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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 

 ا .  ريق البحث خالل عملية جمع البيان

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    انابلهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة  واالقتصالية واالجتماعية رير

 

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

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

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةئي )المسا ة األ قية بين ك  هوا 4.4  وعل  بعد مدينة نابلا شمال   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية  واتا 

الناقورة وبيت  الترب  ومن  يا والناقورةناجنس   ومن الشمال يا وعصيرة الشماليةناجنس يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية بيت إيبا ومدينة نابلا ومن ال نوب   إيبا

 

 زواتا قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مل   أمةا معةدل لرجةا      113.1سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  474عل  ارتفاع  قرية  واتاتقع 

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

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              3.5.7تبلغ مساحة قريةة  واتةا حةوالي    

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

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

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

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  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية      أعضاء .يتكون الم لا الحالي من وم   2111عام   واتا قروي ت  تأسيا م لا

   واتةا  قةروي م لةا  ) متلةب الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      ال ي كمةا  .لائة  ملةب  ويوجد للم لةا مقةر      موظفين ي الم لا  كما يعمل

2113). 

 

 ما يلي    (2113  واتا قروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  وجمع النفايا 

  .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

   وسائل المواةال .تنظي 

  ةر  ةحي.شبكة تو ير 

 

 نبذة تاريخية
 

لة   إ الحةالي  يعول تاريخ إنشةاء الت مةع   و .(1441)الّدباغ   ريانية والتي تعني ال ال والطعام  والا  الس كلمة  واتا هي تحريي لكلمة

ال يعر  عن أةله  خر البعض اآلأّما بلدة نعلين الفلسطينية  ل  إ واتا  قرية بعض العائال  التي تسكنأةل  ويعول .لرومانيالعهد ا

 .( 1صورة رق  النظر ا) شيء

 

 زواتا قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

  أهّمهةا   القريةة كمةا يوجةد بعةض األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي         .األمةل مس د و  القدي المس د   وهما  مس دين  واتا قريةيوجد  ي 

نظر المريطة رقة   ا)( 2113   واتاقروي م لا ) سياحيرير ملهلة لالستتالل ال هذه المنطقةمن ال دير لكره أن و  منطقة المربة

2) . 

 

 زواتا قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

 السكان 
 

 بلةغ   واتةا  قريةة أن عةدل سةكان     2117 ةي عةام   بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني    

 454أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      311نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       .41 ونسمة من الذكور   434نسمة  منه   14.47

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   63.7  كةان كمةا يلةي     2117لعةام    واتةا  قريةة أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      15% ضةمن الفئةة العمريةة     4.2عاما  و 14 -15% ضمن الفئة العمرية  4..5عاما   15العمرية أقل من الفئة 

 %. 44.2%  ونسبة اإلناث  ..51   أي أن نسبة الذكور113.4 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

وعائلةة  عائلةة موسة   عائلةة أبةو عيشةه  عائلةة ةةالح  عائلةة عةدوان              واتيةعائلة   انه  معّدة عائال من   واتا قريةيتألي سكان 

  .(2113   واتا قروي)م لا   جولة

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     28.4منهةا   اإلنةاث  %  وقةد شةكلت نسةبة    3.3  حةوالي  2117عام   واتا قريةسكان بلتت نسبة األمية لدل 

 6..9% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      69.8% انهوا لراسته  االبتدائيةة    84% يستطيعون القراءة والكتابة   1.9المتعلمين  كان هناك 

  حسةب ال ةنا    واتةا  يةة قريبةين المسةتول التعليمةي  ةي       1% انهوا لراسته  العليا. ال ةدول رقة     96.3% انهوا لراسته  الثانوية  و

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةرادكتو ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 716 3 1 7 0 51 47 117 227 174 73 16 ذكور

 663 0 0 1 0 54 27 94 203 157 52 75 إناث

 1,379 3 1 8 0 105 74 211 430 331 125 91 المجموع

   النتائج النهائية.2117  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2111/2112 ةي العةام الدراسةي      واتةا قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية  أما  يمةا يتعلةق بملسسةا  التعلةي      

ر  عليهةا  كما ال يوجد  ي القرية أية رياض لألطفةال تشة    من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارتهو   حكوميتين

 (.2دول )انظر ال (2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  والتعلي  العالي و ارة التربية

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة زواتا األساسية المختلطة

 ممتلطة حكومية مدرسة زواتا الثانوية المختلطة

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    33طالبا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     517ةفا  وعدل الطالب  21  واتاقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   11يبلةغ    واتةا قريةة  إلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس           (. وت ةدر ا 2112  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

ب  بين معسكر جيش االحتالل تتعرض مدارس القرية إل  مضايقا   قوا  االحتالل وللب لوجولها بالقرب من الشارع االلتفا ي الرا

الفةرع   إحدل المراحةل التعليميةة  كالمرحلةة الثانويةة )     عدم تو رو ي حال  .(2113  قروي  واتا)م لا  ومستوطنة شا ي شامرون 

قةروي  )م لةا   كة    5   إن الطالب يتوجهون للدراسة  ي مدارس مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مةع حةوالي    (والت اري العلمي

  .(2113  ا وات

 

   منها (2113   واتاقروي )م لا   بعض العقبا  والمشاكل  واتاقرية  يواجه قطاع التعلي   ي

 بالطالب. ي علها م لحمة  مّما الصفو  الدراسية المتو رة  ي مدارس القرية عدم كفاية 

  عالة تأهيل.مدارس القرية وحاجتها إل  ترمي  وإتلي شبكة الكهرباء  ي 
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 قطاع الصحة
 

والمستشةف  الةوطني   ل  مستشف  ر يديا الحكومي   الطوارلء يتوجه المرض  إو ي حاالمرا ق ةحية. أية ال يوجد  ي قرية  واتا 

)م لةا   كة    5عةن القريةة حةوالي     ونيبعةد  ن ي مدينةة نةابلا  والةذي   الحكومي ومستوةي الرحمة الماص وعيالا  األطباء الماةة 

 .(2113  قروي  واتا

 

  أهّمها  (2113  قروي  واتا)م لا   المشاكل والعقبا  الكثير من  واتاقرية  ي  الصحيالقطاع يواجه 

 .عدم تو ر مرك  ةحي  ي الت مع لمدمة سكانه 

 .عدم تو ر طبيب مقي   ي الت مع 

 .عدم تو ر ةيدلية  ي الت مع 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

قةروي  )م لةا     % من القةول العاملةة   11ستوعب يحيث   الوظائي قطاع عل  عدة قطاعا   أهمها   واتا قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2113   واتا

 

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

 ما يلي ك   واتا قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 من األيدي العاملة 11الموظفين  ويشكل  قطاع %. 

  من األيدي العاملة 11قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 11قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة 11  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 5  ويشكل المدما قطاع %. 

  دي العاملة% من األي 5سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 
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 زواتا قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2113   واتا قرويم لا  المصدر:      

 

  محةال  7  ملحمتةين   )سةوبرماركت(  بقةاال   4  واتةا  يوجةد  ةي قريةة       من حيةث المنشة   والملسسةا  االقتصةالية والت اريةة     أما 

ةلت نسبة وقد و .(2113   واتاقروي م لا  ) (الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة  محال 7و الممتلفة لتقدي  المدما 

 اإلسةرائيلية  نتي ةة اإلجةراءا    لقريةة وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ا %. 25إل   2113لعام    واتا قريةالبطالة  ي 

 عل  النحو اآلتي  هي  (2113  قروي  واتام لا  )

 

 .قطاع ال راعة 

  المدما .قطاع  

 

 القوى العاملة 

% من  35  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  51.4شيطين اقتصاليا )منه  % من السكان رير ن ..14% يعملون(. وكان هناك  4.السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 3)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 37.5و الطالب 

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) زواتا سكان :3جدول 

                                                           

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

ه )سبق ل

 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

 716 4 302 13 16 29 0 244 410 17 16 377 ذكور

 663 0 591 4 2 35 335 215 72 13 7 52 إناث

 1,379 4 893 17 18 64 335 459 482 30 23 429 المجموع

   النتائج النهائية.2117 -  التعدال العام للسكان والمساكن2114ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة 

 

انظر ال دول ) أراض سكنية لونما 1.1و لل راعة هي أراض قابلة  لون  2,226منها   لونما 3,587حوالي   واتا قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4رق  

 

 ( بالدونم المساحة) زواتا قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)2,226( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 121 1,054 1 1 279 3 3 1,441 186 3,587 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 زواتا قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الكوسةا والفةول األخضةر    تعتبةر . و واتةا قريةة    يبين األنواع الممتلفة من المضةروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي      1ال دول رق  

 لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا
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 )المساحة بالدونم( زواتا قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية ضي المزروعة مساحة األرا: 6جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

5 4 1 1 0 0 0 3 0 0 5 1 

 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 .1455 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا   واتةا وتشةتهر   . واتةا  قريةة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( زواتا قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

وعالمجم  الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى 

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

55 1145 1 24 1 55 1 1 1 3 55 1 1 1455. 
 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (..أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح 41ن مساحة الحبوب تبلغ إ    واتا قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 

 

 )المساحة بالدونم(زواتا  قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 8جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

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

1 111 1 3 1 1 1 1. 1 1 1 33 1 1 1 41 

 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    لسائدة  يا 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

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة    واتةا  قريةة  سةكان  مةن  % 1 بين المسح الميةداني أن ما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد أ 

 (.4)انظر ال دول رق    (2113   واتا قرويم لا  ) وريرها

 

 زواتا قرية في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

121 .4111 114111 1 1 1 1 111 111 441 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر
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)انظةر ال ةدول رقة      ( 2113   واتةا  قةروي م لةا   ) كة  طةرق  راعيةة    4   يوجةد حةوالي   قريةة ال أما من حيث الطرق ال راعية  ةي 

11). 

 

 وأطوالها زواتا قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 - ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2113   واتا قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2113   واتا قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض  واتا قريةال راعي  ي جه القطاع يوا

 

 .عدم تو ر مناطق  راعية مناسبة بعيدة عن المناطق السكنية لتربية الثروة الحيوانية 

 ومستوطنة شا ي شامرون بشكل يعيق حركة الم ارعين. معسكر ال يش  بين بوجول الشارع االلتفا ي الرا 

 ل  شق طرق  راعية جديدة. راعية المتو رة حاليا  والحاجة إعدم أهلية جميع الطرق ال 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسا  مال يوجد  ي قرية  واتا أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

    (  منها2113قروي  واتا  م لا) ية وريرهاالم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياض

  

  وتقةدي  كا ةة    لقريةة ااالهتمةام بقضةايا    بهةد     الحكة  المحلةي  و ارة مةن قبةل     م 2111عةام   تأسةا  : زواتا قرويمجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية  

 

 التصاالتالكهرباء وا

 

  القريةة المصدر الرئيا للكهرباء  ةي  القطرية االسرائيلية شركة التعتبر  . .م 1471 شبكة كهرباء عامة منذ عام  واتا قريةيوجد  ي 

لكهربةاء تتمثةل  ةي    مشةاكل هامةة  ةي م ةال ا    ويواجةه الت مةع    .% 111ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربة وتصل نسبة الوحدا

شةبكة   قريةة ال كمةا يتةو ر  ةي    .(2113  قةروي  واتةا  م لةا   ) العامةة  نةارة الشةوارع  وارتفةاع تكةاليي ةةيانة الشةبكة      إ ارتفاع تكاليي

   واتةا قةروي  م لةا   ) % من الوحدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي     41  وتقريبا قريةالهاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل 

2113). 
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 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم تو ر وسائل مواةال   ي الت مةع   ةإن تنقةل سةكان الت مةع يةت        . نقل المواطنينتأجرة  ةسيار 41  واتا قريةيوجد  ي 

ك  مةن الطةرق    7 قرية يوجد  ي ال  قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي   .(2113   واتاقروي م لا  )من خالل السيارا  الماةة 

 .(11 دول رق  النظر )ا (2113   واتاقروي   م لا) ك   من الطرق الفرعية 4والرئيسة 

 

 زواتا قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3 2

 طرق رير معبدة. .3 3 1

 2113   واتا قرويم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة الوحةدا     14.4تة  إنشةائها عةام      واتا بالمياه من خالل بلدية نابلا عبر شبكة المياه العامةة التةي   ت ويد سكان قريةيت  

 2112وقد بلتةت كميةة الميةاه المة ولة للقريةة عةام        (.2113   واتا% )م لا قروي 111السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 11حةوالي   واتةا   وبالتالي يبلغ معدل ت ويد المياه للفرل  ةي قريةة   (  2113   واتاوي ألي  متر مكعب/ السنة )م لا قر 12حوالي 

 واتا ال يستهلب هذه الكمية مةن الميةاه  وللةب بسةبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث         قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم. 

تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا وخطةوط النقةل الرئيسةة وشةبكة           (  وهةذه 2113   واتةا % )م لا قةروي  21تصل نسبة الفاقد إل  

  (2113   واتةا لتةرا  ةي اليةوم  )م لةا قةروي       13 واتا التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من المياه  ي قرية 

لتةر للفةرل  ةي     111العالميةة والةذي يصةل إلة       ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمة الصحة

لة  للةب   إ باإلضةا ة ل  عشرة آبةار من ليةة لت ميةع ميةاه األمطةار       إ باإلضا ةقرية  واتا نبع مياه يستمدم لل راعة اليوم. كما يوجد  ي 

المكعب للمياه مةن الشةبكة   ويبلغ سعر المتر  (.2113   واتامتر مكعب )م لا قروي  511يوجد  ي القرية خ ان للمياه العامة بسعة 

 (.2113   واتاشيكل /متر مكعب  )م لا قروي  4العامة 

 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2111يتو ر  ي قرية  واتا شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر الصماء  أما (.2113   واتا)م لا قروي % 1.الصر  الصحي  ي القرية إل  

 (.2113   واتا)م لا قروي للتملص من المياه العالمة 

 

متةرا مكعبةا  والتةي تعةالل      21واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميًا بحوالي 

لتةرا  ةي اليةوم.     11. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحوالي ألي متر مكعب سنويًا 7.7

ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  ومةن ثة  يةت                

األوليةة الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه              التملص منها  ي المناطق المفتوحةة أو  ةي  

)قسة  أبحةاث الميةاه    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

 

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

المواطنين والمنش   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         13المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  

 (.2113   واتا% )م لا قروي 41تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

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

القرية  ليةت    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  37ا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي الت ارية والساح

(  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  2113   واتاسبوع )م لا قروي ثالث مرا   ي األبعد للب جمعها من قبل م لا المدما  بواقع 

 (.2113   واتامن النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي  إل  مكب  هرة الفن ان  حيت يت  التملص

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتالي تقةدر كميةة    1.7أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية  واتا 

أريةةج   -)قسةة  أبحةةاث الميةةاه والبيئةةة  طنةةا سةةنويًا. 314عةةدل طةةن   أي بم ..1النفايةةا  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                  واتا تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

  وتوسعة الشبكة لتمدم مناطق جديدةاعالة تأهيل شبكة المياه القديمة 

 انقطاع المياه عن القرية لفترا  طويلة وخاةة  ي  صل الصيي 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

المياه العالمة التي يت  ت ميعها بواسطة شبكة الصر  الصحي  ي قرية  واتا  يت  التملص منهةا لون معال ةة  ةي المنةاطق المفتوحةة      

ال  ان استمدام الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة        باإلضا ةمحطة لمعال ة المياه العالمة. حيث ال تتو ر  ي القرية أي 

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

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

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

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

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

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

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن للب.  
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 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة بعمليةة جمةع النفايةا        إللارةال تعاني قرية  واتا من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيةث يقةوم الم لةا المشةترك     

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

 القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية زواتا 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1445ي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام        اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ة       إلة  بةالرجوع  

% 31لونمةا )  14117حيث ت  تصنيي ما مساحته   و )ج( (ب( و )أ) مناطق إل   واتات  تقسي  أراضي قرية   الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة  تصةنيي مةا       (إلاريةاً و  ة الكاملةة )أمنيةاً  تمضةع للسةيطرة الفلسةطيني   و هي المنةاطق التةي    (أ)من مساحة القرية الكلية( كمناطق 

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة           (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق32لونما ) 14137مساحته 

لونمةا   14333ي مةا مسةاحته   تة  تصةني  و مةور األمنيةة. كمةا   إلسرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ    عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

حيةث يمنةع     وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً         (ج) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق37)

كان  ةي قريةة   سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن معظة  السة      نهةا اال بتصةريح مةن اإللارة المدنيةة اإل    البناء الفلسطيني  يها أو االستفالة م

 (.12 دول رق  ) انظر ال  ي القرية  معظمها أراض  راعية (ج)  أما المناطق المصنفة (أ) واتا يتمرك ون  ي المناطق المصنفة 

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية زواتا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                         

 % من المساحة الكلية للقرية نمالمساحة بالدو تصنيف األراضي

 31 1,112 مناطق أ

 37 1,132 مناطق ب

 32 1,333 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 3,582 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليإلقرية زواتا وممارسات االحتالل ا

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة  واتةةا  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة    توطنا  ومعسةةكرا  إمةةن عةةدم وجةةول مسةة  بةةالرر 

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي   المسةتوطنا    لة  تسةل  مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

قامةة  االنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها مةن إ     ما   كما وتأثروا كثيرا خالل  تةرة  عنها  حيث ل  يسل  مواطنو القرية من االعتقاال  والمداه

الحةةواج  العسةةكرية علةة  أراضةةي القريةةة ومةةا حولهةةا والتةةي عملةةت علةة  قطةةع التواةةةل ال ترا ةةي مةةا بةةين المنةةاطق الفلسةةطينية            

ا  حيث كةان مقامةا علة  مةدخل قريةة بيةت       وخصوةا حاج  بيت ايبا الدائ  ررب  واتا والذي كان يعتبر المدخل التربي لمدينة نابل

ايبةةا الم ةةاورة لحةةوالي تسةةع سةةنوا  علةة  الطريةةق الةةذي يةةرب  بةةين محا ظةةة نةةابلا والمحا ظةةا  الشةةمالية  حيةةث كةةان هةةذا الحةةاج      

االحةتالل    التةه مةن قبةل قةوا     ذا الحةاج  تة  إ  العسكري موقعًا مهمًا من مواقع التنكيل بالفلسطينيين لسنوا . ومن ال دير بالذكر أن ه

ل  التةرب قةرب مةدخل مسةتوطنة  شةا يه      ك  إ 3  بديال عنه عل  بعد حوالي وأقامت حاج ا  طيارا 2114خالل شهر آلار من العام 

شومرون  كان يعر  باس  )حاج  الطنيب(  وتقوم حت  هذه االيام قوا  االحتالل بوضع حاج  طيار بين الفينةة واألخةرل  ةي هةذه     

لة  الشةرق   وما بعدها بحاج  عصيرة الشمالية إلفلسطينيين  يها. كما وتأثر  قرية  واتا خالل  ترة االنتفاضة حركة ا إلعاقةالمنطقة 

من القرية والذي كان يفصل مدينة نابلا عةن قراهةا الشةمالية لعةدة سةنوا   أمةا  ةي ال هةة الشةمالية لقريةة  واتةا  قةد أقامةت سةلطا                

ة تفصل الطرق ال راعية  ي القرية عةن طريةق عسةكري أقامتةه قةوا  االحةتالل شةمال        االحتالل عدة حواج  عبارة عن سواتر ترابي
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وللةب بعةد هةدوء     2114 التهةا بعةد عةام    ن معظة  هةذه الحةواج  المةذكورة تة  إ     القرية سنأتي عل  لكر تفاةيله. ومن ال ةدير بالةذكر أ  

 األوضاع الميدانية  ي الضفة التربية.

 

 من ضمنها قرية زواتا ية فلسطينية في محيطهاقر 15طوق أمني على مدينة نابلس و 

 

لة  سة ن كبيةر    ضة الثانيةة ومةا بعةدها حيةث تحولةت إ     سرائيلي  ي  ترة االنتفارضت مدينة نابلا وقراها المحيطة إل  تشديد أمني إتع

بنةةاء  2117أيةةار مةةن العةةام  1سةةرائيلي عةةن أمةةر عسةةكري ةةةالر يةةوم اإل ةةيش الكشةةي  مطةةوق بةةالحواج  مةةن جميةةع ال هةةا   حيةةث

يعلن  يه رسميا طوق أمني عل  منطقة مدينة نةابلا و   (1471-5731)  (.37)رق    يهولا و السامرة أمر بشأن تعليما  أمن  عل 

نقةاط تفتةيش رئيسةية تسةيطر علة  حركةة لخةول و خةروج          1سةرائيلي  مةر العسةكري اإل  حدل األ حيث  قرية  لسطينية  ي محيطها 15

سةةرائيلي المةذكور تعةد مةن أكثةةر    العسةكري اإل  بةاألمر لةة  منطقةة الطةوق. يةذكر أن المنطقةةة المسةتهد ة     إمةن و   نالفلسةطينيي  المةواطنين 

سةرائيلية الواقعةة علة      قد بلغ عدل النقةاط العسةكرية اإل   سرائيلية  ي الضفة التربية.ية الموبوءة بالنقاط العسكرية اإلالمناطق الفلسطين

العسةكري لخةول أي   مةر  ويمنةع األ و هةو الرئيسةي بينهةا.      اج  حةوارة كان منها ح  نقطة عسكرية 21قبل االعالن عنه  حدول الطوق

سةرائيلي  مةر العسةكري اإل  سةرائيلي. كمةا يمنةع األ   اإل قيةالة ال ةيش  ال بتصةريح مةن قبةل    إ  منطقةة الطةوق و ال المةروج منهةا     لة إمركبة 

 بةةاألمرلمحةةدلة علةة  المارطةةة المر قةةة  ال عةةن طريةةق نقةةاط التفتةةيش ا إة الطةةوق و ال يمةةرج شةةمص منهةةا  لخةةول أي شةةمص لمنطقةة 

  .1سرائيلي و البالغ عدلها العسكري اإل

 

 /ليةر الحطةب    ال نيةد   ع موط  بيت و ن  بيت ايبا  ينةقو   واتا القرل التالية  ل  مدينة نابلاإ باإلضا ة و تشمل منطقة الطوق

قليل. و يبلغ التعدال السكاني لهةذه القةرل بحسةب ال هةا      روجيب و كفر   عراق بورين  تل  ممي  بالطة  ممي  عسكر  سارة   سال  

ألي مواطن  لسطيني 221الفلسطيني ما ي يد عن  لإلحصاءالمرك ي 
1
. 

معظة  الحةواج     بةإخالء وقامةت   2114ومن ال دير بالذكر أن قوا  االحتالل خففت من قبضةتها األمنيةة علة  مدينةة نةابلا بعةد عةام        

 دانية كما أشرنا سابقا.العسكرية بعد هدوء األوضاع المي

 

 قرية زواتااألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 

 

 قرية  واتا والقةرل الم ةاورة.    ي مصالرة األراضيالعسكرية بهد  اإلسرائيلي بإةدار سلسلة من األوامر  االحتالل قامت سلطا 

  هذه األوامر عرض ألحد  يما يلي 

/  )تمديد سريان وتعديل حدول(  ةةدر بتةاريخ الثةاني عشةر مةن شةهر كةانون أول        45/11األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .1

لونما مةن أراضةي قةرل النةاقورة و  واتةا و سبسةطية )اجنسةنيا( و بيةت ايبةا           42.334ويصالر ما مساحته  2111من العام 

 ألرراض عسكرية )تشييد طريق عسكري(. 

 

الطريةق العسةكري    تبةين أن القةدس )أريةج(    - ي معهد االبحةاث التطبيقيةة  جرته لائرة نظ  المعلوما  ال ترا ية أو ي تحليل 

سةرائيلية التةي تقةع شةرق قريتةي  واتةا       العسةكرية اإل  ةجةل ربة  القاعةد   أساسي من أيأتي بشكل ويبلغ طوله تسعة كيلومترا  

سةةرائيلية ال اثمةةة بشةةكل ريةةر قةةانوني علةة  أراضةةي القةةريتين  نسةةينيا بمسةةتوطنة يشةةا ي شةةمروني اإل واج
2

. كمةةا ويفصةةل هةةذا 

الطريق العسكري مدينة نابلا عن قراها الشمالية ويع ل مئا  الدونما  من األراضي ال راعية  ويمتد عل  أراضي قرية 

 ك  ويفصل بينها وبين قريتي الناقورة واجنسنيا الم اورتين. 4.5 واتا  ي ال هة الشمالية بطول حوالي 

 

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1423  
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1423
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5355
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 زواتا قريةالمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة و

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل   واتا قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل زواتا قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 3جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 بل يكا 2114 تعليمي نشاء مدرسة لكور  واتا الثانويةمشروع إ

 و ارة الحك  المحلي 2114 بنية تحتية مشروع شق وتعبيد الشارع الرئيسي

 م موعة الهيدرولوجيين 2111  راعي نشاء برك  راعيةمشروع إ

 االراثة ال راعية 2112  راعي مشروع استصالح أراضي  راعية

 االراثة ال راعية 2113  راعي ك  1بطول  مشروع شق طرق  راعية

 2113   واتا قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلةة  تنفيةةذ عةةدة مشةةاريع خةةالل األعةةوام اوسةةكانه القريةةة  وبالتعةةاون مةةع  ملسسةةا  الم تمةةع المةةدني  ةةي  واتةةا قةةروييتطلةةع م لةةا 

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

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

 

وللب بطول % من الوحدا  السكنية(  31)السكنية  ما تبق  من الوحدا استكمال شبكة الصر  الصحي لرب  الحاجة إل   .1

 لوالر. 4114111ك  وبتكلفة تقدر ب  1

 لها. استناليهنشاء جدران ك  تقريبا وإ 11مط  الهيكلي بطول شق طرق لاخلية ضمن المالحاجة إل   .2

 مدارس القرية.بناء جدار واستكمال أعمال البناء  ي الحاجة إل   .3

 كوب تقريبا. 511ك  وبناء خ ان مياه سعة  21امة بطول عالة تأهيل شبكة المياه العإالحاجة إل   .4

 عالة تأهيل قنوا  الري ال راعية وتقدي  الدع  المالي للم ارعين.إالحاجة إل   .5

 نشاء ملعب يمدم القطاع الشبابي  ي القرية.بناء مبن  للنالي الرياضي وإالحاجة إل   .1

 م تقريبا. .ال   2راوح ما بين ك  وبارتفاع يت 1بطول  استناليهبناء جدران الحاجة إل   .7

ل  إ لتوةيل المياهعالة تأهيل عين الماء وت ميع مياهها  ي خ ان جمع وت ويدها بمضما  وأنابيب نقل إالحاجة إل   ..

 أراضي القرية ال راعية وبركسا  تربية الثروة الحيوانية.

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   ي من نقص كبير لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 زواتا قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 4جدول                                  

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 جةبحا

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  17^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  21   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  21   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع  واتا   * ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

م 1111   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة .

 حاوية 31   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 بناء مرك  ةحي   * عيالا  ةحية جديدةبناء مراك /  1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة أساسية   * بناء مدارس جديدة 1

 مدارس القرية   * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 جميع المدارس   * ا  تعليميةت هي  3

 االحتياجات الزراعية

 لون  3111   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 251   * إنشاء آبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

  *   أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 51   * إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   أهيل بيو  بالستيكيةإعالة ت 7

    *  لحهبذور  .

    * نباتا  وموال  راعية 4

 .طرق  راعية  ك 3لاخلية و ك  طرق .  رئيسة طرقك   1^       

  2113   واتا قرويم لا المصدر:      
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 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنش2114ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )    لسطين. -رام اهلل. 2117  

    لسطين.  -  القس  الثاني  لار الهدل  كفر قرعني. باللنا  لسطين  ال  ء الثا1441 الدباغ  مصطف  

  2113 واتا  قرويم 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  – 2112راضي لسنة األ

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

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

  لسطين. -

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

  لسطين.  -(. نابلا2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) (2111-2114نابلا) .لسطين -نابلا  

 
  

    

 

 


