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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  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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 دمةمق

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

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  وإعةداا المطة      قلقيليةهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

عدة  ةةي تحسةةين المسةةتوي المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع ااراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي           التنمويةةة للمسةةا 

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

 .(AECIDالتنمية )

 

راسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية   إلةة  ايهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    قلقيليةة والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة     

وإعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةض مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          يليةة قلقيمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي محا ظةة    

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 قلقيليةمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 3 

                               تالمحتويا                          

 4 .................................................................. الفيزيائية والخصائص الجغرافي الموقع

 5 .................................................................................................... تاريخية نبذة

 5 ...................................................................................... واألثرية الدينية األماكن

 7 ..........................................................................................................  السكان

 7 .................................................................................................... التعليم قطاع

 8 ....................................................................................................الصحة قطاع

 9 ........................................................................................... االقتصادية األنشطة

 31 ............................................................................... والخدمات المؤسسات قطاع

 31 ........................................................................ الطبيعية والمصادر التحتية البنية

 35 .............................................................................................. البيئية األوضاع

 35 ......................................................................... اإلسرائيلي االحتالل إجراءات أثر

 13 ....................... الغربية العزب تجمع في والمقترحة المنفذة التطويرية والمشاريع الخطط

 11 .............................................................. للتجمع التطويرية واالحتياجات األولويات

 11 ........................................................................................................ المراجع

 



 قلقيليةمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 4 

 الغربيةتجمع العزب دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 قعي  وقلقيليةمحا ظة  ت معا إحدي  هو  المدور(وع بة )ع بة جلعوا  ع بة سلمان  ع بة األشقر   ويض  ت مع الع ب التربية

 من يحده .(قلقيليةنة ومرك  مدي ت معمرك  الاأل قية بين  ك  هوائي )المسا ة 6-5يتراوح ما بين    وعل  بعدقلقيليةمدينة  جنوب

حبلة  رأس عطية  الضبعة  الشمال  منو  م( 1441الم  األخضر )الترب و  بيت أمين وع ون عتمةال نوب   وكفر ثلثالشرق 

 .)1أنظر المريطة رق  ( )2113أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية عسلةو رأس الطيرة  النبي إلياس 

 

 تجمع العزب الغربية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

سطح البحر  ويبلغ المعدل السةنوي لممطةار  يهةا حةوالي       وق مترا 154 -111 يتراوح ما بين عل  ارتفاع ت مع الع ب التربيةتقع 

)وحةدة نظة     %62مئويةة  ويبلةغ معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي        ارجةة  14مل   أما معدل ارجةا  الحةرارة  يصةل إلة       514 -515

 (. 2113أريج   –المعلوما  ال ترا ية

 

لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيض حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة    

 معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  المحلةي  ال هةا     الفلسطينية . وقد ت  تطوير هذا التقسي  اإلااري للت

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.
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مةن قبةل السةلطة       تة  تعييةنه   أعضةاء  5يتكون الم لةا الحةالي مةن    وم   2112عام  ت مع الع ب التربية ي  قروي ت  تأسيا م لا

التربةةي للمةةدما    الم لةةاويقةةع ضةةمن  اائةة  ملةة . مقةةر  للم لةةا ويوجةةد مةةوظفين  5كمةةا يعمةةل  ةةي الم لةةا    الوطنيةةة الفلسةةطينية 

 .(2112  ت مع الع ب التربيةقروي م لا ) ال يمتل  الم لا سيارة ل مع النفايا . كما المشتركة

 

   ما يلي (2112  ت مع الع ب التربيةقروي ا م ل) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

  وتقدي  المدما  العامة.شق وتعبيد وتأهيل شبكا  طرق    جمع النفايا 

 . عمل مشاريع واراسا 

 . تو ير وسائل المواةال 

 .تو ير شبكة ةر  ةحي 

 ال.تو ير رياض أطف 

 

 نبذة تاريخية
 

ت معا  وه   ع بة األشقر   أربعة  كما يض  الت مع العائال  التي سكنت هذه القري نسبة إل  س االبهذا  ت مع الع ب التربية سمي

ت مةع العة ب التربيةة     أةةل سةكان   ويعةوا  .م1451عام  إل  الحالي يعوا تاريخ إنشاء الت معو .المدورو ع بة جلعوا ع بة سلمان  

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2112  ت مع الع ب التربية )م لا قروي( 1948منطقة ال اقور )إل  

 

 

 تجمع العزب الغربية من منظر: 1 صورة

                      

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

 .مس د ع بة سلمان  مس د المدور  مس د ع بةة األشةقر  ومسة د ع بةة جلعةوا        وه  مساجد أربعة ت مع الع ب التربيةيوجد  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2112  ت مع الع ب التربية )م لا قروي ال يوجد أية آثار مكتشفة  ي الت معكما 
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 تجمع العزب الغربية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2113  جأري - دة نظ  المعلوما  ال ترا يةوح المصدر: 
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السكان 
1

 
 

ت مةع العة ب   أن عةدا سةكان     2115بين التعداا العام للسةكان والمسةاكن الةذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام           

ة  وعةةدا الوحةةدا  أسةر  245نسةةمة مةن اإلنةةاث  ويبلةغ عةةدا األسةةر    654و نسةةمة مةن الةةذكور   525نسةمة  مةةنه    17354بلةةغ  التربيةة 

 وحدة. 265السكنية 

الفئات العمرية والجنس
2

 

 

  كةةان كمةةا يلةةي  2115لعةةام  ت مةةع العةة ب التربيةةةأن تو يةةع الفئةةا  العمريةةة  ةةي  أظهةةر  بيانةةا  التعةةداا العةةام للسةةكان والمسةةاكن   

عامةا  مةا    65الفئة العمرية  % ضمن3عاما  و 64 -15% ضمن الفئة العمرية 53.1عاما   15% ضمن الفئة العمرية أقل من 42.5

%  ونسةةبة اإلنةةاث 52.6  أي أن نسةةبة الةةذكور 111.4 111  هةةي ت مةةعالأن نسةةبة الةةذكور لإلنةةاث  ةةي    ةةوق. كمةةا أظهةةر  البيانةةا  

45.4.% 

 العائالت

 

ر  عائلةة المةدو   جلعةوا  عائلةة    األشةقر عائلةة    ق مةار  عائلةة   سةلمان  من عدة عائال   منها  عائلةة  ت مع الع ب التربيةيتألض سكان 

  .(2112  ت مع الع ب التربيةقروي  )م لاوعائلة عواة  عائلة مراعية  عائلة أبو هنية

 

قطاع التعليم
3

 
 

%. ومةن م مةوع   64%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      11.2  حةوالي  2115عام  ت مع الع ب التربيةبلتت نسبة األمية لدي سكان 

% انهةةةوا اراسةةةته  26.5% انهةةةوا اراسةةةته  االبتدائيةةةة  21.3عون القةةةراءة والكتابةةةة  % يسةةةتطي12السةةةكان المتعلمةةةين  كةةةان هنةةةا  

ت مةع العة ب     يبةين المسةتوي التعليمةي  ةي     1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  1.3% انهوا اراسته  الثانوية  و21.6اإلعدااية  

 .2115  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام التربية

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) تجمع العزب الغربية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 493 0 0 2 0 42 16 121 140 102 40 30 ذكور

 457 1 0 0 0 13 6 84 112 100 74 67 إناث

 950 1 0 2 0 55 22 205 252 202 114 97 المجموع

 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 ت مةع ال   يوجةد  ةي   2111/2112 ةي العةام الدراسةي     ت مةع العة ب التربيةة    والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر  ) (2112  قلقيليةة  -)مديرية التربية والتعلةي   من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينيةا ميت  إاارتهو  وميتينمدرستين حك

 (.2ال دول رق  

 

 

 

                                                 
1
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
2
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
3
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
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 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  العزب الغربية تجمع: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية عزبة سلمان /سلمان الثانوية المختلطة مدرسة

 ممتلطة حكومية عزبة األشقر /المختلطة األساسيةوالمدور  األشقراتحاد مدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

معلما ومعلمة  36طالبا وطالبة  وعدا المعلمين  342  وعدا الطالب اةّف 22 ةت مع الع ب التربييبلغ عدا الصفو  الدراسية  ي 

 ت مع الع ب التربية(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معل   ي مدارس 2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) ةضطالبا وطالبة  ي كل  11طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  11يبلغ 

 

ال يوضح تو يع ريةاض األطفة    3. ال دول رق  جهة خاةة تهالمطفال  تشر  عل  إاار روضة ت مع الع ب التربيةكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة ت مع ي ال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف ضةالرو سما

 جهة خاةة 2 2 المحبة اإلسالمية/عزبة سلمان أطفال روضة

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

حيث تبعد عن الت مع   درسة كفر ثلث الثانوية ي حال عدم تو ر إحدي المراحل التعليمية  ي الت مع   إن الطالب يتوجهون إل  م

ت مع الع ب  )م لا قرويك   5ك   أو التوجه إل  مدرسة ذكور حبلة الثانوية  ي حبلة  والتي تبعد عن الت مع حوالي  5الي حو

 .(2112  التربية

 

   منها (2112  ت مع الع ب التربية )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل ت مع الع ب التربية يواجه قطاع التعلي   ي

 

 ول إل  المدارس.ةعوبة المواةال  للوة 

 لمهالي وانعكاسها بشكل سلبي عل  الطالب. الحالة المااية واالقتصااية الصعبة. 

 انصرا  كثير من الطالب إل  سوق العمل. 

 

 قطاع الصحة
 

و ي حةال عةدم تةو ر المةدما        حيث يوجد عيااة طبيب عام حكومية  ق . صحيةال المرا قالقليل من  ت مع الع ب التربية ي تتو ر 

 5حيةث يبعةد عةن الت مةع حةوالي        قلقيليةة  مدينةة  ال  ةي  نة مستشف  ارويش   إن المرض  يتوجهون إل  ت معالالصحية المطلوبة  ي 

  ت مةع العة ب التربيةة   قةروي  م لةا  ) كة   5حيث يبعد عن الت مع حةوالي    قلقيليةمدينة   أو التوجه إل  مرك  قلقيلية الصحي  ي ك 

2112). 

 

   أهمها  (2112  ت مع الع ب التربية)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  ت مع الع ب التربيةيواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  وجوا طبيب منتظ .عدم 

 .عدم وجوا ممرضة مقيمة 

 .اوام العيااة مرة واحدة  ي األسبوع وهذا رير كا ي 

  األاوية.أنواع عدم تو ر بعض 
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 ألنشطة االقتصاديةا
 

)انظةر   % مةن القةوي العاملةة   41 سةتوعب ي حيةث  قطةاع ال راعةة   عل  عةدة قطاعةا   أهمهةا    ت مع الع ب التربيةاالقتصاا  ي يعتمد 

  .(2112  ت مع الع ب التربيةقروي  م لا) (1الشكل رق  

 

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

 ما يلي ك  ت مع الع ب التربيةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة41قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة25سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة15قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 لة% من األيدي العام11ويشكل   قطاع الت ارة. 

  من األيدي العاملة5  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.5قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 تجمع العزب الغربية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112  م لا قروي ت مع الع ب التربية المصدر:

 

بقاال  لبيع  3  ملحمتين   بقاال 11 ت مع الع ب التربيةيوجد  ي صااية والت ارية  من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 3   يتون معصرة  (الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدااة  محال 3و لتقدي  المدما  الممتلفة محلينالمضار والفواكه  

  .(2112  ت مع الع ب التربية )م لا قروي مشاتل  راعية 3محال  لماوا  ال راعية  

 

نتي ةةة  ت مةةعالوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األكثةةر تضةةررا  ةةي    %.35إلةة   ت مةةع العةة ب التربيةةة ةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي  وقةةد و

   هي عل  النحو التالي (2112  ت مع الع ب التربية قرويم لا )اإلجراءا  اإلسرائيلية 



 قلقيليةمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 11 

 

 قطاع ال راعة. 

  الصناعة.قطاع 

 .قطاع الت ارة 

 القوى العاملة
4

 

 

% من 31.5  أن هنا  2115عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنور  بيانا  التعداا العام للسكان أظه

% من 53.2% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  61.2 % يعملون(. وكان هنا 92.6السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق   ن ل(ين ألعمال الممن المتفرر %35الطالب  

 

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

 

5قطاع الزراعة
 

 اونمةا أراض سةةكنية  179و أراض قابلةةة لل راعةة  اونة  هةي   6,884اونمةةا  منهةا   8,603حةوالي   ت مةع العةة ب التربيةة  تبلةغ مسةاحة   

 (.3وخريطة رق    5)انظر ال دول رق  

 

(بالدونم المساحة) تجمع العزب الغربية في األراضي استعماالت: 5 جدول
6

 

مساحة 

المستوطنات 

القواعد و

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(6,884) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

212 11 1,041 271 0 1,169 2,055 154 3,506 179 8,603 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

                                                 
4
 ع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدورتشمل هذه المعلوما  ت م 
5
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
6
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 

 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 

تفرغ م

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 493 2 187 9 4 25 0 149 304 8 12 284 ذكور

 457 1 394 0 0 19 215 160 62 6 1 55 إناث

 950 3 581 9 4 44 215 309 366 14 13 339 المجموع

.2114ني  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطي المصدر:  
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 تجمع العزب الغربية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

تعتبةر البةا يالء والفةول    . والعة ب التربيةة   ت معلمروية المكشو ة  ي   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية وا6ال دول رق  

)مديريةة   اونما من البيو  البالستيكية م روع معظمها بالميةار  425  كما ويوجد  ي القرية ت معأكثر األنواع  راعة  ي الاألخضر 

 (.2111 راعة قلقيلية 

 

)المساحة بالدونم( تجمع العزب الغربيةفي  المكشوفةمروية بالخضراوات البعلية والمساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
7

 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

88 75 25 1 1 11 22 61 12 1 24 5 
 2111  ليةقلقيمديرية  راعة   المصدر

 

 ل يتةون ب راعةة ا  ت مةع العة ب التربيةة   وتشةتهر   .ت مةع العة ب التربيةة     يبين أنواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي     7ال دول رق  

 . ل يتوناون  م روعة بأش ار ا 439حيث يوجد حوالي 

 

لدونم()المساحة با تجمع العزب الغربيةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 
8

 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

324 448 33.5 9 0 0 0 0 17 0 273.5 0 0 439 

                                                 
7
  بة جلعوا  وع بة المدورتشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع 
8
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
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 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

  وأهمها القمح )أنظر ال ةدول رقة    اون  88   ان مساحة الحبوب تبلغ ت مع الع ب التربيةلفية  ي أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والع

1.) 

 

)المساحة بالدونم( تجمع العزب الغربيةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 
9

 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
يات جافةبقول محاصيل زيتية محاصيل علفية  

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

8 116 5 3 0 0 0 16 0 0 0 6 3 3 0 88 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

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

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

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

 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  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجوا نسةبة كتشض  ا

 .ساحا  ال راعية األكبر حسب أريجيوضح الفرق  ي أرقام الم

 

 األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    ت مةع العة ب التربيةة    سةكان  مةن %  5 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.4)انظر ال دول رق   (2211  ت مع الع ب التربية قروي واألرنام )م لا

 

لعزب الغربيةتجمع ا في الحيوانية الثروة: 9 جدول
10

 

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

162 0 19,000 0 0 0 0 274 1,693 1 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 2111 قلقيلية   مديرية  راعة المصدر

 

)انظةر   (2112  ت مةع العة ب التربيةة    )م لا قةروي  ك  طرق  راعية 11وجد حوالي    يت معال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(11ال دول رق  

 

 وأطوالها تجمع العزب الغربية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 4 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1 لحة لمرور الدواب  ق ةا

 1 رير ةالحة

 2112  ت مع الع ب التربيةقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2112  ت مع الع ب التربية )م لا قروي المشاكل بعض ت مع الع ب التربيةال راعي  ي يواجه القطاع 

  من أراضي الع ب التربية.61مصاارة أكثر من % 

 ي ال راعية بسبب جدار الفصل العنصري.إل  األراض عدم القدرة عل  الوةول 

                                                 
9
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
10
 تشمل هذه المعلوما  ت مع ع بة سلمان  ع بة األشقر  ع بة جلعوا  وع بة المدور 
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 .وعرة األراضي 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر عمالة 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةض  ئةا  الم تمةع و ةي عةدة         ملسسةة محليةة  يوجةد  ولكةن    ملسسا  حكوميةأية  ت مع الع ب التربيةال يوجد  ي 

  وهي (  2112  ت مع الع ب التربية قروي )م لا م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  ت مةع لااالهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة من قبل  م 2112عام  تأسا :تجمع العزب الغربيةمجلس قروي 

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

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 باء واالتصاالتالكهر

 

المصدر الرئيا للكهرباء  ةي  القطرية اإلسرائيلية شركة ال تعتبر م. 1444 شبكة كهرباء عامة منذ عامت مع الع ب التربية يوجد  ي 

 كما تواجه بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء  أهمها  .%111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا الت مع 

 

 بل الكهربائية مكشو ة وقديمة  بحاجة إل  إعااة تأهيل.الكوا -1

 عدم تو ر مصابيح إنارة بالعدا الكا ي. -2

 

% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة      11  وتقريبةا  الت مةع شةبكة هةاتض  تعمةل مةن خةالل مقسة  آلةي ااخةل          ت معال كما يتو ر  ي

 .(2112  قروي ت مع الع ب التربية)م لا  الهاتض

 اصالتالنقل والمو

 

و ةي حةال عةدم وجةوا وسةائل       .(2112  قروي ت مع الع ب التربية)م لا  المواطنين تاكسي تنقل 2 التربيةت مع الع ب يوجد  ي 

مواةال   ي الت مةع  يقومةون باسةتمدام السةيارا  الماةةة  ومةن أهة  العوائةق أمةام تنقةل الركةاب والمسةا رين  قلةة المركبةا   ةي                

 (.2112  قروي ت مع الع ب التربية)م لا  هاالت مع والمدما  التي تقدم

 

قةروي ت مةع   )م لةا   مةن الطةرق الفرعيةة   كة    15ك  من الطرق الرئيسة و 2 لت مع يوجد  ي ا لت مع اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   ر)أنظ (2112  الع ب التربية

 

 تجمع العزب الغربية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 4

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 3

 طرق رير معبدة. .3 - 11

 2112 قروي ت مع الع ب التربية م لا المصدر: 
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 المياه

 

بالميةاه    ب التربيةة العة بت ويةد سةكان    من خالل ثالثةة آبةار ارتوا يةة خاةةة يملكهةا الم لةا       م لا قروي ت مع الع ب التربيةيقوم 

قروي ت مةع  م لا % )61  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  2116عبر شبكة المياه العامة منذ عام 

 (.2112  الع ب التربية

 

قةروي  م لا عب/السنة )ألض متر مك 111.4  حوالي 2112لقد بلتت كمية المياه النات ة من اآلبار االرتوا ية والم واة للسكان عام 

إل  أن المواطن  ي  وهنا ت در اإلشارة اليوم.لترا/  114(. وبذل  يقدر معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي 2112  ت مع الع ب التربية

قةروي ت مةع   م لةا  % )5ال يستهل  هةذه الكميةة مةن الميةاه  وذلة  بسةبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة                ا الت مع هذ

(. وهذه تمثل الفاقد عند المصةدر الةرئيا وخطةوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةغ            2112  الع ب التربية

(.ويعتبر هذا المعدل 2112م لا قروي ت مع الع ب التربية  لترا  ي اليوم) 111 الع ب التربيةمعدل استهال  الفرا من المياه  ي 

ويبلةغ سةعر    لتةر للفةرا  ةي اليةوم.     111حد األان  الموة  به من قبل منظمة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة       جيد جدا بالمقارنة بال

 هةذا الت مةع  متر مكعب  كما يتو ر  ةي   211شيكل /متر مكعب  كما يوجد خ ان للمياه بسعة  2المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة 

الةر  وبئةر سةلمان     أبةو بئةر   إلة   باإلضةا ة   بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة      الت مع سكان خمسة آبار ارتوا ية ثالثة منها تقوم بت ويد

م لةا  )متةر مكعةب وتسةتمدم لل راعةة وري األشة ار والمضةراوا         421وهي مل  خاص ويبلغ معدل الضخ اليومي منهةا حةوالي   

 (.2112  قروي ت مع الع ب التربية

 

 الصرف الصحي

 

  قروي ت مع الع ب التربيةم لا ) 2116شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام  ةبيالع ب التر عيتو ر  ي ت م

قروي ت مع الع ب م لا )% 61إل   هذا الت معحيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة الصر  الصحي  ي  (.2112

قروي ت مع م لا )ء للتملص من المياه العاامة أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر الصما (.2112  التربية

 (.2112  الع ب التربية

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      231واستنااا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

لتةرا  ةي    144ر معدل إنتاج الفرا من الميةاه العاامةة بحةوالي       قد قدا الت مععل  مستوي الفرا  ي هذ ألض متر مكعب سنويا. أما 14

المياه العاامة المتبقية  يةت  ت ميعهةا بواسةطة الحفةر      أما .يت  ت ميع ج ء من المياه العاامة بواسطة شبكة الصر  الصحياليوم. حيث 

ص منها إما مباشرة  ي المنةاطق المفتوحةة   حيث يت  التمل  االمتصاةية والحفر الصماء ومن ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العاامة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

  (.2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

ة  تة   ةرض     والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية إاارة النفايا  الصلبة مكلفة هذا الت معاألخري  ي 

شيكل لالشترا   ي الشهر  حيث تبلغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم      15رسوم شهرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  تبلغ 

 (.2112  قروي ت مع الع ب التربيةم لا )% 41

 

عن المنا ل والملسسا  والمحةال    من خدمة إاارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة الع ب التربيةسكان ينتفع معظ  

حاويةة   31الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذل   ي حاويا  منتشةرة  ةي أنحةاء هةذه الت معةا  يبلةغ عةداها        

واسةطة  النفايةا  بواقةع ثةالث مةرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا ب        إلاارةمتر مكعب  ومن ث  يت  جمعها مةن قبةل الم لةا المشةتر       1بسعة 

حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب           كة   41سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان  ي محا ظة جنين والذي يبعد حوالي 

 (.2112  قروي ت مع الع ب التربيةم لا )عن طريق ا نها بطريقة ةحية 

 

كتة   وبالتةالي    1.5 الع ب التربيةة   ي ت معن النفايا  الصلبة أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرا اليومي م

أريةج    -)قس  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنا سنويًا 411  أي بمعدل طن 1.1تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن السكان بحوالي 

2113.) 
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 األوضاع البيئية

 
لمحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلةول لهةا  والتةي يمكةن     كتيرها من بلدا  وقري ا الع ب التربية يعاني ت مع

 حصرها بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

شةبكة الميةاه    أن إلة   باإلضةا ة انقطاع المياه  ي  صل الصيض وذل  ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفةي لسةد احتياجةا  السةكان.     

  استكمالها. إل ه الت معا  وبحاجة العامة ال تتطي كا ة السكان  ي هذ

 

 إدارة المياه العادمة

 

  وبالتالي استمدام الحفر  ت مع الع ب التربيةعدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي تتطي جميع الوحدا  السكنية  ي 

ة خاةة  ي  صل الشتاء  االمتصاةية للتملص من المياه العاامة  وقيام بعض المواطنين بتصريض المياه العاامة  ي الشوارع العام

 هذا الت مع.ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل  بمكارةبسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليض العالية الال مة لنضحها  يتسبب 

ه األمطار(  كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع ميا

مع المياه العاامة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذل  حت  يسهل حيث تمتل  هذه المياه 

نفاذ المياه العاامة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العاامة 

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

  األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذل .

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

بعمليةة   ا  الصةلبة يقةوم  النفاية  إلاارةالم لةا المشةتر     أنالنفايةا  الصةلبة حيةث     إاارةمن مشاكل  ةي   الع ب التربيةيعاني ت مع ال 

جمع النفايا  النات ة عةن المنطقةة والةتملص منهةا  ةي مكةب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي                 

  الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 

 قرية عزبة المدورالوضع الجيوسياسي في 
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% 11.1اونمةا )  356الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية ع بة المدور إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث ت  تصنيض ما مساحته 

لقرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية من مساحة ا

و تبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةري وبعةةض        

جميع السكان  ةي قريةة ع بةة المةدور يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تة  تصةنيض مةا              المميما . ومن ال دير بالذكر أن

ج(  وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة         ) % مةن مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق     11.4اونمةا )  27161مساحته 

االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة          اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو 

اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق اجا  ي قرية ع بة المدور هي أراض  راعية ومناطق 

 (.12)انظر ال دول رق   مفتوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قلقيليةمحافظة                                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 16 

 1995األراضي في قرية عزبة المدور اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  : تصنيف12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 11.1 353 مناطق ب

 88.9 76831 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 36712 المساحة الكلية

 7113، أريج  -ومات الجغرافية نظم المعلالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 

 الوضع الجيوسياسي في عزبة جلعود
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% مةن  1.6اونمةا )  54نيض مةا مسةاحته   الفلسطينية وإسرائيل  تة  تقسةي  أراضةي ع بةة جلعةوا إلة  منةاطق )ب( و)ج(  حيةث تة  تصة          

مساحة الع بة الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و    

قري وبعةض المميمةا .   تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  وال

اونمةا   515يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما ت  تصنيض مةا مسةاحته    ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي ع بة جلعوا 

ج(  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و إااريةا      ) % من مساحة الع بة الكلية( كمناطق41.4)

ث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن ال ةدير             حي

)انظةر ال ةدول رقة      بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق اجا  ي ع بة جلعةوا هةي أراض  راعيةة ومنةاطق مفتوحةة     

13.) 

 

 1995: تصنيف األراضي في عزبة جلعود اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 13جدول                          

 % من المساحة الكلية للعزبة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 8.3 24 مناطق ب

 91.4 285 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 859 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –المعلومات الجغرافية  نظمالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

  عزبة جلعودمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصةل األحاايةة ال انةب    2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا  إلة   شةمالها  مةن  تمتةد    التربيةة  الضةفة  مةن  التربةي  ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المةدن  و القةري  بةين  اإلقليمةي  للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيوب )جيتوها  إل  الفلسطينية وعا لة الت معا    خصوبة ال راعية

محاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةار      و ةي   . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

أقدمت إسرائيل عل  إجةراء    متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

رين منةه  تلتة م بتفكية  مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةر       تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         

خر تعديل ما أعلن عنه  ي الثالثين من آ. وكان 2114تمو  عام  4بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثةار  معضةال  جترا يةة لمسةار ال ةدار       2115شهر نيسان من العام 

وبحسةب التعةديل   يث ارتك   عل  حةل مشةاكل اعتبةر  عثةرة أمةام سةعي إسةرائيل االسةتمرار  ةي بنةاء ال ةدار.             ي الضفة التربية ح

الثالثةين مةن   الماةةة بهةا  ةي     و ارة الد اع اإلسرائيلية عل  الصةفحة االلكترونيةة  األخير لممط  جدار الع ل العنصري الذي نشرته 

ربيةة  الت ا  هة البنائه علة  أراضةي الع بةة وذلة  مةن      قد ت   الع ل العنصري من جدار ك  1.4ن تبين أ  2115شهر نيسان من العام 

أراضي  امعظمه لع بة(الكلية لمساحة المن % 53.4اونما من أراضي الع بة ) 463 ما مساحتهوال نوبية التربية. وقد ع ل ال دار 

 (.14)انظر ال دول رق   راعية ومناطق مفتوحة 
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 معزولة داخل جدار العزل العنصري في عزبة جلعود: تصنيف األراضي ال14جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنة اسرائيلية 63

 2 منطقة جدار 23

 3 مناطقة مفتوحة 211

 4 أراض  راعية 14

 المجموع 433

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

 

 

من بناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي قرية ع بة جلعوا وع ل أراضيها ااخل منطقة الع ل اإلسرائيلية  أةبح عقب االنتهاء 

من الصعب عل  أهالي ع بة جلعوا والت معا  الفلسطينية الم اورة الوةول إل  أراضيه  المع ولة. كما أقامت سلطا  االحتالل 

أما الدخول إل  هذه األراضي للتحك   ي اخول المواطنين إل  أراضيه  المع ولة.  اإلسرائيلية بوابة  راعية عل  مسار ال دار 

للم ارعين القاارين عل  إثبا  ملكيته  لمراضي لدي الدوائر سلطا  االحتالل اإلسرائيلية سمح حيث ت  ال راعية المع ولة

صاريح ألةحاب األراضي )عااة كبار السن منه  التي تندرج يت  إةدار التحيث اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلاارة المدنية اإلسرائيلية( 

. و ال دير بالذكر أن اإلاارة المدنية اإلسرائيلية تقوم بإةدار هذه التصاريح من موس  إل  (أسماؤه   ي ةكو  الملكية العقارية

التصاريح ال تشمل األيدي آخر  األمر الذي يصعب عل  أةحاب األراضي  الحة أراضيه  ال راعية بأنفسه  خصوةا وأن هذه 

 العاملة أو المعدا  الال مة والكاملة لفالحة األرض.

 

 

 

 الوضع الجيوسياسي في عزبة سلمان
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% مةن  24.2اونمةا )  334اضي ع بة سلمان إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث تة  تصةنيض مةا مسةاحته     الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أر

مساحة الع بة الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و    

ظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقري وبعةض المميمةا .   تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل مع

 17146يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تة  تصةنيض مةا مسةاحته           ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ةي ع بةة سةلمان    

ة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و     ج(  وهي المناطق التي تقةع تحةت السةيطر   ) % من مساحة الع بة الكلية( كمناطق55.1اونما )

إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يهةا أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن             

واألراضةي   وحةة ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي منةاطق اجا  ةي ع بةة سةلمان هةي أراض  راعيةة ومنةاطق مفت       

 (.15)انظر ال دول رق  التي ت  مصاارتها لمرراض االستيطانية

 

 1995: تصنيف األراضي في عزبة سلمان اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 15جدول                          

 % من المساحة الكلية للعزبة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 74.7 334 مناطق ب

 25.8 16143 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 16381 المساحة الكلية

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

 

 عزبة جلعود و عزبة سلمان في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

كان منها   األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة ترضلي الع بة استهد ت أراضحصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي ع بة جلعوا نالت 

% من المساحة الكلية للع بة  وقد 4اونما من أراضي ع بة جلعوا هذا ما يقارب ال  51نيريت اإلسرائيلية عل   ةبناء مستوطن

    اإلسرائيلية الممتلفةاألهدا ترضلاستهد ت أراضي الع بة حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي أيضا  ع بة سلمان نالت 

باإلضا ة إل  بناء جدار الع ل العنصري وع ل هذا عل  أراضي القرية  نيريت وأورانيتكان منها بناء المستوطنا  االستيطانية 
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والمفتوحة  ي الع بة لتصبح ج ءا من منطقة الع ل التربية التي تسع  إسرائيل إل  ضمها إل  حدواها ال ديدة  األراضي ال راعية

 - ع بة سلمان.  يما يلي تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي واألحااية ال انب من خالل بناء جدار الع ل العنصري

 

اونما  من أراضيها لترض إقامة مستوطنتي نيريت وأورانيت اإلسرائيليتين. وبالرر  أن  6خسر  ع بة سلمان ما مساحته 

% من المساحة الكلية للقرية  إال أن المطر الحقيقي يكمن  ي 1.5ع بة  ما يقارب ال المساحة ال تشكل شيئا من المساحة الكلية لل

تقع  ةسرائيلينيريت اإلالتوسعا  التي تحصل  ي هاتين المستوطنتين وتمتد بات اه الت معا  الفلسطينية المحيطة.  مثال  مستوطنة 

 القاطنين  يالمستوطنين يبلغ عدا   2111سرائيلي للعام اإل حصاءوو قا لمرك  اإل  (1444خضر )خ  الهدنة للعام ررب الم  األ

  2111  1416عوام وتوسعت مساحتها خالل األ 1411قامة ت مع نيريت  ي العام إسرائيلي. ت  اإل 17132مستوطنة نيريت 

اة عدا السكان مر الذي عمل أيضا عل   ياراضي الفلسطينية األعل  التوالي لتتتلتل ااخل األ 2111  2114  2116  2114

 (.4والمريطة رق   16) انظر ال دول رق  سرائيليين القاطنين  يهااإل
 سرائيلي داخل الخط االخضرراضي الفلسطينية و التابع لتجمع نيريت اإلضافتها للحي الجديد 'نوف هشارون' داخل األإ: عدد البنايات التي تم 13جدول 

 عدد البنايات العام

7113 72 

7118 31 

7119 47 

7111 42 

 7111 ،المصدر: معهد االبحاث التطبيقية / القدس )أريج(
 

 1117و  7113التوسع االستيطاني في تجمع نيريت خالل االعوام : 4خارطة 

 

  

  

 ألسبابراضي الفلسطينية المحتلة يعوا ن الهد  من وراء بناء جدار الع ل العنصري  ي األأسرائيلي بتدعي اولة االحتالل اإلو

راضي الفلسطينية التي سو  يت  ع لها ما تبلغ مساحة األ   و لكن عل  أرض الواقع  سرائيليينأمنية بذريعة حماية المواطنين اإل

% من المساحة الكلية للضفة 13أي ما نسبته   كل  مربع 533 خضر( )الم  األ 1444ين جدار الع ل العنصري وخ  الهدنة للعام ب

سرائيليين القاطنين  ي % من عدا المستوطنين اإل15 سرائيلية تض  أكثر منإمستوطنة  115ل  ض  إ باإلضا ةالتربية هذا 

تحقيقه من إل    المرحلة الثانية لما تسع  أسرائيل قد بدإن أيبدو واء الضفة التربية المحتلة. نحأسرائيلية  ي جميع المستوطنا  اإل

http://www.poica.org/editor/case_studies/nirit-2.jpg
http://www.poica.org/editor/case_studies/nirit-2.jpg
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سرائيل باستتالل إتقوم   راضي الفلسطينية عن الت معا  الكبري  ي الضفة التربيةبناء جدار الع ل العنصري    بعد ع ل األخالل 

سرائيل إن أئيل وذل  باتباع نفا النم  الذي ت   يه بناء المستوطنا . رير سراإل  إبالسكان وضمها  المأهولةوضع المساحا  رير 

)خ  خضر سرائيلية المحاذية للم  األمعا  اإل سرائيلية  ي الضفة التربية بالمدن والتل  رب  المستوطنا  اإلإهذه المرة تسع  

رض من ترسيمه ليتناسب مع ما تفرضه عل  األ عااةإخضر ول  تقويض وضع الم  األإوذل   ي مسع  منها ( 1444الهدنة للعام 

ل  ترسي  الحدوا الشرقية لها وذل  ضمن ما تقوم به من خطوا  إسرائيل من خالله إوقائع مثل جدار الع ل العنصري والذي تسع  

خالل رائيلي سسرائيلي لتوسيع ت مع نيريت اإلالممط  اإلويأتي  حااية ال انب لفرض رؤيتها وممططاتها عل  عملية السالم.أ

ال يعدو وأةبع كيدومي  االستيطاني شيه' ال  ااخل الضفة التربية المحتلة وربطها مع مستوطنة 'الفيه مينإلتمتد السنوا  الماضية 

راضي الفلسطينية المع ولة حااية ال انب عل  منطقة الع ل التربية ) األأرض من خالل السيطرة كونه خطوة لفرض الواقع عل  األ

 خضر(. وبين الم  األالعنصري ل ع ال بين جدار

 

  عزبة سلمانمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصةل األحاايةة ال انةب    2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا  إلة   شةمالها  مةن  تمتةد    لتربيةة ا الضةفة  مةن  التربةي  ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المةدن  و القةري  بةين  اإلقليمةي  للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيوب )جيتوها  إل  الفلسطينية وعا لة الت معا    خصوبة ال راعية

حاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةار      و ةي م  . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

أقدمت إسرائيل عل  إجةراء    متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

ين منةه  تلتة م بتفكية  مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةرر       تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         

خر تعديل ما أعلن عنه  ي الثالثين من آ. وكان 2114تمو  عام  4بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثار  معضال  جترا يةة لمسةار ال ةدار      2115شهر نيسان من العام 

وبحسةب التعةديل   يث ارتك   عل  حةل مشةاكل اعتبةر  عثةرة أمةام سةعي إسةرائيل االسةتمرار  ةي بنةاء ال ةدار.             ي الضفة التربية ح

الثالثةين مةن   الماةةة بهةا  ةي     و ارة الد اع اإلسرائيلية عل  الصةفحة االلكترونيةة  األخير لممط  جدار الع ل العنصري الذي نشرته 

ربيةة  الت ا  هة البنائةه علة  أراضةي الع بةة وذلة  مةن       قد تة    الع ل العنصريمن جدار  ك 1.4ن تبين أ  2115شهر نيسان من العام 

لع بةة()انظر ال ةدول   الكليةة ل مسةاحة  المةن  % 31.3اونما من أراضةي الع بةة )   432 ما مساحتهوال نوبية التربية. وقد ع ل ال دار 

 (.15رق  

 

 لمان: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في عزبة س12جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنة اسرائيلية 5

 2 منطقة جدار 51

 3 مناطقة مفتوحة 245

 4 أراض  راعية 131

 المجموع 437

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

 

 

ية ع بة سلمان وع ل أراضيها ااخل منطقة الع ل اإلسرائيلية  أةبح عقب االنتهاء من بناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي قر

من الصعب عل  أهالي ع بة سلمان الوةول إل  أراضيه  المع ولة. كما أقامت سلطا  االحتالل اإلسرائيلية بوابة  راعية عل  

حيث   ل  هذه األراضي ال راعية المع ولةأما الدخول إمسار ال دار  ي القرية للتحك   ي اخول المواطنين إل  أراضيه  المع ولة. 

للم ارعين القاارين عل  إثبا  ملكيته  لمراضي لدي الدوائر اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلاارة سلطا  االحتالل اإلسرائيلية سمح ت

 ي ةكو  الملكية  يت  إةدار التصاريح ألةحاب األراضي )عااة كبار السن منه  التي تندرج أسماؤه حيث المدنية اإلسرائيلية( 

. و ال دير بالذكر أن اإلاارة المدنية اإلسرائيلية تقوم بإةدار هذه التصاريح من موس  إل  آخر  األمر الذي يصعب عل  (العقارية

أةحاب األراضي  الحة أراضيه  ال راعية بأنفسه  خصوةا وأن هذه التصاريح ال تشمل األيدي العاملة أو المعدا  الال مة و 

 لفالحة األرض. الكاملة
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 الوضع الجيوسياسي في قرية عزبة االشقر
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% 11.1اونمةا )  341ض ما مساحته شقر إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث ت  تصنيالفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية ع بة األ

من مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية 

قةةري وبعةةض و تبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  وال      

 يمةا تة  تصةنيض مةا     .  المميما . ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قريةة ع بةة االشةقر يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(       

ج(  وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة         ) % مةن مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق     14.2اونمةا )  27116مساحته 

اريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة          اإلسرائيلية أمنيا و إا

اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق اجا  ي قرية ع بة االشقر هي أراض  راعية ومناطق 

 (.11)انظر ال دول رق  يطانية والمناطق المحتلة لمرراض االست مفتوحة

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية عزبة االشقر اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 18جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 11.8 341 مناطق ب

 89.7 76813 مناطق ج

 1 1 يةمحمية طبيع

 111 36142 المساحة الكلية

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

 

 

 قرية عزبة االشقر في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

 هةةذهجةة ء مةةن  وال ةةدير بالةةذكر أن  . خسةةر  ع بةةة األشةةقر جةة ءا مةةن أراضةةيها لتةةرض إقامةةة مسةةتوطنة ألفيةةه مناشةةيه اإلسةةرائيلية      

كةل مةن قةري رأس    علة  أراضةي    ة   يمةا تقةوم األجة اء األخةري مةن المسةتوطن      ع بةة األشةقر  عل  أراضي  ق  ت  إقامته  ةالمستوطن

وتعتبر مستوطنة ألفيه مناشيه اإلسرائيلية مةن   الطيرة وعرب الرماضين ال نوبي وعرب أبو  راة والنبي إلياس وعسلة ووااي الرشا.

نهةا  أذ إوكبر المساحة التي تحتلهةا    أوال االستراتي ي كبري إلسرائيل بسبب موقعها ال ترا يالهمية ألالمستوطنا  اإلسرائيلية ذا  ا

كما أن مستوطنة ألفيه مناشيه تتبع من حيةث   .أيضا تعتبر أكبر المستوطنا  اإلسرائيلية  ي محا ظة قلقيلية من حيث المساحة والسكان

بشةكل ريةر   رئيل كيدومي ا الذي تسع  إسةرائيل إلة  ضةمه    أت مع االستيطاني اإلسرائيلي االمستوطنا  اإلسرائيلية المكونة للموقعها 

وتبلةغ مسةاحة األراضةةي   إلة  حةةدواها مةن خةالل بنةاء جةةدار العة ل العنصةري  ةي أراضةي الضةةفة التربيةة.          قةانوني وأحةااي ال انةب    

 . اونما  4المصاارة من ع بة األشقر لترض إقامة مستوطنة ألفيه مناشيه حوالي 

 

  شقرقرية عزبة األمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصةل األحاايةة ال انةب    2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا   إلة  شةمالها  مةن  تمتةد    التربيةة  الضةفة  مةن  التربةي  ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المةدن  و القةري  بةين  اإلقليمةي  للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيوب )جيتوها  إل  الفلسطينية وعا لة الت معا    خصوبة ال راعية

ر و ةي محاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةا       . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

أقدمت إسرائيل عل  إجةراء    متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

تلتة م بتفكية  مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةررين منةه         تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         

خر تعديل ما أعلن عنه  ي الثالثين من آ. وكان 2114تمو  عام  4ار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ بحسب ما جاء  ي القر

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثةار  معضةال  جترا يةة لمسةار ال ةدار       2115شهر نيسان من العام 

وبالنسةبة للتعةديل   ر  عثةرة أمةام سةعي إسةرائيل االسةتمرار  ةي بنةاء ال ةدار.          ي الضفة التربية حيث ارتك   عل  حةل مشةاكل اعتبة   

و ارة الةد اع اإلسةرائيلية علة      تهنشةر الةذي   2115الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن العةام       األخير الصاار ل ةدار العة ل العنصةري  ةي     

ع بة األشةقر مةن ال هةة الشةمالية.     عل  أراضي  بنائهقد ت   ك  من جدار الع ل العنصري 1.1ن تبين أالماةة   االلكترونية تهاةفح

 (.14)انظر ال دول رق  ع بة األشقر اونما من أراضي  251 ما مساحتهوقد ع ل ال دار 
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 شقر: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية عزبة األ19جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

  .1 ةمستوطنة اسرائيلي 4

  .2 اراضي  راعية 135

  .3 اراضي مفتوحة 41

  .4 منطقة جدار 21

 المجموع 751

 7113أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 تجمع العزب الغربيةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 (2112  ت مةع العة ب التربيةة   )م لةا قةروي    الماضةية سةنوا   الممسة  ذ مشاريع خاللبتنفي ت مع الع ب التربيةقروي  م لا قام

 .(21 )انظر ال دول رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل تجمع العزب الغربيةقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 71جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 البن  اإلسالمي للتنمية 2111 مياه كوب 211مشروع بناء خ ان مياه سعة 

 UNDP 2111 تعليمي مشروع إضا ة رر  ةفية لمدرسة سلمان الثانوية

 السلطة الوطنية الفلسطينية 2112 بنية تحتية للم ان والشبكة يمشروع مد خ  مياه رئيس

 2112 ت مع الع ب التربية قروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة
 

وسكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل       ت معملسسا  الم تمع المدني  ي ال   وبالتعاون معع ب التربيةت مع ال يتطلع م لا قروي

والتةي قةام    ت مةع المشاركة التي ت  عقدها  ةي ال تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب األعوام القاامة  حيث ت 

يةج(. و يمةا يلةي هةذه المشةاريع  مرتبةة حسةب األولويةة مةن وجهةة نظةر المشةاركين  ةي              القةدس )أر  -بتنفيذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة   

 الورشة 

 

 إنشاء م مع خدما  عامة يتضمن نااي رياضي  وعيااة ةحية  وقاعة اجتماعا   وروضة أطفال نموذجية.الحاجة إل   -1

ك   ي  5ك   ي ع بة األشقر   3  ك  تقريبا مو عة عل  النحو التالي 14شق طرق  راعية بطول  الحاجة إل  مشروع -2

 ك   ي ع بة جلعوا. 3ك   ي ع بة المدور   3ع بة سلمان  

ك   ي ع بة  2ك   ي ع بة األشقر   2  ك  مو عة عل  النحو التالي 1مشروع توسيع شبكة الكهرباء بطول الحاجة إل   -أ -3

 ك   ي ع بة جلعوا. 2ك   ي ع بة المدور   2سلمان  

ك   ي  1ك   ي ع بة األشقر   1  ك  مو عة عل  النحو التالي 4.5ع توسيع شبكة المياه بطول مشروالحاجة إل   -ب

 ك   ي ع بة جلعوا. 2ك   ي ع بة المدور   1.5ع بة سلمان  

 

 رر  ةفية إل  مدرسة اتحاا األشقر المدور. 11رر  ةفية إل  مدرسة ع بة سلمان الثانوية  و 11إضا ة الحاجة إل   -4

ع بة األشقر  وع بة المدور   ليشمل كل منمشروع استكمال مشروع شبكة الصر  الصحي  ي الت مع الحاجة إل   -5

 ك  تقريبا. 15وع بة جلعوا وذل  بطول 

ك  تقريبا وذل  لحماية األراضي ال راعية والبيو   2بمحاذاة األواية بطول  ةاستنا ايمشروع إنشاء جدران الحاجة إل   -6

 البالستيكية.

 اون  من األراضي ال راعية. 161ستصالح االحاجة إل   -5
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 للتجمعاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن   للت مةع    األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   22من نقص كبير  ةي البنيةة التحتيةة والمدماتيةة. ويبةين ال ةدول رقة          ت معلاتعاني 

 .القروي وجهة نظر الم لا

 

 تجمع العزب الغربية في طويريةالت واالحتياجات األولويات: 22جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  5^  *  شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  4  *  إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  5.5   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   ه جديدةتركيب شبكة ميا 4

  *   ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 511   * بناء خ ان مياه 6

 ك  15   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاويا  11  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   نفايا  الصلبةمكب ةحي لل 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي  *  بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

 عيااة ةحية   * إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

 المرحلة األساسية  *  ة تأهيل مدارس موجواةإعاا 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  51   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 ا كسبر 11  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 111   * أعال  وتبن للماشية 5

    * إنشاء بيو  بالستيكية 6

    * إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لحهبذور  1

    * نباتا  ومواا  راعية 4

 .طرق  راعية ك  2.5ااخلية   ك  طرق 1.5ك  طرق رئيسية   1^      

  2112  ت مع الع ب التربية قرويم لا المصدر:      
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 المراجع
 

 لسطين. -رام اهلل. 2115(  التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2114 ي لإلحصاء الفلسطيني )ال ها  المرك  

  2112  ت مع الع ب التربيةقروي م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصض متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

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

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

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

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

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

 

  

  

 


