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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية
  .لتمويلها هذا المشروع) AECID(من أجل التنمية 

  
وزارات، و  المسؤولينإلى آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل  ات، ومجالس  المحلي الفلسطينيين في ال

ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ
  . اناتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البي

  
ذا          ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عمل

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

املة عن التجمعات السكانية في محافظة أ         ى معلومات ش ا  هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل ريح
ق        دف توثي ا به ة أريح ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس ج
ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق

يم االح    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "تياجات التطويري ذه معه ذي ينف ، ال
  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج(القدس  –التطبيقية

  
روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل

ة           الطبيعية، والبشرية، والب  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي يئي
ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت

ة       ادية واالجتماعي ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي  والخط تقرة ف ر المس غي
  .بالمياه، والبيئة، والزراعةالمنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة 

  
ع             ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ا ب ة التجمعات السكانية في محافظة أريح يمكن االطالع على جميع أدل

  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  العوجابلدة دليل 
 

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

المسافة (آم هوائي  9.8، وعلى بعد أريحا محافظة وسط ، وتقعأريحامحافظة  بلداتهي إحدى  ،بلدة العوجا
نهر األردن، ومن الشمال قرية  يحدها من الشرق .شمال مدينة أريحا )أريحاومرآز مدينة  ةمرآز البلداألفقية بين 

وحدة ( بلدة النويعمةومن الجنوب ، )محافظة رام اهللا(الغرب أراضي قريتي آفر مالك ودير جرير ، ومن فصايل
  .)1رقم  أنظر الخريطة() 2010أريج،  -  نظم المعلومات الجغرافية

  
 العوجا بلدة وحدود موقع: 1 خريطة

  
  2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  
ا حوالي    تحت مترا  242على ارتفاع  العوجا بلدةتقع  م،   166سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيه مل

بية حوالي         23حرارة فيصل إلى أما معدل درجات ال ة النس دل الرطوب غ مع ة، ويبل وحدة نظم   ( %48درجة مئوي
  ). 2010أريج،  –المعلومات الجغرافية

  
م تأسيس مجلس ا ب ت ي العوج دي ف ام ل ن وم،  1995ع الي م ون المجلس الح ل أعضاء 8يتك ن قب نهم م م تعيي ، ت

ر   للمجلس  ويوجد  فين،موظ  5في المجلس  آما يعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، ك  مق م مل ك المجلس   . دائ ال يمتل
ي          .سيارة لجمع النفايات ة المجتمع المحل ور واحد لخدم يارة بيك أب واحدة وتراآت ي   (لكنه يمتلك  س مجلس محل

  .)2011، العوجا
  

  : قوم بها، ما يلييالتي  المحلي ومن مسؤوليات المجلس 

  شبكة مياه الشرب وصيانتهاترآيب. 
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 الطرق  وتقديم الخدمات االجتماعية وتأهيل ات، شق وتعبيدجمع النفاي. 

 تنظيم عملية البناء وإصدار الرخص. 

 توفير رياض لألطفال. 
  

  نبذة تاريخية
  

ى      .سمى بعين الغزالي آان ذيوال ،العوجا نبعسم نسبة إلى بهذا اإل بلدة العوجاسميت  اريخ إنشاء التجمع إل يعود ت
ا بلدة ان أصل سك ويعود .عام 200ما قبل  ى  العوج ة      إل انوا يسكنون المنطق ذين آ دو ال ا   (الب ي العوج ، مجلس  محل
  .) 1صورة رقم الأنظر ( )2011

  
 العوجا بلدة من منظر: 1 صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ر   : ، وهي بلدة العوجا أربعة مساجد يوجد في  راهيم  (  مسجد الجامع الكبي ور    ، م)الشيخ إب زة، مسجد الن  ،سجد حم
ار     : منها، لبلدةاآما يوجد بعض األماآن والمناطق األثرية في . ومسجد الهدى ة، وآث ار أم زقوم آثار بيزنطية، وآث

ة لالستغالل        و. بئر حيدر، ومنطقة الشالل، ومنطقة الطواحين ر مؤهل اطق غي ذه المن ع ه ره أن جمي من الجدير ذآ
  . )2أنظر الخريطة رقم ( )2011، مجلس  محلي العوجا(السياحي 
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 العوجا بلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  

  السكان 
  

ن أن عدد سكا  ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 
 674نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر    1,969نسمة من الذآور، و 1,965نسمة، منهم  3,934بلغ  بلدة العوجا

  .وحدة 721أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة في     أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،   ات العمري ع الفئ ا  أن توزي دة العوج ام   بل ا  ، آ 2007لع ان آم
ا،   15ضمن الفئة العمرية أقل من  % 44.2: يلي ة    % 51عام ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ ضمن  % 2.5عام

دة   آما أظهرت البيانات. عاما فما فوق 65الفئة العمرية  ، أي أن 100: 99.8، هي  أن نسبة الذآور لإلناث في البل
  %.50.1، ونسبة اإلناث %49.9نسبة الذآور 

  

 العائالت
  

ا    بلدة العوجاسكان يتألف  ائالت، منه ة : من عدة ع ة   النجوم  عائل ة صعايدة،      ال، عائل ات، عائل ة عطي ة، عائل كعابن
ة    ات، عائل انين عائلة عرينات، عائلة اعشيبات، عائلة جماعات، عائلة فريجات، عائلة عطيف ي   ( روم مجلس  محل

   .)2011العوجا، 
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  قطاع التعليم
  

اث  %10.2، حوالي 2007عام  لعوجابلدة اسكان بلغت نسبة األمية لدى  ا   ، وقد شكلت نسبة اإلن ومن  %. 76منه
اك    ان هن ين، آ كان المتعلم وع الس ة،  % 17.7مجم راءة والكتاب تطيعون الق ة،  % 28يس تهم االبتدائي وا دراس انه

ا % 5.4انهوا دراستهم الثانوية، و% 9.9انهوا دراستهم اإلعدادية، % 28.2 م  الجدول ر . انهوا دراستهم العلي  ،1ق
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام بلدة العوجايبين المستوى التعليمي في 

  
 2007 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( العوجا بلدة سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديابتدائي
دبلوم 
 متوسط

بكالوريوس
لوم دب

 عالي
ةدآتوراماجستير

غير 
 مبين

المجموع

 1,291 6 - 7 - 45 28 125 387 396 232 65 ذآور

 1,334 3 - - - 43 27 135 352 340 232 202 إناث

 2,625 9 - 7 - 88 55 260 739 736 464 267المجموع
 .، النتائج النهائية2007ساآن، ، التعداد العام للسكان والم2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
، فيوجد في   2010/2011في العام الدراسي  بلدة العوجا والثانوية في األساسية  عليم أما فيما يتعلق بمؤسسات الت 

ة مختلطة    ،واحدة لإلناث وواحدة للذآور وواحدة مختلطةمدارس حكومية،  البلدة ثالثة  باإلضافة إلى مدرسة وآال
الي الفلسطينية   من قبم يتم إدارتهو يم الع يم   ( ل وزارة التربية والتعل ة والتعل ة التربي ا،   -مديري انظر  (، )2011أريح
  ).2دول الج
  

 2010/2011ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وتوزيع المدارس في بلدة العوجا حسب ن: 2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  إسم المدرسة

  إناث  حكومية  درسة بنات العوجا الثانويةم
  ذآور  حكومية  مدرسة ذآور العوجا الثانوية

  مختلطة  حكومية  مدرسة بدو الكعابنة
  مختلطة  وآالة  مدرسة العوجا األساسية المختلطة

  2011مديرية التربية والتعليم،  : المصدر

  
ا يبلغ عدد الصفوف الدراسية في  ين      1,279ب صفا، وعدد الطال    53 بلدة العوج ة، وعدد المعلم ا وطالب  84طالب

م     ). 2011، أريحا -مديرية التربية والتعليم(معلما ومعلمة  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل
دارس  ي م اف دة العوج غ  بل ة الصفية  15يبل غ الكثاف ة، وتبل ا وطالب ي آل صف 24طالب ة ف ا وطالب ة ( طالب مديري

   .)2011، التربية والتعليم
  

ى إدار    انروضت العوجاآما يوجد في بلدة  ال، تشرف عل ا لألطف ة خاصة   تهم ي    . جه ال الكل غ عدد األطف ا  يبل  فيهم
  .سمواإليوضح توزيع رياض األطفال في البلدة، حسب الجهة المشرفة  ،3الجدول رقم  .أطفال 108

  
 المشرفة والجهة االسم سبح البلدة في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  سم الروضةإ

  خاصة  15  العوجا/الجيل الجديدروضة 
  خاصة  93  روضة أحباب اهللا

      2011 ،والتعليممديرية التربية  :المصدر
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  :بعض العقبات والمشاآل، منها العوجا بلدة يواجه قطاع التعليم في
  المتزايد سنوياقلة عدد الصفوف مقابل عدد الطالب. 

 بشكل متكرر من مدرسة ألخرى تنقل المعلمين. 
  

  قطاع الصحة
  

ا  تتوفر في  دة العوج ومي، وعيادت     صحية، حيث يوجد   المرافق  بعض ال  بل ام   امرآز صحي حك واحدة   ؛طبيب ع
دة    . تشرف عليها الوآالة واألخرى جهة خاصة، وصيدلية ة في البل  وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية المطلوب
ا الحكومي   ة األخرى      فإن المرضى يتوجهون إلى مستشفى أريح ا    ومراآز الخدمات الطبي ة أريح ا   . في مدين آم

  .)2011، مجلس  محلي العوجا(جه المرضى إلى مرآز العالج الطبيعي في عقبة جبر لتلقي العالج ويت
  
  : الكثير من المشاآل والعقبات، أهمها العوجا يواجه قطاع الصحة في 

 فر طبيب بشكل يومي في المرآز الصحيم توعد. 

 عدم وجود سيارة إسعاف. 

 عدم توفر مختبر تحاليل وأشعة. 

 عدم وجود مرآز عالج طبيعي للمعاقين. 
  

  ألنشطة االقتصاديةا
  

ا     بلدة العوجااالقتصاد في يعتمد  % 60، حيث يستوعب   سوق العمل اإلسرائيلي   قطاع  على عدة قطاعات، أهمه
 .)2011، مجلس  محلي العوجا( )1نظر الشكل رقم ا( .من القوى العاملة

  
ج في سنة     وقد أظهرت نتائج المسح الميداني أن      2011الذي أقامت به معهد أري ة، ب ق الدراسة الحالي  بهدف تحقي

  :، ما يليالعوجابلدة توزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 

  املةمن األيدي الع%  60سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 25قطاع الزراعة، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 9قطاع الموظفين، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 1قطاع الصناعة، ويشكل. 
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  بلدة العوجاتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  2011، مجلس  محلي العوجا :المصدر

  
زارع دجاج         أما  ور، م ة التم من حيث المنشآت والمؤسسات االقتصادية والتجارية فيوجد في التجمع مصنع لتعبئ

دة  يوجد في  آما . بياض والحم، شرآة حدائق فلسطين وهي مصنع لتعبئة الخضار للتصدير، ومصنع تعبئة مياه بل
ع   ،بقاله 20 العوجا ه الخضار  محالن  لبي ة   محالت    10 ،والفواآ ديم الخدمات المختلف للصناعات   تمحال  5و لتق

  .ن، منشاران للحجر، محل واحد لبيع األدوات الزراعية، ومشتالن زراعيا)الخ...والنجارة، ،آالحدادة(المهنية 
  

دة نتيجة    وقد تبين أن الفئة االجتم %.40إلى  بلدة العوجا صلت نسبة البطالة في وقد و اعية األآثر تضررا في البل
  :اإلسرائيلية، هي على النحو التالي اإلجراءات

 قطاع الزراعة. 

 قطاع التجارة. 

 قطاع الصناعة. 
  

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 66.1وآان هناك ). يعملون% 96.1منهم (آانوا نشيطين اقتصاديا  من السكان% 33.3هناك 

  ). 4انظر الجدول رقم ). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 39.5من الطالب، و% 46.1منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007 ،العمل ىبقو والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10(  العوجا سكان :4جدول 

 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

 1,291 8 501 36 3 97 - 365 782 11 13 758 ذآور

 1,334 6 1,235 28 1 85 685 436 93 4 6 83 إناث

 2,625 14 1,736 64 4 182 685 801 875 15 19 841المجموع
.، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

               

  الزراعة قطاع
  

ا    8106,39حوالي  العوجابلدة تبلغ مساحة  ا، منه ة للزراعة و     26,032دونم م هي أراض قابل ا   1,126دون دونم
  ).3وخريطة رقم  ،5انظر الجدول رقم أ( أراض سكنية

  
 ) بالدونم المساحة(  العوجا بلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 
المستوطنات 

القواعد و
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
(26,032) 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
 دائمة

4,409 109 74,626 0 96 12,778 9,951 846 2,457 1,126 106,398 

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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 العوجا بلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
  2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  
ي     ة ف م الزراع د معظ ا تعتم دة العوج اه   بل ى مي ابيع وعل ار الين ةاآلب ث ، الجوفي وم أه حي ة  يلايق دة بزراع  البل

  ).6 انظر الجدول رقم( وأهمها الخيار والبندورة ،المختلفة الخضروات
  

 )بالدونم المساحة( العوجا بلدة في المزروعة األراضي مساحة: 6 جدول

 موز  المجموع
 نخيل

  خضروات حمضيات عنب
  مساحة  عدد األشجار

2,486 10 5,943 241 72 26 2,137 
 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر

  
، إلى )نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا يرجع
از المرآزي لإلح  المسح الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و أن تند  (2011) صاء الفلسطيني  الجه ى   اس عل

ة وليست      الحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ ة الفعلي ازات الزراعي ار الحي ، حيث تم اعتب
ة  األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و ائدة في   صغيرة الحجم   الزراعي اطق     الس اطق الحضرية والمن المن

ج  مسح  أما .يعاليناب بعض الزراعية التي توجد فيها ة من   وجود نسبة  آتشف  فا أري ات صغيرة   عالي ومجزأة   ملكي
ات( ة الزراع اء  )المنزلي ع أنح ي جمي ة  ف طينية المحتل ذا األراضي الفلس احات   وه ام المس ي أرق رق ف يوضح الف

  .الزراعية األآبر حسب أريج
  
داني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد   ين المسح المي د  سكان  من % 25 ب ا  بل ة الم   ة العوج اشي،  ويقومون بتربي

  ).7انظر الجدول رقم (والنحل  األغنام و األبقار مثل
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 العوجا بلدة في الحيوانية الثروة: 7 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

99 183,000 96 18,704 13 
  .العجالت والثيرانوالعجول وتشمل األبقار  *

 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر

  
دة  أما من حيث الطرق الزراعية في ة    50، فيوجد حوالي   البل م طرق زراعي ا   ( آ ي العوج  ،)2011، مجلس  محل

  .)8انظر الجدول رقم (
  

 وأطوالها العوجا بلدة في الزراعية الطرق حالة يبين: 8جدول 

  )آم(ل الطو  طرق الزراعيةحالة ال

  20  صالحة لسير المرآبات
  10  صالحة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية فقط

  10  صالحة لمرور الدواب فقط
  10  غير صالحة

  2011مجلس محلي العوجا، : المصدر

  
  :المشاآل، منها الزراعي في بلدة العوجا بعضيواجه القطاع 

 راعة، وجفاف نبع العين في العوجاعدم توفر آميات مياه آافية  للز. 

 محدودية األراضي الرعوية. 

 مصادرة مساحات من األراضي الزراعية. 

 إعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على األراضي الزراعية. 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

، ومرآز أمن   ةمرآز شرط  ، وزارة الزراعة تابع ل مكتب : بعض المؤسسات الحكومية منها بلدة العوجايوجد في 
ة         و محليةؤسسات م آما يوجد عدة . وطني ات المجتمع وفي عدة مجاالت ثقافي جمعيات تقدم خدماتها لمختلف فئ

   : ، منها)2011، مجلس  محلي العوجا( ورياضية وغيرها
   

  دة االهتمام بقضايا  بهدف الحكم المحليمن قبل  ،1995عام  تأسس :محلي العوجا مجلس ديم   البل وتق
 .، باإلضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتيةلخدمات إلى سكانهاآافة ا

 ام  تأسس  : مرآز نسوي العوجا ل   ،2007ع ا، ي    من قب ي العوج وم مجلس محل بعمل ورشات عمل     ق
  .فئة النساءتدريبية وتقديم خدمات ل

 شات تعمل على تقديم ور. سيدات العوجا من قبل ،2008تأسست عام  :جمعية سيدات العوجا الخيرية
 .عمل تثقيفية وتعليمية وصحية

 ام   :الجمعية التعاونية لتربية النحل ا      ،2008تأسست ع ل سيدات ورجال العوج ا     .من قب وم بكل م تق
 .تربية النحل باإلضافة إلى تسويق العسليتعلق ب

   ين اد الفالح ام   :اتح س ع ا،     ،2000تأس ة أريح ي محافظ ين ف اد الفالح ل اتح ن قب ديم  م دف تق به
 .لمزارعين وإرشادهمالمساعدات ل

  ادي ا ن ام : شباب العوج م ترخيصه ، 1985تأسس ع ل وت ًا،  من قب باب الحق وزارة الرياضة والش
 .للشباب واالجتماعية ويعنى النادي باألنشطة الرياضية والثقافية
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 تهدف إلى االهتمام بالموز وتسويقهو، من قبل مزارعي الموز، 2000تأسست عام  :جمعية الموز . 
 

  التحتية والمصادر الطبيعية  البنية
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ام  بلدة العوجايوجد في  اء محافظة      .1984 شبكة آهرباء عامة منذ ع ر شرآة آهرب رئيس    القدس تعتب المصدر ال
ى       البلدة،للكهرباء في  اء إل يواجه التجمع بعض    و .%70وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرب

  :ال الكهرباء، أهمهاالمشاآل في مج

 ارتفاع أسعار الكهرباء. 

 ارتفاع قيمة االشتراك وسعر العدادات. 

 ضعف التيار الكهربائي. 

 مشاآل في تعبئة وشحن العدادات.  
  

وفر في   دة  آما يت ي داخل          البل اتف، تعمل من خالل مقسم آل دة شبكة ه ا  البل من الوحدات السكنية    % 20، وتقريب
  ).2011حلي العوجا،مجلس م( موصولة بشبكة الهاتف

  

  النقل والمواصالت
  

ا  دة العوج ي بل يارات أجرة  10يوجد ف واطنينس ل الم ى  ،بنق د، 20باإلضافة إل ة وباص واح ر قانوني يارة غي  س
دة     ،البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق في ). 2011، محلي العوجامجلس ( م من الطرق الرئيسة      17فيوجد في البل آ
  .)9جدول رقم الأنظر ( )2011، محلي العوجامجلس ( ةآم  من الطرق الفرعي 10و
  

 العوجا بلدة في الطرق حالة: 9 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  5  3
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  2  2
  .طرق غير معبدة .3  10  5

  2011مجلس محلي العوجا، : المصدر

  

  المياه
  

ة والزراعة       استنادًا إلى ة األغذي ذه منظم ة    ) FAO(نتائج المشروع الذي قامت بتنفي ة التطوعي والمجموعة المدني
ة   ،GVC(1(اإليطالية  والذي هدف إلى تعزيز ودعم المزارعين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في منطق

                                                 
وبدعم من ) UAWC(واتحاد لجان العمل الزراعي ) PHG( نبالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينييتم تنفيذ المشروع  1

 .سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من التعاون االيطالي
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المنطقة الجغرافية فيها، حيث أن أرض العوجا مقسمة إلى عدة  األغوار، يعتمد التزويد بالمياه في بلدة العوجا على
  . ورأس عين العوجا ،وبدو العوجا ،منطقة العوجا: مناطق جغرافية وهي 

  
وذلك من خالل شرآة    1986عام  تالتي إنشئشبكة المياه العامة ففي منطقة العوجا يتم تزويد السكان بالمياه عبر 

 ,GVC & FAO(% 100 الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلىنسبة  ، وتصلاإلسرائيليةميكروت 

والي    .)2011 ا ح ة العوج ي منطق رد ف اه للف د المي دل تزوي غ مع ر 174يبل وم الت ي الي اه حيث . ف ة المي بلغت آمي
ى أن ال  . شهًرال/امكعب امتر 18,250، حوالي 2011عام  لمنطقة العوجاالمزودة  واطن في   وهنا تجدر اإلشارة إل م

ى         منطقة العوجا  د إل اه، حيث تصل نسبة الفاق د من المي ، %30ال يستهلك هذه الكمية من المياه، وذلك بسبب الفاق
زل      د المن ع وعن دل     ،وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزي غ مع الي يبل وبالت

     .)GVC & FAO, 2011( لترا في اليوم 120استهالك الفرد من المياه 
   

ي منطق  ا ف ي أم دهم           ت يس لتزوي در رئ ا آمص ع العوج ى نب كان عل د الس ا يعتم ين العوج ا ورأس ع دو العوج ب
اه في منطق     حيث ي. باحتياجاتهم المنزلية والزراعية من المياه رد للمي دل استهالك الف ي بلغ مع ا ورأس    ت دو العوج ب

وم   التر 32عين العوجا حوالي  ا          بلغت  و. في الي ا ورأس عين العوج دو العوج ة ب تهلكة في منطق اه المس ة المي آمي
  . )GVC & FAO, 2011(الشهر على التوالي /امكعب امتر 292و ،الشهر/امكعب امتر 973

  
اد  دة من نقص ح ذ سنوات عدي اني من ا تع ة العوج ذآر أن منطق ي ومن الجدير بال اه، وف ا  خاصةالمي دو العوج ب

ان تقع ا اللت ين العوج اطق ورأس ع ي من ث) ج(ان ف د  حي ود توج دقي ى تزوي ددة عل واطنين  مش ا بالم اه، بينم المي
اه  فيالمستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية تستنزف حقوق الفلسطينيين  . المي

  .باإلضافة إلى ذلك فإن نوعية المياه في تلك المناطق تشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة للمواطنين
  

ا         ،10رقم  الجدول دة العوج ة في بل روة الحيواني ة والث ة والمنزلي يوضح آمية المياه المستهلكة لألغراض الزراعي
  .2011لعام 

  
 العوجا بلدة في الحيوانية والثروة والمنزلية الزراعية لألغراض المستهلكة المياه آمية: 10جدول 

  المنطقة
  )السنة/متر مكعب(آمية المياه المستهلكة 

  المصدر
  ثروة حيوانية  زراعي  منزلي

  وشبكة المياه ،آبار زراعية خاصة  30,295  1,032,815  153,300  العوجا
  جانبع العو  43,800  0  3,504  رأس عين العوجا

  نبع العوجا  39,055  0  11,680  بدو العوجا
  GVC & FAO ،2011 :المصدر

  
ا  ى  ويمكن اإلشارة هن ابيع الرئيسة في فلسطين         إل ر من الين ا يعتب ع العوج ع في       ،أن نب حيث وصل تصريف النب

أآثر من عشرة مال   . متر مكعب في الساعة 2,000بعض السنين إلى أآثر من  ين  وقد قدر معدل تصريف النبع ب ي
ام   ر مكعب     14حوالي   2005متر مكعب سنويًا، حيث بلغ تصريفه ع ون مت اه الفلسطينية،    (ملي . )2007سلطة المي

ع إذا نقصت       ذا النب نخفض تصريف ه ويعتمد تصريف النبع في الدرجة األولى على آمية المياه الساقطة، ولذلك ي
ذا يحدث         ،آمية األمطار ا، ولكن ه ع أحيان د يحصل أن يجف النب داً     وق رات متباعدة ج ى فت ا  . عل في السنوات   أم

بدأ تدفق النبع في وقت ) 2012(وفي هذا العام . بسبب شح األمطار تكرر جفاف النبع ولفترات طويلةفقد األخيرة 
دفق  توقف  حيث  ،يومًا فقط 20حيث بدأ في األول من شباط من هذا العام واستمر لمدة  ،مبكر عن العام الماضي ت

  ).2 رقم  صورةانظر ال(كروت بسحب المياه من الحوض الجوفي فور تدفق مياه النبع يم شرآة مالنبع بسبب قيا
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 العام لهذا العوجا نبع مياه تدفق: 2 صورة

  
  2012اإلخبارية،  وآالة معًا :المصدر

  
ار      ومن الجدير بالذآر أن جفاف النبع يعود أيضًا إلى استيالء االحتالل اإلسرا  ر اآلب ة وحف اه الجوفي ى المي ئيلي عل

ى   الجوفية ر إل ، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بحفر آبار ضخمة على بؤر األحواض المائية وقد أدى الحف
دمير   إحداث أضرار خطيرة ومباشرة على آمية المياه المتدفقة من نبع العوجا وبالتالي جفافه، مما أدى أيضا إلى ت

ة  .  زراعية التي آانت مياه النبع ترويهاآالف الدونمات ال باإلضافة إلى ذلك، فإن المنطقة المجاورة للنبع هي منطق
  . يقوم بها جيش االحتالل اإلسرائيلي تيعسكرية مغلقة بسبب التدريبات العسكرية ال

  
ة  زراعية، آزراعة الخضروات والبلح والذرة، ال تستخدم لألغراض جوفيةيوجد في العوجا سبعة آبار  وبلغت آمي

  .)GVC & FAO, 2011(السنة /  امكعب امتر 912,365حوالي  2009المياه المستخرجة من اآلبار في العام 
  

  الصرف الصحي
  

ة       حيث يستخدم السكان ،شبكة صرف صحيإلى  بلدة العوجا تفتقر اه العادم تخلص من المي ر االمتصاصية لل  الحف
يرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة واستنادا إلى تقد). 2011مجلس محلي العوجا، (

رد في   . ألف متر مكعب سنويا 118مترا مكعبا، بمعنى  325 بحواليالناتجة يوميا  دة أما على مستوى الف د  البل ، فق
ة بحوالي       اه العادم رد من المي وم    )80 - 25(قدر معدل إنتاج الف را في الي اه ا   . لت ع المي تم تجمي ة بواسطة   وي لعادم

ا بواسطة صهاريج   تم تفريغه ي ي ر االمتصاصية، والت ي  الالحف رة ف ا مباش ا إم تخلص منه تم ال م ي ن ث نضح، وم
ة  في المناطق المفتوحة، أو اه         . األودية المجاورة دون مراعاة للبيئ تم معالجة المي ه ال ي ى أن ا تجدر اإلشارة إل وهن

د م  ة          العادمة الناتجة سواء عند المصدر، أو عن ة والصحة العام ى البيئ ا يشكل خطرًا عل ا، مم تخلص منه ع ال  .واق
    ).2012أريج،  -وحدة أبحاث المياه والبيئة(
  

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                        

الجهة الرسمية  "للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار مجلس الخدمات المشترك"عتبر ي
، والتي تتمثل البلدة عن المواطنين والمنشآت التجارية والصناعية في عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة المسئولة

ونظرًا لكون عملية إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على . حاليا بجمع النفايات والتخلص منها
الرسوم، إال  وبالرغم من عملية جباية هذه. شهريال/ القشي 15المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات مقدارها 

مجلس (من هذه الرسوم % 20حيث ال يتم تحصيل سوى  ،أنها تعتبر غير آافية إلدارة جيدة للنفايات الصلبة
  ).2011محلي العوجا ، 
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من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الناتجة عن المنازل  بلدة العوجاينتفع معظم سكان 
والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى حاويات موزعة في  والمؤسسات والمحالت التجارية

مجلس بواقع اليتم بعد ذلك جمعها من قبل  واحد، متر مكعبحاوية بسعة  60حيث يوجد في البلدة  ،البلدةأحياء 
مكب عشوائي، لى إ التي يملكها مجلس الخدمات المشترك  ، ونقلها بواسطة سيارة النفاياتمرتين في األسبوع

، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق آم عن مرآز التجمع 0.5وهو مكب العوجا والذي يبعد 
ويعود . النفايات الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعها معاو أن النفايات المنزلية إلى وتجدر اإلشارة هنا. دفنها

  ).2011مجلس محلي العوجا ، ( هاذلك إلى عدم وجود نظام خاص لفصلها وجمع
  

أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة من البلدة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات في البلدة ما يعادل 
طن يوميا والتي تعادل  4.1 بحوالي بلدةآغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان ال 1.05

  ).2012أريج،  -أبحاث المياه والبيئة وحدة(سنويا  انطنأ 1,508

  

  األوضاع البيئية
  

ا،             وبلدان آغيرها من قرى بلدة العوجاتعاني  ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب المحافظة من عدة مشاآل بيئي
  : والتي يمكن حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  

 ي   ميكروت اإلسرائيلية   استنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة رميم  ك حتتالت ر وت ار  ر حف  اآلب
ر    .بينما حرم الفلسطينيون من حفر آبار جديدة وإعادة ترميم اآلبار الموجودة  ،وتوزيع المياه وبيعها وفي آثي

دة اإلسرائيلية لتزويد ال روتبشكل آبير على شراء المياه من شرآة ميكمن األحيان، تعتمد السلطة المحلية   بل
اه   .عمل على خدمتها بالمياهالتي ت وتقوم الشرآة من خالل اآلبار التي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المي

ر الشرعية، حيث      الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية غي
ة    دةوح(يستخدم المستوطنون وخاصة في منطقة األغوار آميات هائلة من المياه  اه والبيئ ج،   -أبحاث المي أري

2012 .( 

 ة الضخ من      . أو تغيير مكانها ،ال تسمح قوات االحتالل للفلسطينيين حفر آبار زراعية جديدة ذلك تحدد آمي آ
 .هذه اآلبار

 قدم شبكة المياه العامة. 

        ًا أو سياح ع زراعي ا حول النب ة م تثمار منطق ك بحجة    ،يًاعدم القدرة على استغالل مياه نبع العوجا أو اس وذل
 .آما أنها منطقة عسكرية مغلقة) ج(أنها تقع ضمن منطقة 

  
  إدارة المياه العادمة

 

       ،ة اه العادم تخلص من المي عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية لل
ة خاصة في فصل ال            ة في الشوارع العام اه العادم واطنين بتصريف المي تاء، بسبب عدم    وقيام بعض الم ش

صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل   هرابمكتمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 
ة              . البلدة ار المنزلي ا في اآلب تم تجميعه ي ي اه الت ة والمي اه الجوفي دد بتلويث المي ر يه ذه الحف آما أن استخدام ه

ر صالحة للشرب، حيث      ، حيث تختلط هذه ا)آبار جمع مياه األمطار( ا غي لمياه مع المياه العادمة، مما يجعله
الي تجنب              ات األرض، وبالت ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل أن هذه الحفر تبن

ى آخر  ت إل ن وق ر م غ الحف يارات النضح لتفري تخدام س تم  . اس ي ي ة الت ر المعالج ة غي اه العادم ا أن المي آم
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اطق مفتوحة دون األخذ        اصية بواسطة سيارة النضح، والحفر االمتصتجميعها من  ا في من تخلص منه تم ال ي
 .  بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك

  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ين السلطة    ،1995عام اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من ال لىع بناء ب
ا     تصنيف تم  ،الوطنية الفلسطينية وإسرائيل دة العوج ى أراضي بل اطق   إل م تصنيف مساح     ،)ج(و  )أ(من ة حيث ت

ا  16,519 ن % 15.5(دونم ةالم احة الكلي ن ) مس اطق  أراضيم دة آمن ي  )أ(البل ا  وه ع فيه ي تتمت اطق الت المن
ة األمنالسلطة الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة    ة  ي ى   واإلداري ة السكان     . األراضي عل ذآر أن غالبي والجدير بال

اطق المصنفة    دة          )أ(يتمرآزون في المن ة للبل دا من المساحة الكلي م تصنيف    . والتي تشكل  نسبة ضئيلة ج ا ت فيم
ة  وهي المناطق التي تقع تحت الس  )ج( آمناطق) مساحة الكليةالمن % 84.5(دونما  89,879ة مساح يطرة الكامل

أي شكل من        ،إدارياأمنيا و ة اإلسرائيليسلطات لل ا ب تفادة منه ا أو االس  إال األشكال حيث يمنع البناء الفلسطيني فيه
ن  ة  اإلدارةبتصريح م رائيليةالمدني اطق  . اإلس ي من ة ف م األراضي الواقع ذآر أن معظ دير بال ن الج هي  )ج(وم

  ).11جدول رقم انظر ال(األراضي الزراعية والمناطق المفتوحة 
  

 1995تصنيف األراضي في بلدة العوجا اعتمادًا على اتفاقية اوسلو الثانية في : 11جدول 

 من المساحة الكلية للبلدة النسبة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 15.5 16,519 )أ(مناطق 
 0 0 )ب(مناطق 
 84.5 89,879 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 106,398  حة الكليةالمسا

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  

  بلدة العوجا و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
  

رائيلية ب   لطات اإلس ت الس ادرقام دونمات  آالفة مص ا    ال دة العوج ي بل ن أراض الح م دافلص رائيلية األه  اإلس
ا  خالل سنوات ا   إسرائيلصادرت فقد . المختلفة ا من أراضي     2,257مساحة  الفلسطينية   لألراضي حتالله دونم

ا  دة العوج دة % 2.1(بل ة للبل احة الكلي ن المس ك )م ل  وذل ن أج ةم توطنات  إقام ع مس رائيليةأرب ذه . إس ويقطن ه
  ). 12جدول رقم انظر ال( إسرائيليمستوطن  600المستوطنات اليوم ما يزيد عن 

  
 العوجا بلدة أراضي على المقامة اإلسرائيلية لمستوطناتا: 12 جدول

 المستوطنينعدد 
 في المستوطنة القاطنين

المساحة المصادرة من 
  العوجاأراضي بلدة 

 سم المستوطنةا التأسيسسنة 

  جلجال 1970 268 172

 نيران 1981 497 54

  نيتف هجدود 1975 993 175

  يتاف 1970 499 227

 المجموع 2,257 628
 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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بل شهدت البلدة خسارة المزيد من  ،بلدة العوجا عند هذا الحد ألراضي اإلسرائيليةولم تتوقف المصادرات 

على مساحة  إسرائيليةقاعدة عسكرية  إقامةوتمثلت الخسارة في  اإلسرائيليأراضيها خالل سنوات االحتالل 
  .    المقامة على أراضي البلدة وتلك المجاورة لها اإلسرائيليةدونما من أراضيها لحماية المستوطنات  2,152قدرها 

  
في الضفة الغربية والتي باتت تعرف  ااستيطاني اموقع 232ببناء  ،قامت إسرائيل خالل العقدين الماضيين آذلك

تبدأ بإقامة آرفانات متنقلة على الموقع الذي حيث ، مستوطنات جديدةالتي عادة تتطور إلى و ،بالبؤر االستيطانية
. منها أميالوتتفرع البؤر االستيطانية من المستوطنة األم وعلى بعد عدة . يتم االستيالء عليه من قبل المستوطنين

للمستوطنين اليهود " شارونية" آان دعوة اإلسرائيليةوباء البؤر االستيطانية  بداية ومن الجدير بالذآر أن
في إطار تسوية  تيالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين الحقًالالس

 ،ورغم أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر. مستقبلية بين الجانبين
وعلى وجه التحديد بعد العام  ،لوجودها و استمرارها مني لها ولوجستيأفقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير غطاء 

األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في  ،حين تولى أرييل شارون زمام الحكم وأطلق العنان لهذه البؤر ،2001
على مساعدة هؤالء المستوطنين اإلسرائيليين  آما دأب الجيش اإلسرائيلي أيضًا. في المناطق الفلسطينية هاعدد

بالبنية التحتية األساسية لضمان بقائهم  همادمدإو ،مين الحماية لهمأقال واالستقرار في تلك المواقع بل وتفي االنت
حيث تم  ،وآانت بلدة العوجا من القرى الفلسطينية التي شهدت االستيالء على أراضيها بالقوة لهذا الغرض .فيها
غرب "والبؤرة االستيطانية ، "مزرعة عومر"طانية ي البؤرة االستيهو أراضيهاثالث بؤر استيطانية على  إقامة
  ". شرق نيران"والبؤرة االستيطانية ، "نيران

  
آما صادرت إسرائيل المزيد من أراضي بلدة العوجا وذلك لشق عدد من الطرق االلتفافية اإلسرائيلية وهي 

ات اإلسرائيلية المقامة على ، وذلك بهدف ربط المستوطن449والشارع االلتفافي رقم  90الشارع االلتفافي رقم 
وتجدر اإلشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق االلتفافية يكمن . المجاورةأراضيها ببعضها وبالمستوطنات األخرى 

التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق ) Buffer Zone(بما يعرف بمساحة االرتداد أو 
    .)2011أريج،  –وحدة مراقبة التحضر ( انبي الشارعمترا على ج 75ن بعرض والتي عادة تكو

  

  األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في بلدة العوجا
  

ا   دة العوج ذه      و ،قامت السلطات اإلسرائيلية بإصدار سلسلة من األوامر العسكرية في بل ي مراحل إصدار ه ا يل فيم
  : األوامر

  

 م   اإلسرائيليالعسكري  األمر اريخ السادس عشر من شهر        ):ت /05/ 142(رق ام    آبصدر بت من الع
تم م   ،2005 ه ي ا  10 ةمساح ة صادر والذي بموجب ا      تدونم دة العوج ة  بهدف من أراضي بل حاجز   إقام

  . إسرائيليعسكري 

 اني     ):ت/ 05/ 205(رقم  اإلسرائيليالعسكري  األمر صدر بتاريخ الثاني والعشرين من شهر تشرين ث
برج  إقامة بهدفدونم من أراضي بلدة العوجا  3.2 ةمساحة صادره يتم موالذي بموجب ،2005من العام 
 . إسرائيليعسكري 

 اريخ التاسع    األمرصدر هذا :  2)59رقم ( 1967 - 5727 –يهودا والسامرة – أمر بشأن أمالك دولة بت
اً  1,194ة مساح ة صادر والذي بموجبه يتم م ،2005والعشرين من شهر آانون أول من العام  ن م  دونم
 . أراضي بلدة العوجا على أنها أمالك دولة

                                                 
ى       :1967للعام  59عسكري رقم قرار  2 أجاز لحارس األمالك الحكومية المعين من قبل السلطات العسكرية اإلسرائيلية باالستيالء عل

ة  ة األردني ة للحكوم د   . األراضي المملوآ ات بع أفراد أو جماع ى أراض خاصة ب تيالء عل ة باالس الك الحكومي ارس األم ز لح ا يجي آم
ة، أو تحت تصرف أو آانت متصلة       ' أراضي دولة'أو ' اض عامةأر'اإلعالن عن تلك األراضي بأنها  أراض مملوآ والتي يتم تعريفها ب

  ). 1091تم التعديل من خالل قرار عسكري رقم ( 1967بجهة معادية أو شخص من دولة معادية خالل العام 
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  االنتهاآات اإلسرائيلية في بلدة العوجا خالل السنوات الماضية 
  

ام    وة من جيش االحتالل اإلسرائيلي        ،2011في يوم الثامن من شهر أيار من الع ا داهمت ق يش    ترافقه ة التفت لجن
وسلمت مواطنين من البلدة إخطارات تلزمهم بوقف العمل    ،ابلدة العوج اإلسرائيليةالمدنية  لإلدارةالفرعية التابعة 

. )ج(ضمن المنطقة المصنفة   المنشآتلوقوع  ،مرخصالوالبناء في منشآتهم السكنية والصناعية بحجة البناء غير 
ت  روأمهل ر آأصحاب المنش  األوام ث عش ى الثال ام    ت حت ن الع وز م هر تم ن ش إجراءات   ،2011م روع ب للش

المخطرة بوقف    للمنشآت وفيما يلي تفصيل . للنظر في وضعية المنشآت' بيت إيل'إلى محكمة  الترخيص وتقديمها
ا  أصحابها  أسماء والبناء مع  العمل  رحمن فريحات     : ونوعيته د ال ال عب د اإلنشاء   (جم زل قي د اهللا يوسف    ،)من عب
 )منزل قيد اإلنشاء (النجايدة  ومحمود عبد اهللا ،)منزل مأهول(مسعف خليل أبو عواد  ،)محددة قيد اإلنشاء(آعابنة 

    .)2011أريج،  –وحدة مراقبة التحضر (
  

  العوجابلدة الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
  ). 13انظر الجدول ( خمسة سنوات الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  محلي العوجامجلس  قام
  

 الماضية سنوات خمسة خالل العوجا محلي مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  سم المشروعإ

 USAID  2011  بنية تحتية  شبكة مياه جديدة
 USAID  2008  تعليمي  بناء مدرسة ذآور العوجا

 JICA  2008  خدمات عامة  بناء المرآز النسوي
 JICA  2010  خدمات عامة  بناء قاعة عامة ومكتبة العوجا

 2011، محلي العوجامجلس  :المصدر

  

  المشاريع المقترحة
  
دني في     مع  ، وبالتعاونمجلس محلي العوجاتطلع ي دة مؤسسات المجتمع الم ذ عدة مشاريع       البل ى تنفي وسكانه، إل

يم السري     خالل األعوام القادمة، حيث تم  م    تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي ي ت ع بالمشارآة الت
ة حسب   ). أريج(القدس  -والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية البلدةعقدها في  وفيما يلي هذه المشاريع، مرتب

  :األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
  

 .واستغالل األراضي بشكل أوسع ،لري المزروعات جوفيةآبار  حفرتأهيل نبع العوجا و .1
 .يع مدرة للدخلمشارتوفير  .2
 .المراآز الصحية في العوجا وتوفير سيارة إسعاف تطوير .3
 .توفير باص خاص بالبلدة .4
 .توظيف خريجي الجامعات في بلدة العوجا .5
 .بناء مرآز تدريب مهني في آافة المجاالت .6
 .مصانع لتشغيل العمال العاطلين عن العمل إنشاء .7
 .توسيع شبكة الكهرباء والمياه .8
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 .منزلية للسكان اهجمع مي توفير آبار .9
 .إيجاد مشاريع زراعية وتنموية للمزارعين .10
 .توفير شبكة صرف صحي للحد من ظاهرة التلوث البيئي .11
 .استغالل المياه العادمة لري النخيل وزراعة األعالف لألغنام .12
 .لبلدةإعادة تأهيل الطرق الداخلية في ا .13
 .جل الوصول إلى أراضيهمطرق زراعية لخدمة المزارعين من أ شق .14
 .توفير مرآز صحي لذوي االحتياجات الخاصة .15
 .للبناءآبر أ توسيع المخطط الهيكلي للبلدة ليشمل مساحات .16
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  للبلدةاألولويات واالحتياجات التطويرية 
   

اني  دةتع ة     البل ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م   . م دول رق ين الج ات  14ويب ات واالحتياج ، األولوي
  .المحلي مجلسوجهة نظر المن  للبلدة التطويرية

  
 العوجا بلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 ^مآ 27   *  شق، أو تعبيد طرق 1

   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2

 آم 10   *  وسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدةت 3

  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4

   *  إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
جوفية ونبع  آبار 5

  واحد

  متر مكعب 700   * بناء خزان مياه 6

 آم 25   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7

  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 50   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارة واحدة    *    لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

   *    مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

 عيادتين  *   عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

      *  الموجودةء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات شرا 3

 االحتياجات التعليمية

   *    بناء مدارس جديدة 1

2 
 إعادة تأهيل مدارس موجودة

* 
االبتدائية  المرحلة  

  األساسيةو

    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  دونم 1000   *  استصالح أراض زراعية 1

 بئر 20   * مياه إنشاء آبار جمع 2

 آسبر 30   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3

    * خدمات بيطرية  4

 طن سنويا 400,000   *  أعالف وتبن للماشية 5

 بالستيكيبيت  100   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 80     * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

    *  فلحهبذور  8

    *  نباتات ومواد زراعية 9
  .طرق زراعيةم آ 12داخلية و آم طرق 5، رئيسة طرقآم  10^ 
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