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 شكر وعرفان

 

 
اون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتع 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 

 يق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ر

 
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

 

 
جةةاء  سلسةةلة  سةةلفي الت معةةا  السةةكانية  ةةي محا  ةةة هةةذا الكتي ةة  هةةو جةة ء مةةن سلسةةلة كتيبةةا  تحتةةوي علةة  معلومةةا   ةةاملة عةةن  

بهةةد  توقيةةق األوضةاع المعيشةةية  ةةي المحا  ةةة    سةلفي  الكتيبةا  هةةذه نتي ةةة لدراسةة  ةةاملة ل ميةةع الت معةا  السةةكانية  ةةي محا  ةةة    

الت معةا  السةكانية   وإعداد المطط التنموية للمساعدة  ي تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة  من خةالل تنفيةذ مشةروع ادراسةة     

القةدس )أريةج(  والممةول مةن الوكالةة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي          –وتقييم االحتياجا  التطويرية ا  الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDمن أجل التنمية )

 

وارد الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  دراسةةة وتحليةةل وتوقيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةادية  والسياسةةية  وو ةةرة المةة يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    سةلفي  والبيئية  والقيود الحالية المفروضة  وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفية والمهمشةة  ةي محا  ةة    

اسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداد االسةةتراتي يا  والمطةةط التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أقةةر األوضةةاع السي  

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          سةلفي  يمكن االطالع عل  جميع أدلة الت معا  السكانية  ةي محا  ةة   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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فالميةقرية دليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  األ قية بين كم هوائي )المسا ة  3..3  وعل  بعد قلقيليةمدينة  ل  رق ما   وتقعقلقيليةمحا  ة  قرىهي إحدى    الميةقرية 

الترب المط    ومنجيوس  ومن ال نوب محا  ة طولكرم()قرية كفر جمال  والشمال الشرق يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  القرية

 .)1 ر المريطة رقم )أن (2113أريج   - )وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية (1441أراضي عام ) االخضر

 

 فالميةقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملم  أمةا معةدل درجةا      ..731سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 111عل  ارتفاع   الميةقرية تقع 

أريةةج   –)وحةةدة ن ةةم المعلومةةا  ال ترا يةةة  %32.1درجةةة مئويةةة  ويبلةةغ معةةدل الرطوبةةة النسةةبية حةةوالي    14صةةل إلةة  الحةةرارة  ي

2113 .) 

 

لقةد تةةم اعتمةةاد تصةةني  حةةدود المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةيم اإلداري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةة  السةةلطة الوطنيةةة    

قسيم اإلداري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطيط  و ارة الحكةم المحلةي  ال هةا     الفلسطينية . وقد تم تطوير هذا الت

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس م مع الواقع الفلسطيني.

 

                                                 
1
 ضمن حدودها تشمل قرية  المية ت مع محطة تحسين منصور 
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يةةنهم مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة    تةةم تعيأعضةةاء 3الم لةةا الحةةالي مةةن   يتكةةونوم   1444عةةام   الميةةة ةةي  قةةروي تأسةةيا م لةةاتةةم 

 -الم لةا األوسةط للمةدما  المشةتر      ويقةع ضةمن   دائةم ملة .   مقةر   للم لةا  ويوجةد  مةوظفين   3كمةا يعمةل  ةي الم لةا      الفلسطينية 

 .(2112   الميةقروي م لا ) ال يمتل  الم لا سيارة ل مع النفايا . كما ع ون

 

   ما يلي (2112   الميةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

   بكة مياه الشرب وةيانتها.تركي  

 المولدا و تركي  وةيانة  بكة الكهرباء . 

 .ق وتعبيد وتأهيل  بكا  طرق  

 .حماية األمال  الحكومية 

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

يعود تاريخ و .راضي ال ميلةباإلضا ة إل  كثرة المياه واالألنها كان  تتوسط القرى الشرقية والتربية   سماالبهذا   المية قريةسمي  

   الميةقروي  م لا) عبوشكفر قدوم وكفر   إل  ر ة  الميةقرية  أةل سكان ويعود .م 21.عام  إل  الحالي إنشاء الت مع

 .(1صورة رقم الأن ر ) (2112

 

 فالميةقرية  من منظر: 1 صورة
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 ينية واألثريةاألماكن الد
 

)م لةا  ال يوجةد أيةة اقةار مكتشةفة  ةي القريةة       كمةا   .المسة د القةديم ومسة د عمةرو بةن العةا         مةا وه  مس دين  المية قريةيوجد  ي 

 . (2)أن ر المريطة رقم  (2112   المية قروي

 

 فالميةقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2113  جأري - لمعلوما  ال ترا يةوحدة ن م ا المصدر: 

 السكان 
 

بلةغ    الميةة قريةة  أن عةدد سةكان     .211بين التعداد العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

 وحدة. 122سكنية أسرة  وعدد الوحدا  ال 114نسمة من اإلناث  ويبلغ عدد األسر  317و نسمة من الذكور  244نسمة  منهم  314

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  34.4  كةان كمةا يلةي     .211لعةام    الميةقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعداد العام للسكان والمساكن  

مةا  ةوق. كمةا    عامةا    37% ضةمن الفئةة العمريةة    4.3عامةا  و  34 -17% ضةمن الفئةة العمريةة    77.7عاما   17الفئة العمرية أقل من 

 %.71.3%  ونسبة اإلناث ..41  أي أن نسبة الذكور 44.4 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

   الميةة قةروي   )م لةا   يةد عائلةة  و خلة  عائلةة     ةتيوي عائلةة    أبةو ظةاهر   من عدة عةائال   منهةا  عائلةة     الميةقرية يتأل  سكان 

2112).  
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 تعليمقطاع ال
 

%. ومةن م مةوع السةكان    11.7%  وقةد  ةكل  نسةبة اإلنةاث منهةا      3..  حةوالي  .211عام   المية قريةبلت  نسبة األمية لدى سكان 

% انهةوا دراسةتهم اإلعداديةة     24.3% انهةوا دراسةتهم االبتدائيةة     21.3% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.4المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسة    الميةة قريةة    يبةين المسةتوى التعليمةي  ةي     1% انهةوا دراسةتهم العليةا. ال ةدول رقةم      13.2انويةة  و % انهوا دراستهم الث21.4

 ..211ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي بتدائيا
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 223 0 0 0 2 22 20 53 54 39 29 4 ذكور

 238 0 0 1 1 12 3 48 58 56 28 31 إناث

 461 0 0 1 3 34 23 101 112 95 57 35 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةة واحةدة    القريةة    يوجد  ي 2111/2112 ي العام الدراسي   الميةقرية  والثانوية  ياألساسية  عليمأما  يما يتعلق بملسسا  الت

)مديريةةة التربيةةة  مةةن قبةةل و ارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي الفلسةةطينية ا يةةتم إدارتهةةو   الميةةة الثانويةةة الممتلطةةةمدرسةةة حكوميةةة وهةةي 

 (2112  ليةقلقي -والتعليم

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    .1طالبا وطالبة  وعدد المعلمةين   1.7  وعدد الطالب اةف  11  المية قريةيبلغ عدد الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   11يبلةغ    الميةة قريةة  (. وت در اإل ارة هنةا إلة  أن معةدل عةدد الطةالب لكةل معلةم  ةي مةدارس          2112  قلقيلية -التربية والتعليم

  .(2112مديرية التربية والتعليم  ) طالبا وطالبة  ي كل ة  13وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة  

 

ال يوضةح تو يةع ريةاض األطفة      2. ال ةدول رقةم   جهةة خاةةة   تهالألطفال  تشر  عل  إدار روضة واحدة قرية  الميةكما يوجد  ي 

 .سمواال  حس  ال هة المشر ة قرية ي ال

 

 المشرفة والجهة االسم حسب قريةال يف األطفال رياض توزيع: 7جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 1 1 روضة أطفال فالمية الخيرية

    2112  والتعليمة مديرية التربي المصدر:

 

جمال الثانوية  ي كفر  كفرمدرسة إل   ن الطالب يتوجهون ي مدارس القرية   إ  رع علمي – ة الثانويةالمرحلون را لعدم تو ر 

محا  ة )  أو التوجه إل  مدرسة كفر  يباد الثانوية  ي كفر  يباد كم 3  والتي تبعد عن القرية حوالي محا  ة طولكرم()جمال 

 (.2112   المية)م لا قروي كم  3والتي تبعد عن الت مع حوالي   طولكرم(

 

   منها (2112   المية )م لا قروي اكلبعض العقبا  والمش  الميةقرية  يواجه قطاع التعليم  ي

 

 .حاجة المدارس إل  ممتبرا  حاسوب وت هي ا  مدرسية 
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 قطاع الصحة
 

 ةإن المرضة  يتوجهةون     القريةو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي . صحيةالمرا ق ال أية من  الميةقرية  ي ال تتو ر 

 ال  ةةي نةةأو التوجةةه إلةة  مستشةف  درويةة     كةم  17ث يبعةةد عةن الت مةةع حةةوالي  قابةة  قابة   ةةي محا  ةةة طةولكرم  حيةة  مستشةةف   إلة  

 كةم  3حيةث يبعةد عةن الت مةع حةوالي        أو التوجه إل  مركة  ةةحي كفةر جمةال      كم 22حيث يبعد عن الت مع حوالي   محا  ة قلقيلية

 .(2112   الميةقروي  م لا)

 

   أهمها (2112   المية)م لا قروي  عقبا الكثير من المشاكل وال  الميةقرية يواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .حاجة القرية إل  مرك  ةحي دائم 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)ان ةر الشةكل رقةم     % مةن القةوى العاملةة   11 ستوع ي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها  المية قريةاالقتصاد  ي يعتمد 

  .(2112   الميةقروي  م لا) (1

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2112به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك   الميةقرية حس  النشاط االقتصادي  ي 

 

  من األيدي العاملة11قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  لة% من األيدي العام7سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

  من األيدي العاملة7قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة4ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة3  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.3قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 قرية فالمية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112   المية م لا قروي المصدر:

 

 محلو لتقديم المدما  الممتلفة محل   بقاال 7  الميةقرية صادية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 .(2112   المية )م لا قروي   ومشتل  راعي(الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدادة

 

نتي ةةة اإلجةةراءا   القريةةةوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي  %.11إلةة    الميةةةقريةةة ةةةل  نسةةبة البطالةةة  ةةي وقةةد و

   هي عل  النحو التالي (2112   المية قرويم لا )اإلسرائيلية 

 

 قطاع ال راعة. 

 .قطاع العمل 

 .قطاع الت ارة 

 

 

  القوى العاملة

 

% من 33.4  أن هنا  .211عام  لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذه ال ها  المرك ي المساكنوأظهر  بيانا  التعداد العام للسكان 

% من 74.2% من السكان رير نشيطين اقتصاديا )منهم 33.4 % يعملون(. وكان هنا 11.4السكان كانوا نشيطين اقتصاديا )منهم 

 (. 3)ان ر ال دول رقم  ين ألعمال المن ل(من المتفرر %24.1الطالب  
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( رفأكث سنوات 11) فالمية سكان :3جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

 

)ان ةر ال ةدول    دونمةا أراض سةكنية   99و دونم هي أراض قابلة لل راعة 2,249دونما  منها  2,806حوالي   الميةقرية تبلغ مساحة 

  (.3وخريطة رقم   4رقم 

 (بالدونم المساحة) فالميةقرية  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

ساحة األراضي الزراعيةم  

(2,249) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

70 7 381 0 0 1,230 7 114 898 99 2,806 

 2113  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 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 ىأخر

 223 1 103 0 1 13 0 89 120 3 13 104 ذكور

 238 0 203 0 0 22 89 92 34 1 0 33 إناث

 461 1 306 0 1 35 89 181 154 4 13 137 المجموع
.2114ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 فالميةقرية  في األراضي ماالتاستع: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثر األنواع  راعة  الكوساتعتبر . و الميةقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 7ال دول رقم 

 (.2111)مديرية  راعة قلقيلية  البالستيكية م روع مع مها بالميار دونما من البيو  .14قرية, كما ويوجد  ي القرية  ي ال

 

 )المساحة بالدونم( فالمية قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 5جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

172 25 37 1 . 7 17 21 47 1 .1 1 
 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

 320حيةث يوجةد حةوالي     ل يتةون ب راعةة ا   الميةة وتشةتهر   . الميةة  قريةة   يبين أنواع األ  ار المثمرة ومساحاتها  ةي  3ال دول رقم 

 . ل يتوندونم م روعة بأ  ار ا

 

 )المساحة بالدونم( فالميةقرية مساحة 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

645.5 324 66.5 2 0 2 0 0 6 0 573 0 0 320 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
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 (..  وأهمها القمح )أن ر ال دول رقم دونم 60   ان مساحة الحبوب تبلغ  الميةقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 نم()المساحة بالدو فالميةقرية في  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

431 93 405 2 6 0 0 17 0 0 0 3 20 5 0 60 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

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

علةةة  تعريةةة  المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةةم مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةةم اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةة  الموسةةةمية  و  ةالحيةةةا ا  ال راعيةةة ح ةةةم ةمحةةةدد

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حس  أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  الموا ةي  يقومةون بتربيةة     الميةة قريةة   سةكان  مةن % 1 بين المسةح الميةداني أن  أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.1ال دول رقم  )ان ر (2211   المية قروي )م لا

 

 فالميةقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

15 1,000 33,000 0 0 0 0 35 119 0 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 2111  قلقيلية  مديرية  راعة المصدر

 

)ان ةر ال ةدول رقةم     ( 2112   الميةة  م لةا قةروي  ) كةم طةرق  راعيةة    11   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

4). 

 

 وأطوالها فالميةقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 3 ال  ال راعية  قطةالحة لسير التراكتورا  واآل

 1 ةالحة لمرور الدواب  قط

 1 رير ةالحة

 2112   الميةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2112   المية )م لا قروي المشاكل بعض  الميةقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .ةعوبة تسويق المنت ا  ال راعية 

 .وجود جدار الفصل العنصري 

 .عدم تو ر رأس المال 
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  لمؤسسات والخدماتقطاع ا
 

تقةةدم خةةدماتها لممتلةة   ئةةا   التةةي  معيةةا الو محليةةةاللسسةةا  ممةةن العةةدد ولكةةن   ال يوجةةد  ةةي قريةةة  الميةةة أيةةة ملسسةةا  حكوميةةة

   منها (  2112   المية )م لا قروي الم تمع و ي عدة م اال  ققا ية ورياضية وريرها

  

  وتقةديم كا ةة   لقريةة  ااالهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكةم المحلةي   ةو ار مةن قبةل    م 1444عةام   تأسةا  :فالميةة مجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقديم خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

 تعن  باالهتمةام بةالمرأة وتثقيفهةا  وعمةل       الداخليةو ارة من قبل   م 1443 عام  تأسس :جمعية فالمية النسائية الخيرية

 دورا  تصنيع رذائي للسيدا .

 م  من قبل و ارة الداخليةة  وتعنة  بتسةويق األعشةاب الطبيةة وإر ةاد        2117تأسس  عام  عية فالمية للنباتات الطبية:جم

 الم ارعين.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبر .م 2111  بكة كهرباء عامة منذ عام  الميةقرية يوجد  ي 

 .%111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 

 % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات 1.  وتقريبا القرية بكة هات   تعمل من خالل مقسم الي داخل  قريةال كما يتو ر  ي

 .(2112   الميةقروي )م لا 

 النقل والمواصالت

 

والسةيارا    حيث يتم التنقل باستمدام سيارا  األجرة للقةرى الم ةاورة    نقل المواطنينت أية وسائل مواةال   الميةقرية يوجد  ي ال 

المةدن والت معةا     إلة  العوائق أمام تنقل الركاب والمسا رين  أهممن   ي الت مع تعتبر قلة المركبا  والمدما  التي تقدمهاو الماةة

  (.2112قروي  المية   م لا) الم اورة

 

   الميةة قةروي  )م لةا   من الطةرق الفرعيةة  كم  4.3كم من الطرق الرئيسة و 4 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11 دول رقم ال ر)أن  (2112

 

 فالمية قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 ..1 1.3

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3 2

 طرق رير معبدة. .3 1.3 2

 2112  المية قروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

وتصةل   ارتوا يةة  ابةار  مةن خةالل    14.3عبر  بكة المياه العامة منةذ عةام     المية بالمياهيقوم م لا قروي  المية بت ويد سكان قرية 

 (.2012% )م لا قروي  المية  111الموةولة بشبكة المياه العامة إل  نسبة الوحدا  السكنية 

 

(. وبذل  يقةدر  2012أل  متر مكع /السنة )م لا قروي  المية   33  حوالي 2112لقد بلت  كمية المياه الم ودة لقرية  المية عام 

لمةواطن  ةي القريةة ال يسةتهل  هةذه الكميةة مةن الميةاه          وهنا ت ةدر اإل ةارة إلة  أن ا    اليوم.لترا/  134معدل ت ويد المياه للفرد بحوالي 

(. وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا 2012% )م لا قروي  المية  21وذل  بسب  الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

لتةرا  ةي اليةوم     111وخطوط النقل الرئيسة و بكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهال  الفرد من المياه  ي قريةة  الميةة   

صةحة العالميةة والةذي    (. ويعتبر هذا المعدل جيد بالمقارنة بالحةد األدنة  الموةة  بةه مةن قبةل من مةة ال       2012)م لا قروي  المية  

 يكل /متر مكع   كما يوجد  ي القرية قالقةة   2ويبلغ سعر المتر المكع  للمياه من الشبكة العامة  لتر للفرد  ي اليوم. 111يصل إل  

 (.2012)م لا قروي  المية  متر مكع   ي اليوم تستمدم مياهها لل راعة  4,111بمعدل ضخ حوالي   ابار ارتوا ية خاةة

 

 لصحيالصرف ا

 

 ال يتو ر  ي قرية  المية  بكة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية والحفر الصماء للتملص من المياه العادمة

 (.2012)م لا قروي  المية  

 

 23مترا مكعبا  بمعنة    33واستنادا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرد  تقدر كمية المياه العادمة النات ة يوميا بما يقارب 

لترا  ي اليوم. حيةث   14أل  متر مكع  سنويا. أما عل  مستوى الفرد  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي 

ا حيةث يةتم الةتملص منهةا إمة       يتم ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية والحفر الصماء ومن قم يتم تفريتها بواسةطة ةةهاريج النضةح   

. وهنةا ت ةدر اإل ةارة إلة  أنةه ال يةتم معال ةة الميةاه العادمةة          مبا رة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األودية الم ةاورة دون مراعةاة للبيئةة   

أريةج    -)قسةم أبحةاث الميةاه والبيئةة     النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا علة  البيئةة والصةحة العامةة     

2113.)  

 

 

 نفايات الصلبةال

 

يعتبر م لا المدما  المشتر  للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إدارة النفايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ     

األخرى  ي القرية  والتةي تتمثةل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ون ةرام لكةون عمليةة إدارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تةم  ةرض                

 يكل لال ترا   ي الشهر  حيث تبلةغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم       27وم  هرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  تبلغ رس

 (.2012)م لا قروي  المية  % 111

 

محةال   ينتفع مع م سكان قرية  المية من خدمة إدارة النفايا  الصلبة  حيث يةتم جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  وال       

حاويةة بعةدة    71الت ارية والساحا  العامة  ي أكيةاس بالسةتيكية  ت مةع بعةد ذلة   ةي حاويةا  منتشةرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةددها              

كوب. ومن قم يتم جمع النفايا  من قبل الم لا المشتر  للنفايةا    1.7حاوية بسعة  71و متر مكع  1حاويا  بسعة  1  منها أح ام

كةم   31األسبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مك   هرة الفن ان  ي محا  ةة جنةين والةذي يبعةد حةوالي       بواقع قالث مرا   ي

 (.2012)م لا قروي  المية  عن القرية  حي  يتم التملص من النفايا   ي هذا المك  عن طريق د نها بطريقة ةحية 

 

كتةم  وبالتةالي تقةدر     ..1ج الفةرد اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة  الميةة         أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةا 

أريةج    -)قسةم أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنا سةنويام 112  أي بمعدل طن 1.7كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2113.) 
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 األوضاع البيئية

 
وقرى المحا  ة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اد حلول لها  والتةي يمكةن حصةرها     تعاني قرية  المية كتيرها من بلدا 

 بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

 إلة   باإلضةا ة انقطاع المياه لفترا  طويلة خالل  صل الصي  وذل  ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السةكان.  

  بكة المياه العامة ألنها قديمة وحالتها سيئة ونسبة الفاقد  يها عالية.  ترميم إل القرية بحاجة  أن

 

 إدارة المياه العادمة

 

للتملص من المياه العادمة   والحفر الصماء عدم وجود  بكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية

لشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسب  عدم تمكنهم من تتطية التكالي  وقيام بعض المواطنين بتصري  المياه العادمة  ي ا

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدد  بمكارةالعالية الال مة لنضحها  يتسب  

جمع مياه األمطار(  حيث تمتلط هذه المياه مع المياه العادمة   بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يتم ت ميعها  ي اآلبار المن لية )ابار

مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  دون تبطين  وذل  حت  يسهل نفاذ المياه العادمة إل  طبقا  األرض  

ة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من وبالتالي ت ن  استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وق  إل  اخر. كما أن المياه العادم

الحفر االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن قم يتم التملص منها  ي مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن ذل .

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةةا  الصةةلبة يقةةوم بعمليةةة جمةةع   إلدارةالم لةةا المشةةتر   أنيةةث النفايةةا  الصةةلبة ح إدارةال تعةةاني قريةةة  الميةةة مةةن مشةةاكل  ةةي  

النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مك   هرة الفن ةان الواقةع  ةي محا  ةة جنةين  وهةو مكة  النفايةا  الصةحي الةرئيا           

  الذي يمدم القرية ومع م الت معا  السكانية  ي محا  ة قلقيلية.

 

 

 

  ل اإلسرائيليأثر إجراءات االحتال
 الوضع الجيوسياسي في قرية فالمية

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1447بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن  ةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% مةن  1.7دونمةا )  234 الفلسطينية وإسرائيل  تم تقسيم أراضي قرية  الميةة إلة  منةاطق )ب( و)ج(  حيةث تةم تصةني  مةا مسةاحته         

مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن الن ام العام عل  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و     

يمةا .  تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل مع م المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقرى وبعةض المم 

 .2,73يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تةم تصةني  مةا مسةاحته           ومن ال دير بالذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة  الميةة      

ج(  وهي المناطق التةي تقةع تحة  السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و         ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق41.7دونما )

ناء الفلسطيني  يهةا أو االسةتفادة منهةا بةأي  ةكل مةن األ ةكال إال بتصةريح مةن اإلدارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن             إداريا  حيث يمنع الب

ال دير بالذكر أيضا أن مع م األراضي الواقعة  ي مناطق اجا  ي قرية  المية هةي أراض  راعيةة ومنةاطق مفتوحةة باإلضةا ة إلة        

 (.11 ر ال دول رقم )ان األراضي المصادرة لألرراض االستيطانية
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 1995: تصنيف األراضي في قرية فالمية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 8.5 739 مناطق ب

 91.5 76562 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 76816 مساحة الكليةال

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 

 

  قرية فالميةمخطط جدار العزل العنصري على أراضي  

السةلبية  تتمثل المعاناة التي عا ها أهالي قرية  المية  وما  الوا يعانون منها حت  يومنا هةذا  ةي بنةاء جةدار العة ل العنصةري واآلقةار        

التي ترتب  عليه مثل ع ل مع م األرضي ال راعية  التةي تشةكل مصةدر ر ق للعديةد مةن العةائال  الفلسةطينية  خلة  ال ةدار  هةذا           

باإلضا ة إل  المسارة الفادحة التي لحق  بالقطاع ال راعي جراء ع ل األراضي ومعاناة الم ارعين الفلسطينيين  ي الحصةول علة    

ول أراضيهم المع ولة.  ي يلي تفصيل للمصادرا  التي طال  أراضي قرية  المية جراء إقامةة جةدار الفصةل    التصاريح الال مة لدخ

  -العنصري 

مةا ورد بالتعةديل األخيةر     قر سلبي ومةدمر علة  قريةة  الميةة.  بحسة      أكان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار 

م نشره عل  الصفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالقةين مةن  ةهر نيسةان مةن           لممطط جدار الع ل العنصري الذي ت

وتسةب   ةي عة ل     الشةرقية  ة هة المةن   المية ية رعل  أراضي ققد تم بنائها كم من جدار الع ل العنصري  ..1تبين أن   .211العام 

وتشةمل األراضةي المع ولةة    ية  المية ررب مسار ال دار. % من م موع مساحة أراضي قر..73دونما من اراضي القرية,  .1,71

 (.12األراضي ال راعية والتابا  والمناطق المفتوحة )ان ر ال دول رقم 

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية فالمية12جدول           

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 أراض  راعية 1,113

 2 مناطق مفتوحة 2.4

 3 منطقة جدار 44

 4 منطقة عمرانية  لسطينية 1

 المجموع 16512

 7113 -أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 
مقطع  -" اسرائيل ماضية في التالعب بحياة المواطنين الفلسطينيين "...  سرائيلية على مسار جدار الفصل العنصريإتعديالت 

 فالمية : -جيوس 

  
 ي كل من قرى  المية وجيوس قادها المواطنين الفلسطينيين ( 2113)منذ العام بعد معركة قضائية استمر  لمما سنوا  متتالية 

جدار من طع اسرائيلية بتعديل مقسرائيلية مررمة بقرار من المحكمة اإل قد خضع  الحكومة اإلمتصة  سرائيلية الممع السلطا  اإل

كثر من المط أحيث اقترب المسار ال ديد الذي  رضته المحكمة   قريتي جيوس و  الميةفصل العنصري القائمة عل  أراضي ال

راضي المواطنين الفلسطينيين أخضر ليضم الم يد من خضر خال ا لما كان علية المسار القديم الذي رسم بعيدا عن المط األاأل

   المية -ن المسار القديم لمقطع ال دار جيوسوال دير بالذكر أ ' رير الشرعية.) و ين( ليستوع  عملية توسيع مستوطنة ' تسو يم

ولكن بعد القضية التي ر عها المواطنون   راضي القريتينأ ي عمق   كيلومترا 3 بطولو يمتد  2113قد تم بناؤه  ي العام 

ةدر  حكمها  ي أ قد   سرائيليةرادة الملسسة العسكرية اإلإوالتي قلما تمرج عن   سرائيليةمام المحكمة العليا اإلأالفلسطينيون 
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وت در اإل ارة إال أن  كيلومترا . 3.3( بتفكي  المسار القديم لل دار وبناء مسار جديد يمتد طوله ليصل .211 هر تمو  من العام )

لع لها ررب ال دار راضي القريتين أ دونما من 21,121كان قد هدد ما ي يد عن المسار القديم لل دار  ي قريتي جيوس و  المية 

راضيها التي ةودر  جميعها أدونما من  11,321لقريتين سو  تستعيد دونما حيث  13,411قد استهد  بينما المسار ال ديد 

سرائيلية خاةة تقيمها إن ي تا وا بوابا  أجدار رير  رعي حيث سيتعين عل  سكان جيوس و  المية  إلقامةبطريقة رير  رعية 

راضيهم التي ع لها ال دار وراءه وذل  بعد الحصول عل  أل  إسرائيلي عل  طول مسار ال دار وذل  للوةول طا  االحتالل اإلسل

 تكون لمرا   بإةدارهان قام  أو  سرائيلية' و التي قلما تصدر هذه التصاريح دارة المدنية اإلاإلبر   ' عتصاريح خاةة من ما ي

  معدودة خالل العام الواحد.

 

االحةتالل اإلسةرائيلي بعمليةة ت رية      جرا ةا    ةرع      2113 من العةام  كانون الثانيوت در اإل ارة إل  أنه  ي العشرين من  هر 

جيةةوس و الميةةة بهةةد  تعةةديل مسةةار ال ةةدار   علةة  أراضةةي قةةرى  العنصةةري الفصةةل واسةةعة لألراضةةي ال راعيةةة  ةةي محةةيط جةةدار   

تةدمير  . وت در اإل ارة أن التعديل عل  مسار ال دار سو  يتسةب   ب 2111أواخر العام  كما أقرته المحكمة اإلسرائيلية  ي العنصري

تين بةةالررم مةةن أن التعةةديل الةةذي أقرتةةه المحكمةةة سةةو  يسةةترجع االال  الةةدونما  مةةن  قةةريالمةةن أراضةةي اإلضةةا ية  مئةةا  الةةدونما م

االحةةتالل سةلطا   ذه المطةةوة مةن قبةةل  وجةةاء  هة  . الشةةرقية مةن ال ةةدار العنصةري  أراضةي قريةةة  الميةة وجيةةوس لتصةبح  ةةي ال هةة     

بتعةديل مسةار ال ةدار العنصةري       2111عةام  ال/ ( والصةادر  ةي   11/14رقةم ) اإلسرائيلي عسكري ال عق  ةدور األمر اإلسرائيلي 

قوبةةل بةةالر ض مةةن قبةةل المةة ارعين الفلسةةطينيين   والةةذي تةةا  الميةةة وجيةةوس  مسةةاحا  واسةةعة مةةن األراضةةي لصةةالح قري  السةةترجاع 

وجةاء   العنصةري. الفصةل  باسةتعادة كامةل أراضةيهم التةي سةلبها جةدار       مطالبهم ونه ال يلبي الم الا القروية التابعة لهاتين القريتين كو

بةين سةلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي والمة ارعين       بعةد عةدة مةداوال       2114عةام  ال ةي  ةهر أيلةول مةن     ممطط التعديل األخير لل دار 

 الفلسطينيين.  

 

 

 العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي قرية فالميةاألوامر 

 

  ويصادر  2112/   ةدر بتاريخ الحادي والعشرين من  هر كانون أول من العام 23/12األمر العسكري اإلسرائيلي رقم

 دونما من األراضي الفلسطينية  ي قريتي  المية وجيوس لترض بناء جدار الفصل العنصري.  243ما مساحته 

 

 ويصادر ما  2112/   ةدر بتاريخ الماما والعشرين من  هر اب من العام 34/12ر العسكري اإلسرائيلي رقم األم

 دونما من أراضي قريتي كفر جمال و المية لترض بناء جدار الفصل العنصري.  14مساحته 

 

  1.7ويصادر ما مساحته  2117/   ةدر بتاريخ السابع من  هر نيسان من العام 4/17.األمر العسكري اإلسرائيلي رقم 

 دونما من أراضي قريتي جيوس و المية ألرراض عسكرية لم توضح  ي األمر العسكري. 

 

 

  على أراضي قرية فالميةسرائيلية الحواجز العسكرية اإل

 

ولم يكن حت    راضي الفلسطينية المحتلةسرائيلية إجراءا  موحدة ل ي  االحتالل اإلسرائيلي  ي األتعتبر الحواج  العسكرية اإل

سرائيلي من عدد حواج  التفتي  إل  حت  ر ع جي  االحتالل اإل 2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي  هر أيلول من العام 

مستويا  رير مسبوقة إل  جان  القيود المفروضة عل  الشع  الفلسطيني  ي محاولتهم عبور هذه الحواج . عالوة عل  ذل   تشهد 

بحق المواطنين الفلسطينيين من جميع  وقائع من التنكيل واالنتهاكا  القاسية التي يمارسها ال نود اإلسرائيليون الحواج  العسكرية

الطالب والمعلمين والمرض  والعاملين الطبيين والموظفين والتي تنطوي عل  الضرب واإلهانة و ت ريد المالبا    رائح الم تمع

ن تداعيا  كما ألحارقة أو  ي الطقا البارد قبل السماح لهم بعبور نقاط التفتي . والح   لساعا  طويلة تح  أ عة الشما ا

مر الذي يتسب  بقطع المتمرك ين عند حواج  التفتي  تلقر سلبيا عل  الم تمع الفلسطيني  األ يسرائيلممارسا  جنود االحتالل اإل

ال  البطالة  وتعطيل حركة الحياة اليومية واله رة الداخلية. وارتفاع معد  العالقا  االجتماعية  والفصل االقتصادي بين المناطق

يمنع جنود االحتالل حيث   الفلسطينية الطواقم الطبية ضداإلسرائيلي ت او   تصر ا  جنود االحتالل   عالوة عل  ذل 

  الطوار.. كما يقوم ال نود سرائيلية بما  ي ذل  حاالطباء والمرض   ي أرل  االحيان من عبور حواج  التفتي  اإلسرائيلي األاإل

اإلسرائيليون المتمرك ون عند نقاط التفتي  بفرض قيود  منية عل  حركة عبور المواطنين الفلسطينيين عل  العديد من نقاط التفتي  

ن العناء مر الذي يتسب   ي الكثير مبحيث يسمح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتي   ي  ترة  منية معينة  ي الصباح و المساء األ

 للفلسطينيين. 
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 ي خرى حيث قام جوال تمتل  معاناة قرية  المية عن سائر القرى الفلسطينية  ي محا  ة قلقيلية والمحا  ا  الفلسطينية األ

عل  مسار ال دار للتحكم  ي حركة  .42عق  االنتهاء من بناء جدار الفصل العنصري من إقامة بوابتين رقم  سرائيلياالحتالل اإل

ور الم ارعين من قرية  المية إل  أراضيهم التي أةبح  مع ولة خل  جدار الفصل العنصري والتي تعتبر مصدر الدخل مر

 ال راعية األراضي هذه إل  أما الدخولاالساسي ألهالي القرية. وتقع كل من البوابتين إل  الشمال و إل  الترب من قرية  المية. و

المدنية  لدى الدوائر اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلدارة لألراضي ملكيتهم إقبا  عل  ادرينالق للم ارعين يسمح  قط  المع ولة

 تندرج أسماؤهمالذين  إةدار التصاريح ألةحاب األراضيبالدخول إل  أراضيهم حيث تشترط السلطا  اإلسرائيلية اإلسرائيلية( 

. و والنساءالسن  كباريكونون من    أراضيهم المع ولة وعادة لتمكنهم من عبور البوابة ال راعية إلالعقارية  الملكية ةكو   ي

  موسم ال يتون وموسم القطا , مثل اخر إل  موسم من التصاريح هذه بإةدار اإلسرائيلية تقوم المدنية اإلدارة أن بالذكر ال دير

أةحاب  عل  يصع  الذي األمر  يضاأ  ي ساعا  محددةومرتين أو قالث مرا   ي اليوم وتفتح البوابا  ال راعية اإلسرائيلية 

المعدا  الال مة و الكاملة  أو العاملة األيدي تشمل ال هذه التصاريح وأن خصوةا بأنفسهم ال راعية أراضيهم األراضي  الحة

 (.2)ان ر ةورة رقم  . قط واحدةيمكن ةاحبه من المرور عبر بوابة كما أن التصريح  .لفالحة األرض

 

 على أرضي قرية فالمية بوابة زراعية: 7 صورة
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 فالمية قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 .(2112م لا قروي  المية  ) الماضيةممسة سنوا  المشاريع خالل  أية بتنفيذ  الميةقروي م لا  لم يقم

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القادمةة    ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية التعاون مع  وب المية يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تةم عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ور ة عمةل التقيةيم السةريع ب    حيث تم

 هذه المشاريع  مرتبة حس  األولوية من وجهة ن ر المشاركين  ي الور ة القدس )أريج(. و يما يلي  -األبحاث التطبيقية

 

أن  وذل  لعدم  4أن  بدال من  3مشروع استبدال  بكة مياه الري ال راعية الموجودة حاليا بمواسير إنشاء الحاجة إل   -1

 %.1. إل قدرتها عل  استيعاب ضتط المياه العالي مم ا جعل نسبة الفاقد  ي الشبكة ال راعية تصل 

 كم. 3 بكة ةر  ةحي بطول  الحاجة إل  إنشاء -2

 كوب  واستبدال  بكة المياه العامة القديمة بواحدة جديدة. 711خ ان مياه بسعة  إنشاء الحاجة إل  -3

 كم تقريبا. 2تعبيد طرق  راعية بطول  الحاجة إل  -4

 كم تقريبا. 2تعبيد طرق داخلية بطول  الحاجة إل  -7

 وريرها. واألدويةباألسمدة  وإمدادهملدعم الم ارعين  ة ةتيرةتنموي الحاجة إل  مشاريع -3

 ت هي ا  طبية للعيادة الصحية. إضا ة الحاجة إل  -.

 تأهيل مبن  ال معية الميرية. الحاجة إل  -1

 دونم تقريبا. 111استصالح أراضي  راعية بمساحة  الحاجة إل  -4

 تأهيل  بكة المياه الداخلية. الحاجة إل  -11

 

 لقريةلاجات التطويرية األولويات واالحتي
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقم من  لقريةاتعاني 

 .القروي ن ر الم لا
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 فالميةقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 جةبحا

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 كم 11.3^    *  ق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترميم  بكة المياه الموجودة 2

 م 11.   * توسيع  بكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركي   بكة مياه جديدة 4

 بئر ارتوا ي واحد   * ترميم/ إعادة تأهيل ينابيع أو ابار جو ية 5

 متر مكع  311   * بناء خ ان مياه 6

 كم 3   * تركي   بكة ةر  ةحي .

  *   تركي   بكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 21  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مك  ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * اء مراك / عيادا  ةحية جديدةبن 1

  *   إعادة تأهيل/ ترميم مراك / عيادا  ةحية موجودة 2

  *   الموجودة راء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيادا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

  *   إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

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

 االحتياجات الزراعية

 دونم 31   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء ابار جمع مياه 2

  *   بناء ح ائر/ بركسا  موا ي 3

  *   خدما  بيطرية 4

  *   أعال  وتبن للما ية 5

 بي  بالستيكي 21   * إنشاء بيو  بالستيكية 3

 بي  بالستيكي 41   *   بالستيكيةإعادة تأهيل بيو .

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  ومواد  راعية 4

 .طرق  راعيةم ك 3داخلية و كم طرق 4كم طرق رئيسية   3.3^      

  2112   المية قرويم لا المصدر:        
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 المراجع
 

 ( التعداد العام للسكان وا2114ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. .211لمساكن والمنشآ  

  2112   الميةقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة ن ةم المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2113) )أريةج(  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نص  متر. بي  لحم – 2112األراضي لسنة 

 لسطين بي  لحم . قسم أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) لقدسا -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بي  لحةم  (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

   2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةةمحا  ةةة  -ربيةةة والتعلةةيم   بيانةةا  مديريةةة الت(2112)و ارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا  ة  ) لسطين. -قلقيلية. (2111-2114) قلقيلية   

 

  

  

 


