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  شكر وعرفان

  
تنمية بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل ال) أريج( رام اهللا -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

)AECID (لتمويلها هذا المشروع.   
  

دمات          الس الخ ات، ومج وزارات، والقروي ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق آم
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . جمع البيانات فريق البحث خالل عملية

  
ذي يهدف      ذا العمل ال أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

كانية ف   ات الس املة عن التجمع ات ش ى معلوم وي عل ات تحت لة آتيب ن سلس و جزء م ب ه ذا الكتّي ة ه لة  رام اهللاي محافظ اءت سلس ج
ي محافظة  كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة لدراسة ش ذه نتيج ات ه ق  رام اهللالكتيب ي المحافظة، بهدف توثي ية ف األوضاع المعيش

ذ مشروع     انية دراسة التجمعات السك   "وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، من خالل تنفي
ج ( القدس  –، الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية"وتقييم االحتياجات التطويرية  دولي       )أري اون ال بانية للتع ة اإلس ، والممول من الوآال

  .)AECID(من أجل التنمية 
  

دف المشروع  ة يه وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس رية، إل ، والبش
ى   . رام اهللا الريفية والمهمشة في محافظة   والبيئية، والقيود الحالية المفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المناطق  والتي عل

ية      ر األوضاع السياس ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس طة، وإع رامج واألنش ن صياغة الب ها يمك أساس
  .بالمياه، والبيئة، والزراعةتصادية واالجتماعية غير المستقرة في المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة واالق

  
الي        رام اهللايمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة     ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي : ب

http://vprofile.arij.org.  
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  اللبن الغربي قريةدليل 

  

  فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
  

المسافة األفقية بين (آم هوائي  21.2، وعلى بعد رام اهللامدينة  غرب شمال، وتقع رام اهللاة محافظ قرى، هي إحدى اللبن الغربي قرية
، "طولكرم "دير بلوط، ومن الشمال أراضي بني زيد وأراضي عابود يحدها من الشرق ،منها) رام اهللاومرآز مدينة  قريةمرآز ال

 )2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية(ي عابود أراض ومن الجنوب 1948رنتيس واألراضي المحتلة عام ومن الغرب 
  .)1أنظر الخريطة رقم (
  

 اللبن الغربي قريةموقع وحدود : 1خريطة 

 
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
اع    اللبن الغربي قريةتقع  ى ارتف ا حو           269عل دل السنوي لألمطار فيه غ المع وق سطح البحر، ويبل را ف دل     562الي مت ا مع م، أم مل

بية حوالي     19درجات الحرارة فيصل إلى  ة النس ة    ( %62درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوب ج،   –وحدة نظم المعلومات الجغرافي أري
2012.(   

  
نهم من   أعضاء 4يتكون المجلس الحالي من وم، 1995عام  اللبن الغربيفي  المجلس القرويتم تأسيس  ل السلطة الوطن  ، تم تعيي ة  قب ي
ا  .ملك يوجد للمجلس مقر دائمو الفلسطينية، ات     ي آم يارة لجمع النفاي ك المجلس س ع ضمن مجلس الخدمات المشترك      متل ابود ل، ويق  ع

  ).2011، اللبن الغربي مجلس قروي(
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  :قوم بها، ما يليي التي المجلس القرويومن مسؤوليات 
  

 تمديد شبكة إمداد مياه الشرب وصيانتها.  
 ظيف الشوارعوتن جمع النفايات. 
 حماية األمالك الحكومية. 

  

  نبذة تاريخية
  

بن  "لشهرة سكان القرية في تربية الحيوانات، حيث أن أصل التسمية    بهذا االسم نسبة  اللبن الغربيسميت قرية  ر الل ا   " دي م تحويله وت
ى      .)2011، اللبن الغربي قروي مجلس( إلى اللبن الغربي اريخ إنشاء التجمع إل ام ويعود ت روي مجلس  (م  1995 ع ي   ق بن الغرب ، الل

  ).1انظر الصورة رقم ) (2011
  

 اللبن الغربي قرية من منظر: 1 صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ي : ، وهوواحد مسجد اللبن الغربي قريةيوجد في  اآن وا     .مسجد اللبن الغرب ا يوجد بعض األم ة في ال   آم اطق األثري ة لمن ا قري : ، أهمه
 .)2طة رقم أنظر الخري( )2011، اللبن الغربيمجلس قروي ( خربة مفر
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 اللبن الغربي قريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  

   السكان
  

ة   ،2007لمرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز ا ي  أن عدد سكان قري بن الغرب  الل
 261أسرة، وعدد الوحدات السكنية     248نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر  721نسمة من الذآور، و 666نسمة، منهم  1,387بلغ 
  .وحدة

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ي  ن توزيع الفئات العمرية في قرية أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن، أ بن الغرب ام   الل ي   2007لع ا يل ان آم % 42.3: ، آ
ة   % 4.2عاما، و 64 -15ضمن الفئة العمرية % 53.4عاما،  15العمرية أقل من ضمن الفئة  ة العمري وق    65ضمن الفئ ا ف ا فم . عام

  %.52، ونسبة اإلناث %48ن نسبة الذآور ، أي أ100 :92.4آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في القرية، هي 
  

 العائالت
  

ة    عائلة راضي، ، عائلة سالم عائلة :من عدة عائالت، منها اللبن الغربي قريةيتألف سكان  ة عيسى وعائل زيتون، عائلة رضوان، عائل
  ).2011، اللبن الغربي قرويمجلس (صرصور 
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  الهجرة 
  

شخصا قد هاجروا أو  50، أن هناك اللبن الغربيقرية في  )أريج(القدس  –اث التطبيقية الذي قام به معهد األبح بين المسح الميداني
  .)2011، اللبن الغربي مجلس قروي( 2000ترآوا القرية منذ بداية انتفاضة األقصى عام 

 

  قطاع التعليم
  

ي   قريةسكان بلغت نسبة األمية لدى  بن الغرب ام   الل د شكلت نسبة اإل   % 6.6، حوالي  2007ع اث ، وق ا  ن ومن مجموع   %. 92.5 منه
اك  ان هن ين، آ كان المتعلم ة، % 14.1الس راءة والكتاب تطيعون الق ة، % 23.6يس تهم االبتدائي وا دراس تهم % 27انه وا دراس انه

ا % 14.2انهوا دراستهم الثانوية، و %14.5اإلعدادية،  م   . انهوا دراستهم العلي ين المستوى التعليمي في     1الجدول رق ة ، يب بن  قري  الل
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام الغربي

  
 2007 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( اللبن الغربي قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديابتدائي
دبلوم 
 متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
 مبين

المجموع

 483 - - - - 45 29 68 153 114 69 5 ذآور
 531 - - - - 27 43 79 121 125 74 62 إناث

 1,014 - - - - 72 72 147 274 239 143 67المجموع
 .2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
ي     ة ف ية والثانوي يم األساس ات التعل ق بمؤسس ا يتعل ا فيم ةأم بن قري ي الل ي   الغرب ام الدراس ي الع ي ال2010/2011ف د ف ة، فيوج  قري

ة         ،التعليم العالي الفلسطينيةمن قبل وزارة التربية وما يتم إدارته ،مدرستين حكوميتين ال في قري ة رياض لألطف ا ال يوجد أي بن  آم الل
  ).2انظر الجدول رقم ( )2011اهللا، رام  -مديرية التربية والتعليم(تشرف عليها وزارة التربية والتعليم  الغربي

  
 2010/2011حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي توزيع المدارس في قرية اللبن الغربي  :2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

 مختلطة  حكومية اللبن الغربي الثانوية المختلطةمدرسة 

 ذآور  حكومية ربي الثانويةذآور اللبن الغمدرسة 
.2011 ،مديرية التربية والتعليم :المصدر

  
ي   قرية يبلغ عدد الصفوف الدراسية في بن الغرب ين      409، وعدد الطالب   اصف  23 الل ة، وعدد المعلم ا وطالب ا   39طالب ة  معلم ومعلم

دل عد   ).2011، رام اهللا -مديرية التربية والتعليم( دارس      وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مع م في م ة د الطالب لكل معل ي   قري بن الغرب  الل
  .)2011، مديرية التربية والتعليم( آل صفطالبا وطالبة في  18طالبا وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية  10يبلغ 

  
روضة و، ذآور عابود الثانويةفإن الطالب يتوجهون إلى مدرسة  التجمع،وفي حال عدم توفر إحدى المراحل التعليمية في 

  .)2011، اللبن الغربي مجلس قروي( آم 15عن التجمع حوالي  انتبعد والتي في عابود بطريرآية الالتينيةال
  

  :منها ،)2011مجلس قروي اللبن الغربي، ( والمشاآلبعض العقبات  اللبن الغربييواجه قطاع التعليم في 
  

 عدم توفر فرع علمي أو تجاري في القرية. 
 عدم توفر رياض أطفال.  
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  صحةقطاع ال
  

ام    ةمرآز صحي تابع التحاد لجان العمل الصحي، عياد يوجد حيثصحية، المرافق من الالقليل  اللبن الغربي قريةتتوفر في  طبيب ع
إن   قريةعدم توفر الخدمات الصحية المطلوبة في ال وفي حال. حكومية وأخرى تابعة لمؤسسة غير حكومية ى   ف  المرضى يتوجهون إل

  ).2011، اللبن الغربي قرويمجلس ( آم 15، والذي يبعد عن التجمع حوالي مرآز الكاريتاس في عابود
  

   :، أهمها)2011اللبن الغربي،  مجلس قروي(المشاآلبعض  اللبن الغربي قريةيواجه قطاع الصحة في 
  

 عدم توفر سيارة إسعاف. 
 عدم توفر مختبر طبي. 
 عدم توفر صيدلية. 
 عن طريق وزارة الصحة في بعض األحيان نقص األدوية المقدمة من لجان العمل الصحي. 
 عدم توفر مرآز صحي حكومي. 

  

  األنشطة االقتصادية
  

ة   % 40، حيث يستوعب هذا القطاع قطاع الوظائف على عدة قطاعات، أهمها اللبن الغربي قريةيعتمد االقتصاد في  وى العامل  من الق
 ).1انظر الشكل رقم ( )2011، اللبن الغربي قرويمجلس (
  

ج في سنة     الذي قام هرت نتائج المسح الميدانيوقد أظ أن      2011به معهد أري ة، ب ق الدراسة الحالي ة     بهدف تحقي دي العامل ع األي توزي
 :، ما يلياللبن الغربي قريةحسب النشاط االقتصادي في 

  

  من األيدي العاملة% 40قطاع الموظفين، ويشكل، 
  لةمن األيدي العام%  30سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل، 
  من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل، 
  دي العاملةمن األي% 10قطاع الزراعة، ويشكل، 
  من األيدي العاملة% 10قطاع الخدمات، ويشكل. 

  
  اللبن الغربي قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  .2011، الغربياللبن  قرويمجلس : المصدر
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االت  10في التجمع    فيوجد أما من حيث المنشآت والمؤسسات االقتصادية والتجارية  ع    ،بق ه الخضار   محل واحد لبي ين  ، والفواآ محل
ة  ديم الخدمات المختلف ة للصناعات  تمحال  5و لتق ارة، ،آالحدادة (المهني خا...والنج ة  )ل اتل زراعي ة مش روي  (، وثالث بن مجلس ق الل

  ).2011، الغربي
  

ي   قروي مجلس( %20إلى  2011في عام  اللبن الغربي قريةوصلت نسبة البطالة في وقد  بن الغرب ات    ). 2011، الل ين أن الفئ د تب وق
 .قطاع الزراعة :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي قريةاالجتماعية األآثر تضررا في ال

  

  القوى العاملة 
  

من % 32.3، أن هناك 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني آنأظهرت بيانات التعداد العام للسكان المسا
من % 57.4منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 67.4وآان هناك ). يعملون% 92.7منهم (السكان آانوا نشيطين اقتصاديا 

  ). 3انظر الجدول رقم ()من المتفرغين ألعمال المنزل% 33.5الطالب، و
  

 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الغربي اللبن سكان: 3جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
 مبين

 المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

 المجموع
طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

 المجموع أخرى

 483 3 218 9 -  28 4 177 262 4 12 246 ذآور
 531 -  465 1 -  24 225 215 66 5 3 58 إناث

 1,014 3 683 10 -  52 229 392 328 9 15 304 المجموع
.2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر  

                      

   قطاع الزراعة
  

انظر  ( دونما أراض سكنية 222و دونم هي أراض قابلة للزراعة 3,261دونما، منها  11,286حوالي  اللبن الغربي قريةتبلغ مساحة 
  ).3، وخريطة رقم 4الجدول رقم 

  
 )بالدونم المساحة( 2010 لعام الغربي اللبن قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة المستوطنات 
 والقواعد العسكرية
 ومنطقة الجدار

مساحة المناطق 
 الصناعية والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
)3,261(  

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

عات زرا
 دائمة

1,383 93 6326 0 0 781 7 1 2,472 222 11,286 

 2012، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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  اللبن الغربي قريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 
ا و. اللبن الغربي قريةات البعلية والمروية المكشوفة في عومزرالن األنواع المختلفة من ، يبي5الجدول رقم  واع    يعتبر الكوس ر األن أآث
  .قريةزراعة في ال

  
 )بالدونم المساحة( اللبن الغربيقرية  في المكشوفة، والمروية البعلية بالخضروات المزروعة األراضي مساحة: 5 جدول

لمجموعا الورقية الخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى   الخضروات الثمرية 

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

3 58 0.5 5 0 0 0 13 0 0 2.5 40 

2009، رام اهللا -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
ة المثمرة ومساحاتها في    ، يبين أنواع األشجار6الجدول رقم  ي   قري بن الغرب ي  وتشتهر   .الل بن الغرب ون بزراعة ا  الل حيث يوجد    لزيت

  .لزيتوندونم مزروعة بأشجار ا 1,100ي حوال
  

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

لجوزياتا فواآه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات 

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

0 1,161 0 41 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1,100 

  .2009رام اهللا،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
ا القمح    120، فان مساحة الحبوب تبلغ بن الغربيالل قريةأما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في  م، وأهمه م    ( دون أنظر الجدول رق

7.(  
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 )بالدونم المساحة( اللبن الغربي قرية في المختلفة والعلفية الحقلية بالمحاصيل المزروعة األراضي مساحة: 7 جدول

صيل زيتيةمحا محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع  بقوليات جافة 
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 263 0 0 0 0 0 35 0 4 0 81 0 23 0 120 

  .2009رام اهللا،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
المسح  ، إلى أن)نظم المعلومات الجغرافية(ية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج في المساحات الزراع الختالفا ويرجع

على تعريف المساحات الزراعية  استند) 2010(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و
وحساب  تجزئة رفضفعلية وليست الموسمية، و، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الالحيازات الزراعية حجم محددا

 أريج مسح أما .الينابيع بعض المناطق الحضرية والمناطق الزراعية التي توجد فيها السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضي
 وهذا محتلةاألراضي الفلسطينية ال في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبةآتشف فا

  .يوضح الفرق في أرقام المساحات الزراعية األآبر حسب أريج
  

داني    ة        وتبين من المسح المي د األبحاث التطبيقي ه معه ام ب ذي ق ج ( رام اهللا –ال ام    )أري ة  سكان  من % 10 أن ،2011في ع بن   قري الل
  ).8انظر الجدول رقم () 2011، الغربي اللبن قرويمجلس ( وغيرها الماعزواألغنام  يقومون بتربية الماشية، مثل الغربي

 
 الغربي اللبن قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

95 0 30,000 0 0 0 0 361 150 11 

  جالت، والثيرانتشمل األبقار، العجول، الع *
 .2009، رام اهللا - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
م  ) (2011، اللبن الغربي قرويمجلس ( آم طرق زراعية 6، فيوجد حوالي قريةأما من حيث الطرق الزراعية في ال انظر الجدول رق

9.(  
  

 وأطوالها لغربيا اللبن قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

  )آم(ل الطو  حالة الطرق الزراعية

  2  صالحة لسير المرآبات
  2  صالحة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية فقط

  2  صالحة لمرور الدواب فقط
  -  غير صالحة

  .2011، اللبن الغربي قرويمجلس : المصدر

  
  : ا، أهمه)2011روي اللبن الغربي، مجلس ق(بعض المشاآل اللبن الغربي قريةيواجه القطاع الزراعي في 

  
 مصادرة األراضي. 
 عدم توفر رأس المال. 
 قلة الدعم المالي والمعنوي للمزارعين. 
 عدم توفر الطرق الزراعية يؤدي إلى قلة استغاللها. 
 عدم استغالل األراضي لوعرتها. 
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  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ة يوجد عدة مؤسسات    لكن  . الحكومية المؤسسات أية من اللبن الغربي قريةيوجد في ال  ات       محلي دم خدماتها لمختلف فئ ات تق وجمعي
  :منها ،) 2011، اللبن الغربي قرويمجلس ( مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها المجتمع وفي عدة

 
 آافة  وتقديم قرية، بهدف االهتمام بقضايا الوزارة الحكم المحلي، من قبل م1996عام  تأسس :اللبن الغربي مجلس قروي

 .الخدمات إلى سكانها
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

المصدر الرئيس للكهرباء في  ظة القدس ، وتعتبر شرآة آهرباء محافم1982شبكة آهرباء عامة منذ عام  اللبن الغربي قريةيوجد في 
  : ويواجه التجمع بعض المشاآل في مجال الكهرباء،منها %.77إلى  وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء. قريةال
  

 ضعف التيار الكهربائي. 
 انقطاع التيار الكهربائي خصوصا في فصل الشتاء. 
  

ي داخل ال         قريةآما ويتوفر في ال اتف، تعمل من خالل مقسم آل ة شبكة ه ا  قري من الوحدات السكنية موصولة بشبكة      % 70، وتقريب
  ).2011، اللبن الغربي قرويمجلس ( الهاتف

  

  النقل والمواصالت
  

ي  د ف ةيوج ي قري بن الغرب د الل انونيتين ،تاآسي واح ر ق يارتين غي واطنين  باصين، وس ل الم وم بنق رويمجلس (تق ي ق بن الغرب  ،الل
ة الطرق ال آم من   3والرئيسة،  آم من الطرق 1 قريةي ال، فيوجد فقريةأما بالنسبة لشبكة الطرق في ال. )2011 روي مجلس  ( فرعي  ق

  ).10انظر الجدول رقم ) (2011، اللبن الغربي
  

10 جدول الغربي اللبن قرية في الطرق حالة:   

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  1  2
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  -
  .طرق غير معبدة .3  -  1

  2011 ،اللبن الغربي قرويمجلس : المصدر

  

  لمياها
  

ك من خالل مصادر مشتراة من شرآة م دائرة مياه الضفة الغربية بتزويد قرية اللبن الغربي بالمياهتقوم  ر   كيروت اإلسرائيلية، وذل عب
ائها   شبكة المياه العامة  م إنش ي ت ام   الت ة إ        ، 1964ع اه العام ى  وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المي مجلس  ( %100ل

  .)2011قروي اللبن الغربي، 
  

زودة   اه الم ة المي د بلغت آمي ي لق بن الغرب ة الل ام لقري والي2010ع ر مكعب 50,000 ، ح نة /مت ي،  (الس بن الغرب روي الل مجلس ق
واطن في        / لترا 99، وبذلك يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي )2011 ى أن الم ا تجدر اإلشارة إل وم وهن ة الي ي    قري بن الغرب ال الل

رئيس     %30يستهلك هذه الكمية من المياه، وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى  د المصدر ال د عن ، وهذه تمثل الفاق
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اه في    ي    وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المي بن الغرب ة الل را   69 قري في  لت
ة الصحة        أقل بكثير بالمقارنة مع الحد  ويعتبر هذا المعدل  .)2011مجلس قروي اللبن الغربي، ( اليوم ل منظم رح من قب ى المقت األدن

ذه     .لتر للفرد في اليوم 100العالمية والذي يصل إلى  غ عدد ه وتعتبر آبار جمع األمطار المنزلية المصدر البديل لشبكة المياه حيث يبل
ي،    (بئر 20لقرية حوالي اآلبار في ا بن الغرب روي الل ة هو            .)2011مجلس ق اه من الشبكة العام ر المكعب للمي غ سعر المت ا يبل  4آم

  )2011مجلس قروي اللبن الغربي، (متر مكعب/ شيكل
  

  الصرف الصحي
  

ر االمتصاصية آ     اللبن الغربيتفتقر قرية  يلة إلى وجود شبكة عامة للصرف الصحي، حيث يستخدم السكان الحف تخلص    وس رئيسة لل
  )2011مجلس قروي اللبن الغربي، ( من المياه العادمة

  
ًا بحوالي             ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ومي من المي ى    76.7واستنادًا إلى تقديرات االستهالك الي ا، بمعن را مكعب مت

وم    48معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي  أما على مستوى الفرد في القرية، فقد قدر. متر مكعب سنويًا 28,000 را في الي . لت
ا      يتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية حيث ا إم تخلص منه تم ال ومن ثم يتم تفريغها بواسطة صهاريج النضح، حيث ي

ة     اة للبيئ ة المجاورة دون مراع ا تجدر  . مباشرة في المناطق المفتوحة أو في األودي ة         وهن اه العادم تم معالجة المي ه ال ي ى أن اإلشارة إل
ة              ة والصحة العام ى البيئ ا يشكل خطرا عل تخلص، مم ع ال د مواق د المصدر أو عن ة     ( الناتجة سواء عن اه والبيئ ج،   -قسم أبحاث المي أري

2012.(  
  

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                    

ات الصلبة الناتجة عن       الجهة الرسمية ال المجموعة الحادية عشر للنفايات –يعتبر مجلس الخدمات المشترك  مسؤولة عن إدارة النفاي
ا  اللبن الغربي المواطنين والمنشآت التجارية في قرية تخلص منه ي،     ( ، والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات وال بن الغرب روي الل مجلس ق

2011(  
  

ة  كان قري م س ع معظ يينتف بن الغرب ات  الل ع النفاي تم جم ات الصلبة، حيث ي ة إدارة النفاي ن خدم ازل والمؤسسات م ة عن المن الناتج
تيكية     اس بالس ي أآي ة ف احات العام ة والس الت التجاري ي         ،والمح رتين ف ع م دمات بواق س الخ ل مجل ن قب ا م تم جمعه ك ي د ذل وبع

ة  3والذي يبعد  عشوائي إلى مكب الخاصة بمجلس الخدمات سيارة النفاياتاألسبوع،ونقلها بواسطة  تخلص     ،آم عن القري تم ال حيث ي
  )2011مجلس قروي اللبن الغربي، ( لنفايات في هذا المكب عن طريق حرقهامن ا

  
ة        ات الصلبة في قري ومي من النفاي ي  أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد الي بن الغرب الي    0.7 الل م، وبالت آغ

نوياً   354أي بمعدل  ،طن 0.97تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية بحوالي  ا س ة     (طن اه والبيئ  -قسم أبحاث المي
  .)2012أريج، 

  

  األوضاع البيئية
  

ا، والتي يمكن              وبلدان من قرى قرية اللبن الغربي آغيرهاتعاني  ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب المحافظة من عدة مشاآل بيئي
  : حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  
  :القرية، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها عنلفترات طويلة في فصل الصيف قبل دائرة مياه الضفة الغربية من  انقطاع المياه

اه الفلسطينية،     .1 اه من شرآة ميكروت            الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المي ة بشراء المي اه الضفة الغربي رة مي وم دائ حيث تق
  .لسد احتياجات السكان، وذلك ألن آميات المياه المتاحة ال تكفي اإلسرائيلية

 . ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة وقدمها .2
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  إدارة المياه العادمة
 

للتخلص من المياه العادمة، وقيام بعض المواطنين  استخدام الحفر االمتصاصيةعدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي 
العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، بتصريف المياه العادمة في الشوارع 

يهدد بتلويث المياه الجوفية  االمتصاصية آما أن استخدام الحفر. صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القرية بمكارةيتسبب 
، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعلها غير )اه األمطارآبار جمع مي(والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 

صالحة للشرب، حيث أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب 
لمعالجة التي يتم تجميعها من الحفر آما أن المياه العادمة غير ا. استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر

االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 
  .والصحية الناجمة عن ذلك

    
  إدارة النفايات الصلبة

 
ة    ة  عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدم ي تضعها         ةالمجاور والتجمعات  القري ل الت ى العراقي يس إل ك بشكل رئ ود ذل ، ويع

سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعلق بإصدار تراخيص إلقامة مثل هذه المكبات، حيث 
اطق   ع ضمن من ذلك تق بة ل ة )ج(أن األراضي المناس رائيلية الكامل يطرة اإلس ي تخضع للس ذه باإلضا. ، والت ل ه ذ مث ى أن تنفي فة إل
دول المانحة    ى الصحة ومصدرا             . المشاريع يعتمد على التمويل من ال ات صحي يشكل خطرا عل وفر مكب نفاي إن عدم ت الي ف وبالت

  .لتلويث أحواض المياه الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية
                                                                                                                                                                                    

   ل اإلسرائيليإجراءات االحتالأثر 
  

  سياسي في قرية اللبن الغربي  الوضع الجيو
  

الرجوع  ىب ة  إل ة المؤقت لو الثاني ة أوس امنو اتفاقي ي الث ة ف ام  و الموقع ن الع ول م هر أيل ن ش رين م ل 1995العش ين الس ة ب طة الوطني
م تصن    ،)ج(و )ب(إلى مناطق تم تقسيم أراضي قرية اللبن الغربي  إسرائيل،و الفلسطينية ا مساحته   حيث ت ا   322يف م % 2.9(دونم

ة    ة الكلي اطق    أراضي من  ) من مساحة القري ة آمن ى عاتق            ، )ب (القري ام عل ا المسؤولية عن النظام الع ع فيه ي تق اطق الت وهي المن
طينية ة الفلس لطة الوطني ى  و الس ة عل لطة الكامل رائيل الس ى إلس ورتبق ة األم ة و األمني طينية المأهول اطق الفلس م المن كل معظ ن  تش م

ات   رى وبعض المخيم ديات والق اطق المصنفة     . البل ي المن ة السكان يتمرآزون ف ذآر أن غالبي بةوالتي  ، )ب (والجدير بال  تشكل نس
ا   10,964فيما تم تصنيف ما مساحته . ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية ة    % 97.1(دونم ة الكلي اطق  ) من مساحة القري ) ج (آمن

ا         إداريا،و أمنيا طرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية،ت السيوهي المناطق التي تقع تح تفادة منه ا أو االس اء الفلسطيني فيه ع البن حيث يمن
ذآر أن  و .اإلسرائيلية المدنية  اإلدارةبتصريح من  إال األشكالبأي شكل من  اطق       الجدير بال ة في من هي   )ج(معظم األراضي الواقع

  ).11جدول رقم انظر ال( راضي الزراعية والمناطق المفتوحةاأل
  

 1995تصنيف األراضي في قرية اللبن الغربي اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : 11جدول 

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ

 2.9 322 مناطق ب

 97.1 10,964 مناطق ج

  0  0  محمية طبيعية

 100 11,286 لمساحة الكليةا
 2012أريج  –نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر
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   اإلسرائيليممارسات االحتالل و قرية اللبن الغربي
  

ي أودت   اإلسرائيليةنالت قرية اللبن الغربي حصتها من المصادرات  آالف الت دونمات لصالح    ب ة،   األهداف ال ان آ  اإلسرائيلية المختلف
توطنات   اء المس ا بن رائيليةأوله ة  اإلس ى أراضي القري تيطانية  و عل ؤر االس ذا ، الب افةه ى باإلض اء إل ة  و بن رق االلتفافي ييد الط تش

األخرى بهدف ربط هذه المستوطنات   اإلسرائيلية ي تسعى       و المجاورة  ب اءا بخطة العزل العنصرية الت ا    إسرائيل انته ى من خالله  إل
التي تشكل جزءا من تجمع مستوطنات       اإلسرائيليةالحتوائها على المستوطنات ، لغربية في محافظة رام اهللا السيطرة على المنطقة ا

عن مشروع يقضي بضم  2005في العام  إعالنهاتحت سيطرتها من خالل  إلبقائه إسرائيلالذي تخطط و موديعين عيليت االستيطاني
ل ت  يم  'جمع  الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية مث ه ادوم ة القدس    ' معالي تيطاني شرق مدين ل 'تجمع  و االس تيطاني  ' ارئيي االس

وب غرب    ' غوش عتصيون  'تجمع  و االستيطاني شمال غرب مدينة القدس' جفعات زئيف'تجمع و شمال مدينة سلقيت تيطاني جن االس
ل     تجمع آرياتو االستيطاني غرب مدينة رام اهللا' مودعين عيليت'تجمع و مدينة بيت لحم ة الخلي تيطاني في مدين ك من   و أربع االس ذل

ة                ا جزءًا ال يتجزأ من دول ى إسرائيل داخل الجدار باعتباره رى إل تيطانية الكب ل االس ذه الكت ا ه خالل ضم األراضي التي تقوم عليه
يس    » 'أراضي إسرائيل  'قرار جيد ألمنها ومكانتها السياسية واقتصادها وديموغرافية الشعب اليهودي في    «و إسرائيل ا صرح رئ آم

ام             رئيس األمريكي جورج بوش في الحادي عشر من شهر نيسان ع  .2005الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون عند لقائه ال
  :الغربيقرية اللبن  ألراضي اإلسرائيليةفيما يلي تفصيل للمصادرات و
   

ي       1,090الفلسطينية ما مساحته  لألراضيخالل سنوات احتاللها  إسرائيلصادرت  بن الغرب ة الل من   %9.7(دونما من أراضي قري
ه  إقامةمن أجل ) المساحة الكلية للقرية اريم  و مستوطنتي بيت اريي د عن        و .اإلسرائيليتين عوف ا يزي وم م اتين المستوطنتين الي يقطن ه

  ).12جدول رقم انظر ال(إسرائيلي مستوطن  4,000
  

 إلسرائيلية المقامة على أراضي قرية اللبن الغربيالمستوطنات ا: 12جدول 

عدد المستوطنين 
  القاطنين في المستوطنة

المساحة المصادرة من 
اللبن أراضي قرية 

  )بالدونم(الغربي 

سنة 
 التأسيس

 اسم المستوطنة

  بيت ارييه 1981 813 3,900

 عوفاريم 1988 277 غير متوفر

 المجموع --- 1,090 3,900
  2012أريج  -نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر                    

  
ة        إسرائيلآما صادرت  ك لشق عدد من الطرق االلتفافي بهدف   465و  446اإلسرائيلية،  المزيد من أراضي قرية اللبن الغربي و ذل

وب   األخرىو ) داخل تجمع ارئيل االستيطاني(بتلك في الشمال  اإلسرائيليةربط المستوطنات  وديعين عيليت     (في الجن داخل تجمع م
داد أو          . االستيطاني ا يعرف بمساحة االرت ة يكمن في م ي  ) Buffer Zone(و تجدر اإلشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق االلتفافي الت

   .متر على جانبي الشارع 75يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق و التي عادة ما تكون 
  

  اإلسرائيليقرية اللبن الغربي و مخطط جدار العزل العنصري 
  

ي          بن الغرب ة الل ى قري دمر عل ر سلبي وم اء الجدار اث ديل    فبحسب . آان لخطة العزل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببن ا ورد بالتع م
ثين من شهر نيسان   في الثال اإلسرائيلية لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لوزارة الدفاع األخير

ي و يعزل         5.6بطول   تبين أن الجدار يمتد، 2007من العام  بن الغرب ة الل ى أراضي قري م عل ا   4,441آ من مساحة   % 39.4(دونم
ة    ي الكلي بن الغرب ة الجزء    األراضي و تشمل   ).قرية الل ر المعزول اطق المفتوحة و     األآب ة في ال   من المن ة في   األراضي الزراعي قري

  ).13جدول رقم انظر ال( القرية
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 محافظة رام اهللا –تصنيف األراضي التي سوف يتم عزلها في قرية اللبن الغربي: 13جدول 

العدد تصنيف األراضي  )بالدونم(المساحة 

 1 غابات و مناطق مفتوحة 2967

 2 طحات مصطنعةسم 47

 3 أراضي زراعية 132

  4 ستوطنات إسرائيليةم 1075

 5 منطقة الجدار 220

   المجموع 4441
2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  

  األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في قرية اللبن الغربي
  

م   اإلسرائيليالعسكري  األمر امن عشر من شهر       ) ت/168/05(رق اريخ الث ام   من  آبالصادر بت ا مساحته     2005الع  65يصادر م
اء و        . دونما من أراضي قرية اللبن الغربي لبناء جدار العزل العنصري   اء من بن ه حال االنته ذآر ان ة و الجدير بال جدار العزل    إقام

ة  أراضي قرية اللبن الغربي،العنصري على  ة و ا        سوف تصبح القري ثالث، الشرقية و الغربي ا ال  لشمالية، محاطة بالجدار من جهاته
  . القرى الفلسطينية المجاورة و مراآز الحياة في مدينة رام اهللا إلىالقرية للوصول  ألهاليبينما تبقى الجهة الجنوبية هي المنفذ الوحيد 

 

  اللبن الغربي قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
ذ  اللبن الغربيقروي مجلس  قام روي   ( الماضية الخمسة سنوات   مشاريع خالل   ال بعض  بتنفي ي  مجلس ق بن الغرب انظر  ( )2011، الل

  ).14الجدول رقم 
   

 الماضية سنوات خمسة خالل الغربي اللبن قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 14جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

  األنيرا  2010  تعليمي  ربناء مدرسة ثانوية للذآو

  وزارة المالية  2009  بنية تحتية  عمل مشروع شبكة مياه

  وزارة المالية  2010  بنية تحتية  تعبيد شوارع القرية الداخلية
  2011قروي اللبن الغربي، مجلس  :المصدر

 

  المشاريع المقترحة 
  
ذ عدة مشاريع خالل األعوام        ،نهاوسكا  قريةفي الوبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  اللبن الغربي قرويمجلس تطلع ي ى تنفي إل

دها في ال    القادمة، حيث تم م عق ة تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي ت ذها  والتي   قري ام بتنفي  ق
  :ية من وجهة نظر المشارآين في الورشةوفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولو). أريج( رام اهللا -معهد األبحاث التطبيقية

  
 .استصالح األراضي الزراعية وشقها وزراعتها باألشجار للتخفيف من مصادرة األراضي الحاجة إلى .1
 .تكملة شبكة المياه على الشارع الرئيسي للقرية الحاجة إلى .2
  .األعالفمن بيوت بالستيكية، نحل، وماشية ودعمهم ب الفقيرة الحاجة إلى دعم بمشاريع لألسر .3
  .إقامة خزان مياه للقرية لالستفادة منه عند قطع المياهالحاجة إلى  .4
 .توسيع المخطط الهيكلي للقرية لمساعدة السكان على البناء لعدم هجرة الشباب للمدينةالحاجة إلى  .5
 .الحاجة إلى مشروع إنارة القرية .6
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  .الحاجة إلى مخطط هيكلي للقرية .7
  

  قريةة للاألولويات واالحتياجات التطويري
  

من وجهة  قرية، األولويات واالحتياجات التطويرية لل15ويبين الجدول رقم . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية قريةتعاني ال
  .القرويمجلس نظر ال

  
 الغربي اللبن قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع  الرقم
 بحاجة
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 7.5^  *   شق، أو تعبيد طرق 1

  آم 2   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *    ةإعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفي/ ترميم 5
  متر مكعب 500   * بناء خزان مياه 6

  آم 10    *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 40   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارة واحدة      *  لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

     *  مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ اء مراآزبن 1

    *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

   *     الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
   *    بناء مدارس جديدة 1

     * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  دونم 1000   *  استصالح أراض زراعية 1

 بئرا 30   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 برآس 20   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3

  *   خدمات بيطرية  4

 طن 700   *  أعالف وتبن للماشية 5

 بيوت بالستيكية 10   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     ستيكيةإعادة تأهيل بيوت بال 7

  *    فلحهبذور  8

    *  نباتات ومواد زراعية 9
   آم طرق زراعية 6آم طرق داخلية و 1.5^ 

  .2011قروي اللبن الغربي، مجلس : المصدر
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