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 شكر وعرفان

 
لتعاون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية ل القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

 المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلا محا ظةعن الت معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

لسياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األوضةةاع ا  

 .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/. 
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 جماعين زيتا قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11.1  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب ررب   وتقعحا ظة نابلاقرل مهي إحدل   قرية  يتا جماعين

ومن    لير إستياالترب   ومن  تل   ومن الشمال جّماعين وعصيرة القبلية يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

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

 

 زيتا جماعين قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     144.6سطح البحر  ويبلغ المعدل السةنوي لممطةار  يهةا حةوالي       وق مترا 414عل  ارتفاع   يتا جماعين قريةتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %11 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلة  بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة             128,14قرية  يتا جماعين حوالي  تبلغ مساحة 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نةة االنتمابةا  المرك يةة وو ارة    ي الفلسطيني   والتي قامت بإعداله المحل

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعرية  جديةد لحةدول           2011التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا

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

 .ا  األراضي وريرهاوحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكي
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  ,يتكون الم لا الحالي مةن  وم   1995عام   يتا جماعين  ي قروي ت  تأسيا م لا

ال يمتلة   . كمةا  شةرق سةلفيت  المشةتر   مةدما   الم لةا  ويقةع ضةمن    .مل  لائ مقر  للم لا ويوجد. موظفين 4كما يوجد الفلسطينية  

 (.2013   يتا جماعين  )م لا قروي ل مع النفايا  الم لا سيارة

 

   ما يلي (2013   يتا جماعين قرويم لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

 .تركيب شبكة إمدال مياه الشرب وةيانتها 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

    دي  المدما  العامة.وتقطرق  الوتأهيل وتعبيد  و تنظي  الشوارع  شقجمع نفايا 

 .حماية األمال  الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 . تو ير وسائل مواةال 

 

  نبذة تاريخية
 

% مةن مسةاحة أراضةيها     60ما تشتهر به من كةروم ال يتةون و يتهةا الةو ير  حيةث أن       بهذا االس  نسبة إل   يتا جماعين سميت قرية

 وجةة االمبراطةور الرومةاني كةان اسةمها    يتةا            إلة  بأش ار ال يتون  ويقال أيضا أن سةبب تسةميتها بهةذا االسة  نسةبة      م روعة 

 ويعةول   .حيث مكثت  يها وجاء هذا االس  تمليدا لها  وقرن باس  قرية   جماعين   تميي ا لها عن القرل األخةرل  ةي الضةفة التربيةة    

   قريةة بةديا    العةراق ال  يةرة العربيةة  األرلن  سةوريا     . ويعول أةل سكان الت مع منعام 1000رب ما يقاتاريخ إنشاء الت مع إل  

جنةين   قضةاء   لير جرير و ليةر رسةانة ) رام ا،(      (المليل(  ةوري  ونوبا )ةرطة )سلفيت  وال اوية وبروقين وجالول )نابلا(

بريةا   بيسةان       ال ةوالن  ط  بئر السبع  يا ةا  الناةةرة  الرملة  حيفا    بيت   ار ) بيت لح ( بيت ساحور  طولكرم  ر ة  سلفيت   

 .(1صورة رق  الأنظر ()2013   يتا جماعين )م لا قرويعكا  وأم الفح  

 زيتا جماعين قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

ا  منهة   األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي القريةة      مةن  عدليوجد    مس د عبد الرحمن. كمامس د واحد  وهو  يتا جماعين قريةيوجد  ي 

أبنية قديمة  ي البلدة القديمة  خ نة الحوش  مقام أبو الطاهر  مقام عل  الهةدل  مقةام الشةيخ نصةر  قصةر ال ية ة  لار الحةنة  سةقيفة         

)أنظةر المريطةة   (2013   يتةا جمةاعين   )م لةا قةروي   ل السةياحي رير ملهلة لالستتالوال دير بالذكر أن جميعها   خدي ة  وريرها

  .(2رق  

 

 زيتا جماعين قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

  يتةا جمةاعين   قريةأن عدل سكان   2001حصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإل

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      306 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       660و نسمة من الذكور  18063نسمة  منه   280,3بلغ 

 وحدة. 341

         الفئات العمرية والجنس

 

% 43.6  كةان كمةا يلةي     2001لعةام    يتا جمةاعين  قريةتو يع الفئا  العمرية  ي  أنأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق.     14% ضمن الفئةة العمريةة   2.6عاما  و 14 -14% ضمن الفئة العمرية 42.6عاما   14ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.41.4%  ونسبة اإلناث 42.4نسبة الذكور   أي أن 110.4 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

اعيل  حسين  عائلة رمضان  عائلة حاي   عائلة جةاموس  عائلةة اسةم   من عدة عائال   وهي  عائلة    يتا جماعين قريةيتأل  سكان 

 (.2013   يتا جماعين )م لا قروي وريرها عائلة الحنةعائلة رّبر  عائلة رّيان  

 

  التعليمقطاع 
 

%. ومةن م مةوع   2.3,%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      ,.4  حةوالي  2001عةام    يتةا جمةاعين   قريةت نسبة األمية لدل سكان بلت

% انهةةةوا لراسةةةته  32% انهةةةوا لراسةةةته  االبتدائيةةةة  24.2% يسةةةتطيعون القةةةراءة والكتابةةةة  ,.14السةةةكان المتعلمةةةين  كةةةان هنةةةا  

 يتةا   قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       4.1و% انهةوا لراسةته  الثانويةة     11.4اإلعدالية  

 .2001  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام جماعين

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 755 0 0 1 0 33 28 124 273 190 91 15 ذكور

 721 1 0 0 0 17 5 120 199 167 142 70 إناث

 1,476 1 0 1 0 50 33 244 472 357 233 85 المجموع

    النتائج النهائية2001 -  التعدال العام للسكان والمساكن2006سطيني  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفل المصدر:

 

ثالثةة  القريةة     يوجةد  ةي   2011/2012 ةي العةام الدراسةي      يتا جمةاعين قرية  والثانوية  ياألساسية أما  يما يتعلق بملسسا  التعلي  

انظةر ال ةدول رقة     ( )2012  سةلفيت  -)مديرية التربية والتعلةي   من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهومدارس 

2.) 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ممتلطة حكومية زيتا جماعين الثانوية المختلطةمدرسة 

 إناث حكومية اعين الثانويةبنات زيتا جّممدرسة 

 ذكور حكومية اعين االساسيةزيتا جّممدرسة ذكور 

 .2012مديرية التربية والتعلي   المصدر: 

 

ومعلمةة  معلمةا   43طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      166  وعةدل الطةالب   اةةفّ  21  يتا جماعينقرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

  يتةا جمةاعين  قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس       2012  سلفيت -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  21  وتبلغ الكثا ة الصفية طالب وطالبة 11يبلغ 

 

يوضح تو يع رياض األطفال  ي   3. ال دول رق  جهة خاةة تهالمطفال  تشر  عل  إلار وضةر  يتا جماعينقرية كما يوجد  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

 خاةةجهة  4 3 اجيال المستقبلروضة 

ة مديريةةةةةة التربيةةةةة المصددددددر:

 2012  والتعلي 
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مدينةة  و ي حال عدم تو ر المرحلة الثانوية )الفةرع الصةناعي والت ةاري(    ةإن طةالب القريةة يتوجهةون إلة  مةدارس مدينةة نةابلا و           

 ن(.)م لا قروي  يتا جماعيك  عل  التوالي  20ك    14سلفيت الصناعية والت ارية  حيث يبعدون عن الت مع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    أهمها(2013   يتا جماعين )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل  يتا جماعين قريةيواجه قطاع التعلي   ي كما 

 درسة األساسية.قلة عدل الصفو   ي الم 

 .المدرسة األساسية قديمة وبحاجة إل  تأهيل 

 

 

 قطاع الصحة
 

و ي حال عدم تةو ر المةدما  الصةحية  ةي الت مةع   ةإن المرضة  يتوجهةون إلة             .مرا ق ةحيةأية   يتا جماعين قرية ي  تتو رال 

 (.2013   يتا جماعين )م لا قروي ك  14مستشف  ر يديا والمستشف  الوطني  ي مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

   أهمها (2013   يتا جماعين )م لا قروي الكثير من المشاكل والعقبا   يتا جماعين قريةيواجه قطاع الصحة  ي كما 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر أية مراك  أو عيالا  ةحية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % مةن القةول العاملةة   40 سةتوعب ي حيةث  سةوق العمةل اإلسةرائيلي    علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا      يتا جمةاعين  قريةيعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2013   يتا جماعين )م لا قروي

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك   يتا جماعين قريةالقتصالي  ي حسب النشاط ا

 

  من األيدي العاملة 40العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة 14قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 14قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 14قطاع المدما   ويشكل % 

  ي العاملة.% من األيد 3قطاع الصناعة  ويشكل 

 من األيدي العاملة  2 قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نابلس محافظة                                                                                دراسة التجمعات السكانية                                                           

 

 6 

 زيتا جماعين قرية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2013   يتا جماعين م لا قروي المصدر:

 

لبيع المضار بقالة واحدة    لةبقا 14  يتا جماعين قرية يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

معاةر  3ومح ر   2   ارة ............الخ(نللصناعا  المهنية )حدالة   محال  3لتقدي  المدما  الممتلفة   محلينوالفواكه  

وقد تبين أن  %. 30 إل  2013لعام   يتا جماعين قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2013   يتا جماعين م لا قروي) يتون

 (.2013   يتا جماعين )م لا قرويهي   قطاع ال راعة  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ال

 

 

 القوى العاملة 

 

% من ,2  أن هنا  2001عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 43.3% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  11.6 % يعملون(. وكان هنا 0.1,نشيطين اقتصاليا )منه   السكان كانوا

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %34.1الطالب  

 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا اقتصاديانشيطون 

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

 755 0 358 12 1 51 0 294 397 23 57 317 ذكور

 721 2 703 0 0 54 378 271 16 0 0 16 إناث

 1,476 2 1,061 12 1 105 378 565 413 23 57 333 المجموع

   النتائج النهائية2001 -  التعدال العام للسكان والمساكن2006ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

)انظر  لونما أراض سكنية 241و لون  هي أراض قابلة لل راعة 68142لونما  منها  128,14 حوالي  يتا جماعين قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) زيتا جماعين قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

ابات الغ

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(25257)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 110 28761 0 0 18919 28085 10 5873, 241 128864 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 زيتا جماعين قرية في األراضي استعماالت: 3 طةخري

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

أكثةر األنةواع   الفةول األخضةر   عتبةر    ي يتةا جمةاعين  قريةة  نواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ةي  لم أما بالنسبة

لونة  مةن البيةو  البالسةتيكية  )مديريةة  راعةة        10  يتةا جمةاعين  قريةة  كمةا  يوجةد  ةي     .لون  بعلةي  2  حيث ي رع يةقر راعة  ي ال

 (.2010نابلا  
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حيةث يوجةد    ال يتةون  ب راعةة   يتةا جمةاعين   وتشةتهر  . يتةا جمةاعين   قريةة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 1ال دول رق  

 .  يتونلبأش ار ا لون  م روعة  ,4834حوالي 

 

 )المساحة بالدونم( زيتا جماعين قريةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

11 48123 11 61 0 111 0 14 0 61 0 0 0 4834, 

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  وأهمها القمةح )أنظةر ال ةدول رقة      لون  220  ان مساحة الحبوب تبلغ   يتا جماعين قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

1.) 

 )المساحة بالدونم( تا جماعينزي قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 301 0 13 0 0 0 40 0 1 0 24 0 2 0 220 

 2010 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  تعريةةة  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    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األرنةام   مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة     يتةا جمةاعين   قريةة  سةكان  مةن %  3 بةين المسةح الميةداني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانيةة  قةد   

 (.,انظر ال دول رق  ( )3201   يتا جماعين )م لا قرويرها وري والماع 

 

 زيتا جماعين قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

110 0 4008000 0 0 0 0 114 140 0 

 .والثيران الع ال والع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظر ال دول (2013   يتا جماعين )م لا قروي ك  طرق  راعية 11   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(6رق  

 

 وأطوالها زيتا جماعين قرية في الزراعية الطرق حالة يبين :2جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 4 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2013   يتا جماعين قرويم لا المصدر: 
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   منها (2013   يتا جماعين )م لا قروي والعقبا  المشاكل بعض  يتا جماعين قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 باألراضي ال راعية قلة االهتمام والوعي الكا ي من قبل سكان القرية. 

 .عدم تو ر آبار  راعية 

 .قلة الطرق ال راعية 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها    لتةي ا  معيةا  الو محليةاللسسا  ميوجد عدل من ال ولكن   .حكوميةالملسسا  ال أية من  يتا جماعين يوجد  ي قريةال 

    (  منها2013  يتا جماعين قروي م لا) لممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

 االهتمةام بقضةايا    بهد و ارة الحك  المحلي   من قبل وت  ترخيصه الحقام  1664تأسا عام  :زيتا جماعين مجلس قروي

 اإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.  بوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية 

  :م  من قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  أعمةال يدويةة وتطرية   ولورا  تصةنيع         2010تأسست عام جمعية زيتا النسوية

 رذائي  باإلضا ة إل  تقدي  مشاريع ةتيرة كالنحل.

  يةةة  تعنةة  بإنتةةاي وتسةةويق  يةةت ال يتةةون     م  مةةن قبةةل و ارة الداخل ,200تأسسةةت عةةام    الزراعيددة زيتددا جمدداعين جمعيددة

 العضوي.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شركة ال تعتبرو  .م2003 شبكة كهرباء عامة منذ عام  يتا جماعين قريةيوجد  ي 

كمةا أن هنةا  بعةض المشةاكل التةي تواجةه الت مةع  ةي           .%100ء إلة   اولة بشبكة الكهربة   السكنية الموةوتصل نسبة الوحدا  قريةال

  وتقريبةا  القريةة شةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة  آلةي لاخةل         قريةة  ال كمةا يتةو ر  ةي   . ع  التيار الكهربائيضقطاع الكهرباء  منها  

 (.2013  ين يتا جماع )م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات 10

 

 

 النقل والمواصالت

 

و ةةي حةةال عةةدم وجةةول وسةةائل  .  المةةواطنين تقةةوم بنقةةل مشةةتركة مةةع خةة  جمةةاعين وسةةائل مواةةةال    يتةةا جمةةاعين قريةةةيوجةةد  ةةي 

قلةة  ومةن العوائةق التةي تواجةه سةكان القريةة أثنةاء التنقةل              إن سةكان الت مةع يسةتمدمون السةيارا  الماةةة.     مواةال   ي الت مع 

 (.2013   يتا جماعين م لا قروي) كبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمهاالمر

 

 يتةا   )م لةا قةروي   مةن الطةرق الفرعيةة   كة    ,.4كة  مةن الطةرق الرئيسةة و     1 لقريةة  يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(10ال دول رق   رأنظ()2013  جماعين
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 نزيتا جماعي قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 4 2

 طرق رير معبدة. .3 - ,.3

 2013   يتا جماعين قرويم لا المصدر: 

 

 

 

 المياه

تة  إنشةائها عةام     الميةاه العامةة التةي   سةرائيلية وذلة  عبةر شةبكة     ت ويد سكان قرية  يتا جماعين بالمياه من خالل شركة ميكةرو  اإل يت  

  (.2013   يتا جماعين% )م لا قروي 60  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م2004

 

(  وبالتةالي  2013   يتةا جمةاعين  أل   متر مكعب/ السنة )م لةا قةروي    10حوالي  2012وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

 يتا جماعين قرية وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  10حوالي  يتا جماعين  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية يبلغ

(  وهةذه تمثةل   2013   يتةا جمةاعين  % )م لةا قةروي   20ال يستهل  هذه الكمية من المياه  وذل  بسبب ان الفاقد من المياه يصل إل  

ئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهال  الفرل من الميةاه  ةي قريةة    الفاقد عند المصدر الر

ويعتبةر هةذا المعةةدل أقةل بكثيةر بالمقارنةةة مةع الحةد األلنةة         ( 2013   يتةا جمةةاعين لتةةرا  ةي اليةوم  )م لةةا قةروي     41 يتةا جمةاعين   

بئةر من لةي    400قرية  يتا جماعين لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجد  ي  100يصل إل   المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي

شةيكل /متةر مكعةب     4ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه مةن الشةبكة العامةة     (.2013   يتا جماعينلت ميع مياه األمطار  )م لا قروي 

 (.2013   يتا جماعين)م لا قروي 

 

 الصرف الصحي

تا جماعين شبكة عامة للصةر  الصةحي حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة            ال يتو ر  ي قرية  ي

 (.2013   يتا جماعين)م لا قروي 

 

متةرا مكعبةا  والتةي     104واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهال  اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا  ةي    44أل  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاي الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     ,3تعالل 

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

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

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 لصلبةالنفايات ا

 

يعتبر م لا قروي  يتا جماعين ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي      

  (.2013   يتا جماعينالقرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها)م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                       

الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والمحال  الت اريةة  ينتفع معظ  سكان قرية  يتا جماعين من خدمة إلارة النفايا  

 ي أكياس بالستيكية أمةام المنةا ل والمحةال  ومةن ثة  يةت  جمعهةا مةن قبةل الم لةا القةروي بواقةع مةرة يوميةا ونقلهةا بواسةطة سةيارة                  

 (.2013  جماعين  يتاك  عن القرية )م لا قروي  1النفايا  إل  مكب عشوائي  ي القرية يبعد حوالي 
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كتة   وبالتةالي    0.1أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاي الفرل اليومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة  يتةا جمةاعين        

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   100طن   أي بمعدل  1.1تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

 (.2013يج  أر

 

 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي              يتا جماعين تعاني قرية

 يمكن حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 انقطاع المياه لفترا  طويلة  ي  صل الصي  عن القرية. 

 من الوحدا  السكنية رير ممدومة بشبكة المياه العامة10ن أم جميع السكان  ي القرية حيث  شبكة المياه العامة ال تمد %. 

  20ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة المياه والذي يصل لحوالي%. 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

بتصري  المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة لنضحها  

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

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

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذل .  

 

 

 إدارة النفايات الصلبة

قرية  يتا جماعين من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيةث يقةوم المواطنةون ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل         تعاني 

سبوعيا مما يسبب تراكمها  ي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا        ألحين قيام سيارة النفايا  ب معها بواقع مرتين 

 الضالة. 

 

ل مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يت  التملص مةن نفاياتهةا  ةي    ن عدم وجوأكما 

مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمةدم معظة  الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة       

 نابلا.   
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  ليأثر إجراءات االحتالل اإلسرائي
 الوضع الجيوسياسي في قرية زيتا جماعين 

 

بةين السةلطة الوطنيةةة     1664بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

لونةة  تةة   44ب تةة  تصةةني  جميةةع أراضةةي قريةةة  يتةةا جمةةاعين كمنةةاطق )ب(  باسةةتثناء مسةةاحة ةةةتير تقةةدر     إسةةرائيلالفلسةةطينية و

وهي المناطق التي تقع  يهةا المسةلولية عةن النظةام      (ب) لونما  كمناطق 128,20حيث ت  تصني  ما مساحته   تصنيفها كمناطق )ي(

العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية. ومن ال دير بالذكر أن جميةع السةكان   

 (.11 دول رق  ( )انظر الب)ية  يتا جماعين يتمرك ون  ي المناطق المصنفة  ي قر

 

 1225: تصنيف األراضي في قرية زيتا جماعين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 22.2 175871 مناطق ب

 1.3 44 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 175864 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية زيتا جماعين 

 

جماعين  ي الوقت الحةالي  إال أن هةذه القريةة    سرائيلية مقامة عل  أراضي قرية  يتا إمن عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا   بالرر 

طنا  ليست بعيةدة عنهةا  حيةث يوجةد     سرائيلية والمستوالحواج  العسكرية اإلسرائيلي   ل  تسل  من ممارسا  االحتالل اإل الفلسطينية

لةذي يضة    م ةاورة وا ل  ال هة الشرقية من القرية ت مةع  كفةار تبةواح  االسةتيطاني العسةكري المقةام علة  أراضةي قريةة ياسةو  ال          إ

سرائيلية وقاعدة  تبواح  العسكرية وحاج   تبواح  العسكري والمعرو   لسطينيا بحاج   عتةرة  حيةث   مستوطنة  كفار تبواح  اإل

يعتبةر هةذا الموقةع مةن أهة  وأخطةر المواقةع المفصةلية والتةي تةرب  بةين محا ظةا  الضةفة الشةمالية وال نوبيةة  وقةد كةان هةذا الموقةةع                   

سةرائيلية بحةةق المةةواطنين الفلسةطينيين حيةةث شةةهد   مهمةةًا لالنتهاكةةا  اإل العسةةكري وال  ال منةذ االنتفاضةةة الثانيةةة مسةرحاً   االسةتيطاني 

رةةالق للحةةاج  لسةةاعا  طويلةةة وأ مةةا  مروريةةة إ  للمةةواطنين والتفتةةية والتنكيةةل والكثيةر مةةن حةةاال  القتةةل واالعتقةةاال  واالحت ةةا 

 وريرها.

 

مةةاعين مةةن قاعةةدة  تبةةواح  العسةةكرية الواقعةةة ب انةةب حةةاج   عتةةرة  حيةةث تهةةد  سةةلطا  االحةةتالل    كةةذل   قةةد عانةةت قريةةة  يتةةا ج 

اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكرية  ي عمق األراضي الفلسطينية إل  تكثي  الوجول العسكري وتع ي  السيطرة األمنية عل  

 المواطنين. الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق 

 

سةرائيلية  والتي تعد مةن أكبةر المسةتوطنا  اإل   سرائيلية الواقعة جنوب القرية وطنة  أرييل  اإلكما وتأثر  قرية  يتا جماعين من مست

بيةة  توجةد مسةتوطنة     ي الضفة التربية من حيث المساحة وهةي مقامةة علة  أراضةي قريةة مةرلا ومدينةة سةلفيت. أمةا مةن ال هةة التر           

سرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضي بلدة لير استيا الم اورة. وتحاةر هذه المستوطنا  القرل والبلةدا   إل عمانوئيل  ا

 الفلسطينية من جميع ال ها  وتشكل مصدرا مهما من مصالر االنتهاكا  بحق الفلسطينيين.

 

لواقع جنوب القريةة والةذي عملةت قةوا  االحةتالل علة        ا 404كما وعانت قرية  يتا جماعين والقرل الم اورة من الطريق االلتفا ي 

سةةرائيلية. حيةةث عمةةل هةةذا الطريةةق  عسةةكرية ولوريةةا  ال ةةية والشةةرطة اإل تع يةة  السةةيطرة العسةةكرية عليةةه مةةن خةةالل الحةةواج  ال  

 ة  ي الوةةول االلتفا ي عل  ع ل مساحة كبيرة من األراضي ال راعية للقرل الفلسطينية  حيث ي د الم ارعون الفلسطينيون ةعوب
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لة   إ باإلضةا ة رةالق الطةرق ال راعيةة الرابطةة مةع الطريةق االلتفةا ي بالمكعبةا  االسةمنتية والسةواتر الترابيةة             إل  أراضيه  بسبب إ

 ةعوبة نقل المعدا  والمحاةيل ال راعية  ناهي  عن اعتداءا  المستوطنين القاطنين  ي المستوطنا  الم اورة.

 

كرية  قد أقامت قوا  االحتالل  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها  العديةد مةن البوابةا  الحديديةة والمكعبةا       و يما يتعلق بالحواج  العس

جميع الطرق الرئيسية وال راعية الرابطة بين بلدة جمةاعين الم ةاورة والطريةق االلتفةا ي       إلرالقاالسمنتية والسواتر الترابية وذل  

حيةث تة   ةتح     2010رالقه لحةوالي عشةر سةنوا  حيةث تة   تحةه عةام        إالذي استمر ي ال نوبي ووكان منها مدخل بلدة جماعين الرئيس

البوابة الحديدية وا الة المكعبا  والسواتر الترابية  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ةي اآلونةة االخيةرة. ومةن ال ةدير بالةذكر أن هةذا        

  يتا جماعين.المدخل يستمدمه المواطنون الفلسطينيون  ي بلدتي جماعين و

 

كذل   قد تأثر  قرية  يتا جماعين والقرل الم اورة من حاج   عتةرة الرئيسةي الةدائ  والةذي يعتبةر بوابةة نةابلا ال نوبيةة والةذي ال          

 ي ال يقطع أوةال الضفة حت  يومنا هذا من خالل اجراءا  التفتية ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.

 

ي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةل بةين  ثر سلبأكان لهذه الحواج  وقد 

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

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

 

 

 

 زيتا جماعين قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

انظر ال دول )(2013   يتا جماعين م لا قروي) الماضيةسنوا  الممسة مشاريع خالل عدة  بتنفيذ  يتا جماعين قروي م لا قام

 .(12 رق 

 

 الماضية سنوات الخمسة خالل زيتا جماعين قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 شرا  البن  االسالميائي  إالصندوق العربي اإلنم ,200 تعليمي مشروع إنشاء مبن  لمدرسة نموذجية

 م لا قروي  يتا جماعين 2013 بنية تحتية مشروع تعبيد شارع المدرسة النموذجية

 2013   يتا جماعين قرويم لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مع يتا جماعين يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   لتقيي  السريع بتطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل ا القالمة  حيث ت 

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

 

ة سكري واختصاةي وطبيب نشاء مرك  ةحي كامل يض  ممتبر ومرك  أشعة ووحدة رعاية حوامل ووحدالحاجة إل  إ .1

 مقي  وسيارة اسعا .

 نشاء مرك  لذوي االحتياجا  الماةة.الحاجة إل  إ .2
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 نشاء حديقة عامة  وحديقة أطفال.الحاجة إل  إ .3

 ل  مرك  ثقا ي اجتماعي شبابي.الحاجة إل  إنشاء ملعب رياضي  إضا ة إ .4

 .الحاجة إل  إنشاء خ ان مياه عام  ي أعل  نقطة  ي القرية .4

 .  التساع الرقعة ال ترا ية للقريةإل  تو ير حا ال  لنقل طالب المدارس وذل الحاجة .1

 نشاء شبكة ةر  ةحي مع محطة لتنقية المياه العالمة.الحاجة إل  إ .1

 ك  تقريبا. 14الحاجة إل  شق طرق  راعية بطول  .,

 ة  وريرها.  وةالة  وبن   وشلون اجتماعين  م مع خدما  عامة يض  مقر م لانشاء مبحاجة إل  إال .6

 ك  تقريبا. 1الحاجة إل  تأهيل وتعبيد شارع الحمراء  وشارع جّراعة بطول  .10

 ك  تقريبا. 4الحاجة إل  توسيع شبكة المياه العامة بطول  .11

 ك . 3شبكة الضت  العالي بطول إنشاء الحاجة إل   .12

 ك  تقريبا. ,1الحاجة إل  توسيع وتحديث شبكة الضت  المنمفض بطول  .13

 ك  تقريبا. ,بطول  استناليهء جدران الحاجة إل  بنا .14

 ك . 11الحاجة إل  عمل أرةفة للشوارع بطول  .14

 الحاجة إل  بناء مدرسة ثانوية للذكور. .11

 .مدارس القريةضا ة رر  ةفية  ي الحاجة إل  إ .11

 را عة للكهرباء  ومدحلة  ومقص اسفلت  وجرا ة.  مثل ويد القرية بمعدا الحاجة إل  ت  .,1

 هيل المنطقة الصناعية.الحاجة إل  تطوير وتأ .16

 الحاجة إل  عمل تسوية لمراضي )حل مشكلة الملكية(. .20

 .وتطوير قدرا  العاملين  ي الم لاالحاجة إل  تأهيل  .21

 

 

 

 

 

 

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل االحتياجا  التطويرية  األولويا  و13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 زيتا جماعين قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  ,1^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   ولةإةالح/ ترمي  شبكة المياه الموج 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 210   * بناء خ ان مياه 6

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة ,

 حاوية 0,   *   الصلبةحاويا  ل مع النفايا 6

 تراكتور   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولة  شراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا 3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

 * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2
بناء غرف صفية في   

 المدرسة األساسية
 ممتبرا    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  *   استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 200  *  أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لحهبذور  ,

    * نباتا  وموال  راعية 6

 احتياجات أخرى

    * هرباء توسيع المناهل وتتيير المحابا وشبكة الك 1

    * الحاجة إل  سيارة بي  أب متعدلة االستمدام 2

 ك  طرق  راعية. 6لاخلية  ك  طرق  4ك  طرق رئيسية   4^

  2013   يتا جماعين قرويم لا المصدر: 
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