الصرف الصحي

 

شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا قةروي         ال يتو ر  ي قرية يتما 

متةرا   138واستنالًا إل  تقديرا  االستهال  اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             (.2613يتما  

أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي  متر مكعب سنويًا. 50,400مكعبا  والتي تعالل 

لترا  ةي اليةوم. ومةن ال ةدير بالةذكر أن الميةاه العالمةة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج                   44

ألولية الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال         النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي ا

)قسة   يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  البيئةة والصةحة العامةة    

 (.2013أريج   -أبحاث المياه والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

ما  المشةةتر  للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن  يعتبةةر م لةةا المةةد

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         19منتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها        مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  ال 

 (.2613% )م لا قروي يتما  166تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية يتمةا مةن خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال                

القرية  ليةت    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  29لعامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي الت ارية والساحا  ا

(  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة       2613سبوع )م لا قةروي يتمةا    بعد كلس جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين  ي األ

 (.2613يا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي يتما  مكب  هرة الفن ان  حيت يت  التملص من النفا
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كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      6.2أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة يتمةا   

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      سةنويًا.  طنةا  865طةن   أي بمعةدل    2.2النفايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرهةا مةن بلةدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                   يتمةا   تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 29تصل ال   شبكة المياه العامة قديمة حيث ان نسبة الفاقد % 

 انقطاع المياه لفترا  طويلة خاةة  ي  صل الصيي 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

بب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بس

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

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

ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وكلس حت  يسهل نفاك المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

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

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

 والصحية الناجمة عن كلس.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

  الصةلبة بعمليةة جمةع النفايةا      النفايةا  إللارةال تعاني قرية يتما من مشةاكل  ةي الارة النفايةا  الصةلبة حيةث يقةوم الم لةا المشةتر          

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

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

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1559اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

% مةةن 25لونمةا )  804تةة  تصةنيي مةا مسةةاحته   حيةث    و )ج( (بمنةاطق )  إلةة  تةة  تقسةي  أراضةي قريةةة يتمةا     الفلسةطينية و إسةرائيل  

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و        (ب) لية( كمناطقمساحة القرية الك

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 21لونمةةا ) 25682تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحته مةةور األمنيةةة.  يمةةا إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لسيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً   وهي المناطق التي تقع تحت ا (ج) كمناطق

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية يتما يتمرك ون  ةي المنةاطق المصةنفة    منها اال بتصريح من اإللارة المدنية اإل

  (.11   دول رق )انظر ال مها أراض  راعية ي القرية  معظ (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)

                    

 5,,1: تصنيف األراضي في قرية يتما اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                    

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 ,7 864 مناطق ب

 21 79182 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 79,51 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية يتما 

 

ريةةة سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة يتمةةا  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه الق    مةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا  إ   بةةالرر 

سةرائيلية والمسةتوطنا  ليسةت بعيةدة عنهةا          القواعةد والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي إلالفلسطينية ل  تسل  من ممارسا  االحتالل ا

سرائيلية والمقامة عل  أراضي قريةة السةاوية   اإلل  ال هة ال نوبية التربية منها مستوطنة  ريمالي   وإ حيث يوجد بالقرب من القرية

ا  ي ال هة الشمالية التربية لقرية يتما  يوجد ت مةع  كفةار تبةواح  االسةتيطاني العسةكري والةذي يضة  مسةتوطنة  كفةار          الم اورة. أم

سرائيلية وقاعدة  تبواح  العسكرية وحاج   تبواح  العسكري والمعرو   لسطينيا بحاج   عترة  حيث يعتبر هذا الموقع اإلتبواح  

تي ترب  بين محا ظا  الضفة الشمالية وال نوبيةة  وقةد كةان هةذا الموقةع االسةتيطاني العسةكري        من أه  وأخطر المواقع المفصلية وال

سةرائيلية بحةق المةواطنين الفلسةطينيين حيةث شةهد الكثيةر مةن حةاال  القتةل           انية مسرحًا مهمًا لالنتهاكةا  اإل وال  ال منذ االنتفاضة الث

 وارالق للحاج  لساعا  طويلة وأ ما  مرورية وريرها.واالعتقاال  واالحت ا  للمواطنين والتفتيش والتنكيل 

 

 قاعدة عسكرية )مخالة( على أراضي قبالن ويتما جاري تحويلها إلى بؤرة استيطانية إسرائيلية

 

لونمةا وتقةع  ةي     30أقامت قوا  االحتالل اإلسرائيلي  ي سنوا  سابقة قاعدة عسكرية علة  مسةاحة مةن أراضةي بلةدة قةبالن تقةدر بة          

 ةي منطقةة جبةل ةةبيح  وقامةت قةوا  االحةتالل بةإخالء هةذا           969الشمالية للبلدة بالقرب من الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  ال هة 

  ويةذكر المركة  بةأن م موعةة     2613المعسكر  ي منتصي تسعينيا  القرن الماضي وكلس بحسب معلوما  مرك  أبحاث االراضةي  

بوضةع سةياج علة  األرض المةذكورة ووضةعوا يا طةا  مكتةوب         2613أيةار مةن العةام     من المستوطنين اإلسرائيليين قامةت  ةي شةهر   

عليها كلمة  تفوحي   نسبة إل  مستوطنة  تفوح أو تبواح  القريبة من الموقةع مةن ال هةة التربيةة  وقةام المسةتوطنون بتسةيير حةا ال          

ةللموقع المذكور وكلس لفرض السيطرة عليها وتحويلها لبلرة استيطانية جديد
1
. 

 

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6256  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6256
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 سرائيلية في قرية يتمااإل الحواجز العسكرية

 

أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها العديد من الحواج  عل  أراضي قرية يتما وخصوةةا  ةي ال هةة الشةمالية     

د من السواتر الترابية وكلةس إلرةالق   ل  العديإ للقرية  حيث أقامت هنا  برج مراقبة لتع ي  السيطرة عل  الطريق االلتفا ي باإلضا ة

 .969جميع الطرق ال راعية الرابطة بين القرية والطريق االلتفا ي رق  

 

كما وتأثر  قرية يتما بشكل خاص ومحا ظة نابلا وقراها بشكل عام من اقامة حاج   عترة الرئيسي والةذي كةان ومةا  ال مةن أهة       

ضةفة حتة  يومنةا هةذا مةن خةالل اجةراءا  التفتةيش ولكةن بشةكل أقةل مةن السةنوا               حواج  الضةفة التربيةة  ةال ية ال يقطةع أوةةال ال      

 السابقة.

 

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

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

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

  

 

 سرائيلية في قرية يتمااإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

لة  ال هةة الشةمالية والتربيةة منهةا      وإتمةا  وتقطيةع أوةةال األرض الفلسةطينية وتع ية  السةيطرة األمنيةة عليهةا. وعلة  أراضةي قريةة ي          

سةرائيلي رقة    والطريةق االلتفةا ي اإل   969سةرائيلي رقة    الطريةق االلتفةا ي اإل  ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي القرية وكلةس لشةق   

الراضةي  كة  علة  أراضةي القريةة الشةمالية والتربيةة ويعة ل مسةاحا  كبيةرة مةن ا           1.9  حيث يمتد هذين الطريقين بطول حوالي 06

 ال راعية  يها.

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

 متر عل  جانبي الشارع.  29اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلس الطرق و التي عالة ما تكون 

 

أمةرا عسةكريا لمصةالرة أراضةي مةن قريةة يتمةا وقةبالن  ةي ال هةة            2613أةةدر   ةي العةام    ومن ال دير بالذكر أن قوا  االحةتالل  

ألرةةراض  أمنيةةة وعسةةكرية  وكلةةس لبنةةاء سةةياج أمنةةي ب انةةب هةةذا الطريةةق   969الشةةمالية وكلةةس علةة  جانةةب الطريةةق االلتفةةا ي رقةة   

تمديةد   -/ 0/92ل هةذا االمةر العسةكري رقة  )    لونة (  ويحمة   3.8االلتفا ي  حيةث تبلةغ المسةاحة المصةالرة بحسةب األمةر العسةكري )       

 . 2613سريان( حيث ت  اةداره  ي الثالث من شهر تشرين أول من العام 

 

ك  ويمر بالقرب  4.9الرئيسي يبلغ طوله حوالي  06سرائيلي عملت عل  تعديل مقطع من شارع ونذكر أيضا أن سلطا  االحتالل اإل

بتعةد عةن القةريتين الة  التةرب ويلتةي بعيةدا عنهمةا علة  حسةاب أراضةي قريةة السةاوية              من قريتةي قةبالن ويتمةا  وكلةس بمقطةع آخةر ي      

 الم اورة.

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية يتما

 

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

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

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

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

 أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .
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أةبحت هذه المسةتوطنا   حيث ل  يكتي االحتالل بمصالرة األراضي من قرية يتما وقراها الم اورة لتايا  اقامة المستوطنا  بل و

تشةةكل تهديةةدًا حقيقيةةا للفلسةةطينيين علةة  أرضةةه    منةةذ نشةةأة هةةذه المسةةتوطنا  واألهةةالي يتعرضةةون لالعتةةداءا  المتكةةررة  مةةن منةةع    

الم ارعين من الوةول ال  أراضيه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة            

 ممتلكا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.المنا ل وال

 

 قرية يتمااألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 

 

قريةة يتمةا     أو وقةي البنةاء  ةي    مصةالرة األراضةي  العسةكرية بهةد    اإلسرائيلي بإةةدار سلسةلة مةن األوامةر      االحتالل سلطا  قامت

عةدل مةن    القريةة هةالي  أ بتسةلي   2616العشةرين مةن شةهر ايةار مةن العةام        ةي الرابةع و   ونذكر عل  سبيل المثال قيام سلطا  االحةتالل  

بةةدون تةةرخيص  ةةي المنطقةةة المصةةنفة )ج( حسةةب اتفاقيةةة اوسةةلو  وتحمةةل هةةذه    وامةةر وقةةي العمةةل و البنةةاء  ةةي القريةةة بح ةةة البنةةاء   أ

  140910  140919  140914  140913   140911  140916  140965  140968االخطةةةةةةةةةارا  االرقةةةةةةةةةام التاليةةةةةةةةةة  )  

140912)
2
. وتعول ملكية المنا ل الممطةرة لمةواطنين مةن قريةة يتمةا  حيةث أن هةذه المنةا ل بعضةها مةأهول بالسةكان وبعضةها قيةد               

 االنشاء.

 

 

 

 يتماقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 .(12 انظر ال دول رق )(2613  يتمام لا قروي ) الماضيةنوا  س الممسة مشاريع خاللعدة  بتنفيذ يتماقروي  م لا قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل يتماقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 من قبل أهالي القرية 2665 بنية تحتية مشروع  تعبيد بعض الطرق الفرعية

 البنس االسالمي للتنمية 2611 خدماتي لقريةمشروع بناء مرك  خدما  ل

 مواطن من القرية  2611 خدماتي مشروع إنشاء مس د عبال الرحمن

 مواطن من القرية 2612 تعليمي مشروع إنشاء مدرسة ثانوية

 و ارة الحك  المحلي 2612 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق  رعية للبيو  المهدلة

 2613  قروي يتمام لا  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2516   

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2516
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القالمةة          ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معيتما يتطلع م لا قروي

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

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

 

 كوب تقريبا. 966الحاجة إل  إعالة تأهيل شبكة المياه العامة  وبناء خ ان مياه سعة  .1

 مبير.أ 866قرية بمحوال  بقدرة تفوق ال الحاجة إل  إعالة تأهيل شبكة الكهرباء العامة  وت ويد ال .2

 ك  من الطرق الرئيسية والفرعية. 16الحاجة إل  تعبيد حوالي  .3

 الحاجة إل  إنشاء نالي شبابي ثقا ي يمدم شباب القرية. .4

 الحاجة إل  بناء مدرسة نموكجية للبنا . .9

 الحاجة إل  تأثيث م لا قروي يتما  والملسسا  الفاعلة  ي القرية. .0

   إنشاء مرك  ةحي كامل ومتطور يحتوي عل  كا ة الت هي ا .الحاجة إل .2

كلس لتمكين المواطنين ك   و 9ك   وشق طرق  راعية جديدة بطول  9الحاجة إل  توسيع وتأهيل الطرق ال راعية بطول  .8

 راضيه  وخدمتها.من الوةول إل  أ

 لارتها.عل  تنفيذ المشاريع وإتصبح قالرة لورا  تدريبية وتثقيفية ل تمكين المرأة وتقدي  الحاجة إل  .5

 ضا ة إل  سيارة نفايا .حاوية جمع نفايا   إ 96الي الحاجة إل  ت ويد القرية بحو .16

 لقاء المياه العالمة.نضح  حت  يت  تنظي  عمليا  نضح وإت ويد الم لا القروي بسيارة  الحاجة إل  .11

 ية.تو ير حديقة عامة  أو مكان تر يهي لمدمة أطفال القر الحاجة إل  .12

 .متطورةت ويد مدارس القرية بممتبرا  تعليمية  الحاجة إل  .13

 شروع محو االمية.الحاجة إل  م .14
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

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

 .القروي نظر الم لا

 

 يتماقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  16^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  9   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  2  *  ديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه الق 3

 ك  9   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 بئر ونبع  *  ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 1666   * بناء خ ان مياه 6

 ك  9   * تركيب شبكة ةر  ةحي 2

 ك  2  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 36  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

 سيارة واحدة    * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي    * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي  *  إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةلعيالا  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو ا 3

 االحتياجات التعليمية

 المرحلة الثانوية   * بناء مدارس جديدة 1

    * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

   *  )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  1966   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 266   * إنشاء آبار جمع مياه 2

  *   اء حظائر/ بركسا  مواشيبن 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 236   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 0

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 2

   *   لحهبذور  8

   *  نباتا  وموال  راعية 5

 ك  طرق  راعية. 2لاخلية  ك  طرق  4ك  طرق رئيسية   4^

  2613  يتما قرويم لا ر: المصد
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2665ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اف. 2662  

  2613  يتماقروي م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2612األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2611)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2612)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2616-2665)نابلا   

 

  

  

 


