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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

 ا .  ريق البحث خالل عملية جمع البيان

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة  واالقتصالية واالجتماعية رير

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا محا ظةة  يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي    

http://vprofile.arij.org/. 
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 عورتا قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  6.87  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية عورتا

ومن   بورين وحوارة وأولالالترب   ومن  روجيب   ومن الشمال يانون وبيت  وريك يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - المعلوما  ال ترا ية )وحدة نظ  بيتا وعقربا ال نوب

 

 عورتا قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أمةا معةدل لرجةا      822.5سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 875عل  ارتفاع  عورتا قريةتقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %06 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 15الحرارة  يصل إل  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          134445تبلغ مساحة قرية عورتا حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2611وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة         المحلية لتايا  االنتمابا  

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

 .األراضي وريرها الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا 

 



 نابلس محافظة                                                                     دراسة التجمعات السكانية                                                                       

 

 8 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  عضةةوا 11الحةةالي مةةن يتكةةون الم لةةا وم   1996عةةام  عورتةةا  ةةي قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا

ال يمتلةةك . كمةةا جنةةوب شةةرق نةةابلا م لةةا خةةدما ويقةةع ضةةمن  .ملةةك لائةة مقةةر  للم لةةا ويوجةةد. مةةوظفين 8كمةةا يوجةةد الفلسةةطينية  

 (.2613  عورتا  )م لا قرويلكهرباء  وةهريج ماءا  ولكنه يمتلك جها  لصيانة  الم لا سيارة ل مع النفايا

 

   ما يلي (2613  عورتا قرويم لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  العامة.طرق  الوتيهيل وتعبيد  شق تنظيي الشوارع  جمع نفايا 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 . تو ير وسائل مواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

تاريخ إنشاء الت مع  ويعول (.1551)الدباغ  كلمة عورتا السريانية بمعن   العوراء  وقد يكون معناها أيضا   رير النا ذة  و المفية 

 .(1صورة رق  الأنظر ()2613  عورتا )م لا قرويت مع من األرلن قبل الميالل. ويعول أةل سكان ال عام 266إل  

 

 عورتا قرية من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن   مةن  عدلكما يوجد  .عبال الرحمن مس د أبو بكر الصديق  ومس د المس د القدي     وه    ثالثة مساجد عورتا قريةيوجد  ي 

ريةر   وجميعهةا   الفضةل سةمراء      ومقةام سةمراء     المسة د القةدي   ومقةام الع ية      منطقةة المربةة  ا  منهة   والمناطق األثريةة  ةي القريةة   

  .(2)أنظر المريطة رق  (2613  عورتا )م لا قروي ملهلة لالستتالل السياحي
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 عورتا قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية صدر:الم 

 

 السكان 
 

بلةغ   عورتةا  قريةة أن عةدل سةكان     2667بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      552 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       24057و  نسمة من الةذكور   24581نسمة  منه   84835

 وحدة. 14115

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  41  كةان كمةا يلةي     2667لعةام   عورتةا  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      08لفئةة العمريةة   % ضةمن ا 3.2و عامةا    04 -18% ضمن الفئة العمريةة  88.4عاما   18الفئة العمرية أقل من 

 %.45.8%  ونسبة اإلناث 81.8  أي أن نسبة الذكور 160.1 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 

 العائالت

 لةا قةروي  )م  وريرهةا عائلةة عيةدا    ل  عائلةة قةوارين  عائلةة لراوشةة      عوا عائلة عدة عائال   منها  من عورتا قريةيتيلي سكان 

 (.2613  عورتا
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    57.8%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      8.4  حةوالي  2667عام  عورتا قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

اليةة   % انهةوا لراسةته  اإلعد  20.7% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     31.5% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     14.7المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسةب ال ةنا   عورتةا  قرية  يبين المستول التعليمي  ي 1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق  7.3و % انهوا لراسته  الثانوية  14

 .2667والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 يأم الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2,055 2 0 8 1 133 69 353 578 613 271 27 ذكور

 1,927 1 0 0 0 60 19 204 485 654 315 189 إناث

 3,982 3 0 8 1 193 88 557 1063 1267 586 216 المجموع

   النتائج النهائية.2667  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

أربعةة مةدارس    القرية   يوجد  ي 2611/2612 ي العام الدراسي  عورتا قرية والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول رقة     ( )2612  نةابلا  -)مديرية التربيةة والتعلةي    رة التربية والتعلي  العالي الفلسطينيةمن قبل و ا  يت  إلارتهو حكومية

2.) 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ذكور حكومية ة عورتا الثانوية للبنينمدرس

 إناث حكومية مدرسة عورتا الثانوية للبنا 

 ذكور حكومية ساسية للبنينمدرسة عورتا األ

 إناث حكومية ساسية للبنا مدرسة عورتا األ

 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

معلمةةا ومعلمةةة  55طالبةةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةةين  14003طةةالب   وعةةدل الاةةةّف 80 عورتةةا قريةةةيبلةةغ عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

 15يبلةغ   عورتةا  قريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معلة   ةي مةدارس    2612  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2612  مديرية التربية والتعلي ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 36  وتبلغ الكثا ة الصفية الب وطالبةط

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3. ال ةدول رقة    جهة خاةةا متهلألطفال  تشر  عل  إلارروضتين  عورتا قريةكما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

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

 ة المشرفةالجه لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 4 3 يرروضة  التد

 جهة خاةة 3 3 روضة  هور التد

    2612  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:
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  (. 2613)م لا قروي عورتا  مدرسة عورتا الثانوية للبنين كما تتعرض بعض المدارس لمضايقا  قوا  االحتالل  من اقتحام 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

بيتا  مدرسة   إن الطالب يتوجهون إل   رع ةناعيالثانوية حل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة  ي حال عدم تو ر  إحدل المراو

  (.2613 عورتا )م لا قرويك   4  حيث تبعد عن الت مع حوالي الثانوية 

 

   منها (2613  عورتا )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل عورتا قريةيواجه قطاع التعلي   ي كما 

 

 بالطالب. والصفو  رساكتظاظ المدا 

  تيهيل. إعالة المدارس بحاجة إل 

 .نقص  ي التر  الصفية والمدارس 

 .عدم تو ر المواةال  للمدارس 

 

 

 قطاع الصحة
 

  ومركة  ةةحي تةابع لل ةان العمةل الصةحي      الحكوميةة   الصةحية  عورتةا عيةالة  حيةث يوجةد   . مرا ق ةةحية عدة  عورتا قرية ي  تتو ر

و ةي حةال عةدم تةو ر       ةة وأخرل تابعة لل ان العمةل الصةحي.  أمومة وطفولة حكومي  ةيدلية خا وعيالة طبيب عام خاةة  مرك 

كة   أو التوجةه    4بعةد عةن الت مةع حةوالي     المرك  الصحي  ي بيتةا  حيةث ي  المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرض  يتوجهون إل  

 (.2613  عورتا )م لا قروي ك  5والي عن الت مع ح يبعد  ي مدينة نابلا  حيث الحكومي إل  مستشف  ر يديا

 

   أهمها (2613  عورتا )م لا قروي الكثير من المشاكل والعقبا  عورتا قريةيواجه قطاع الصحة  ي كما 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 عدم تو ر جميع أنواع األلوية  ي الصيدليا . 

 ام.نتظام األطباء  ي الدوعدم ا 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا   % مةن القةول العاملةة   48 سةتوعب ي حيةث  سةوق العمةل اإلسةرائيلي    عل  عدة قطاعا   أهمها عورتا قريةصال  ي يعتمد االقت

 .(1)انظر الشكل رق  (2613  عورتا قروي

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2613به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  عورتا قريةسب النشاط االقتصالي  ي ح

 

  من األيدي العاملة 48العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

 من األيدي العاملة  26 قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 26قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة.8قطاع الت ارة  ويشكل % 

  األيدي العاملة.% من  8قطاع المدما   ويشكل 

  من األيدي العاملة. 8قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 عورتا قرية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2613  عورتا م لا قروي المصدر:

 

يع المضار والفواكه  بقالة لب 26   ممب   بقالة 56 عورتا قرية يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

وقد  (.2613  عورتا م لا قروي)  ارة ............الخ(نللصناعا  المهنية )حدالة   محل 26لتقدي  المدما  الممتلفة   محل 12

 ةنتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلي القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %. 26 إل  عورتا قريةةلت نسبة البطالة  ي و

 عل  النحو اآلتي هي   ( 2613  عورتا )م لا قروي

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع الصناعة 

 .قطاع الت ارة 

  الوظائي.قطاع 

 القوى العاملة 

 

% من 32.4  أن هنا  2667عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 45.5% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  07.4 % يعملون(. وكان هنا 52.2صاليا )منه  السكان كانوا نشيطين اقت

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %37.8الطالب  

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

 الجنس

 ن اقتصادياغير نشيطي نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 2,055 3 830 32 8 116  - 674 1222 109 109 1004 ذكور

 1,927 5 1,852 44 1 139 1006 662 70 9 2 59 إناث

 3,982 8 2,682 76 9 255 1006 1336 1292 118 111 1063 المجموع

   النتائج النهائية.2667  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   407و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     54200ونمةا  منهةا   ل 134445 حةوالي  عورتةا  قريةة تبلةغ مسةاحة   

 (.3وخريطة رق    8ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) عورتا قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

رجيةالح  

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(66799)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

24470 21 14227 6 6 831 24188 2 64248 467 134445 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 عورتا قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

والفةول األخضةر   الباميةة  تعتبةر  . وقريةة عورتةا    يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي     0ال دول رق  

م روعةة بةينواع ممتلفةة مةن الم روعةا       لون  مةن البيةو  البالسةتيكية     7 قرية عورتاكما  يوجد  ي  .قريةأكثر األنواع  راعة  ي ال

 (.2616)مديرية  راعة نابلا   الممتلفة
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)المساحة بالدونم( قرية عورتابالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 9جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

6 0 6 6 6 6 6 3 6 6 6 3 
 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

  04448حيةث يوجةد حةوالي     ال يتةون  اعةب ر عورتا وتشتهر .عورتا قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 .  يتونللون  م روعة بيش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( عورتا قريةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي 

6 04028 6 86 6 127 6 1 6 2 6 6 6 04448 
 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.5  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  206 ن مساحة الحبوب تبلغإ   عورتا قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( عورتا قريةفي  يل الحقلية والعلفيةالمحاصمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

6 306 6 26 6 6 6 48 6 0 6 28 6 4 6 206 
 2616 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

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

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

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 واألرنةام   ألبقةار ا مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    عورتةا  قريةة  سكان من%   8 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.5انظر ال دول رق  ( )3261  عورتا )م لا قرويوريرها 

 

 عورتا قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

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

6 6 1664666 6 6 6 6 186 846 24 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

رق  )انظر ال دول (2613  عورتا )م لا قروي ك  طرق  راعية 26   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

16). 
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 وأطوالها عورتا قرية في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 حة لسير المركبا ةال

 7 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 16 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2613  عورتا قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2613  عورتا )م لا قروي والعقبا  المشاكل بعض عورتا قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .مصالرة األراضي 

 الوةول إل  األراضي ال راعية.عدم القدرة عل   

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 . عدم تو ر الدع  واإلمكانيا 

 .عدم ةالحية الطرق ال راعية 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مليوجةد عةدل مةن ا    كمةا      منها  شعبة بريةد. حكوميةالملسسا  ال بعض عورتا يوجد  ي قرية

    (  منها2613 عورتا قروي م لا) خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

 القريةة  االهتمام بقضةايا   بهد و ارة الحك  المحلي   من قبلوت  ترخيصه الحقا م  1550تيسا عام  :عورتا مجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.  إل  سكانهاوتقدي  كا ة المدما

  عن  بتقدي  أنشطة رياضية وثقا ية.اب  يم  من قبل و ارة الرياضة والشب 2666تيسا عام  الرياضي: عورتانادي 

  :دمةةة عنةة  بتقةةدي  خه الحقةةا مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة  ي م  وتةة  ترخيصةة 1555عةةام تيسةةا  اتحاااد لجااان الماارأة الفلسااطينية

 اجتماعية ومشاريع ةتيرة.

 .اتحاد لجان العمل الزراعي 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الرئيا للكهربةاء  ةي    اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو  .م1554 شبكة كهرباء عامة منذ عام عورتا قريةيوجد  ي 

كمةا أن هنةا  بعةض المشةاكل التةي تواجةه الت مةع  ةي قطةاع            .%166ء إلة   االموةةولة بشةبكة الكهربة     السكنية وتصل نسبة الوحدا

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة   لةي        قريةة  ال كما يتو ر  يالتكاليي العالية لمد الشبكا . ضعي التيار الكهربائي  الكهرباء  منها  

 (.2613  عورتا )م لا قروي  بشبكة الهاتي % من الوحدا  السكنية موةولة58  وتقريبا القريةلاخل 



 نابلس محافظة                                                                     دراسة التجمعات السكانية                                                                       

 

 13 

 النقل والمواصالت

 

وجةول  ومن العوائق التي تواجه سكان القريةة أثنةاء التنقةل     . المواطنين تقوم بنقل ةعام ا باة 3  وتاكسي 17  عورتا قريةيوجد  ي 

أمةا   (.2613  عورتةا  م لةا قةروي  ) روقةا  حواج  عسكرية أو ترابية  عدم أهلية الطرق الرئيسة  باإلضا ة إل  ارتفاع أسعار المح

  عورتةا  )م لةا قةروي   مةن الطةرق الفرعيةة   كة   27كة  مةن الطةرق الرئيسةة و     22 لقريةة  يوجد  ةي ا  لقرية ابالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رنظا( )2613

 

 عورتا قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 12 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 16

 طرق رير معبدة. .3 16 17

 2613  عورتا قرويم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

 بيسةعار عورتةا شةبكة ميةاه عامةة وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةاه الماةةة                 ال يتو ر  ي قريةة 

  1666لة   إ باإلضةا ة يوجد  ي قرية عورتا نبعان  (.2613شيكل للمتر المكعب من المياه )م لا قروي عورتا   5ل  إمرتفعة تصل 

 (.2613 ال  متر مكعب )م لا قروي عورتا   3بئر من لي لت ميع مياه األمطار وخ ان مياه عام بسعة 

 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   مدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه العالمةة   ال يتو ر  ي قرية عورتا شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يست

نةه ال تتةو ر تقةديرا  لالسةتهال  اليةومي مةن الميةاه للفةرل  ةي القريةة بسةبب ان القريةة ريةر ممدومةة               أوحيث  (.2613قروي عورتا  

يةت   الميةاه العالمةة التةي     ات ةة يوميةا  ةي القريةة.     ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة الن      هنة إبمدمة ت ويد المياه وبشبكة الميةاه العامةة     

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحةة   ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح

المة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  . وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العأو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2613أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

لصلبة النات ة عةن  النفايا  الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  ا إللارةيعتبر م لا المدما  المشتر  

المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         15مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

  (.2613)م لا قروي عورتا  % 166صيل الرسوم حوالي  تح

                                                                                                                                                                                                                                                 

ينتفع معظ  سكان قرية عورتا من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي         

عهةا مةن قبةل    القريةة  ليةت  بعةد ذلةك جم     أحيةاء حاوية بسعة نصي متر مكعب مو عة علة    86أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن الت مةع  حيةت يةت        166م لا المدما  بواقع مرة يوميا ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ةان والةذي يبعةد    

 (.2613)م لا قروي عورتا  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية 
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كتة   وبالتةالي تقةدر     6.7يةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة عورتةا        أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةا  الفةرل ال  

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويًا.   14858طةن   أي بمعةدل    4.4كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القريةة بحةوالي   

 (.2013أريج  

 

 األوضاع البيئية

 
ة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن              كتيرها من بلدا  وقرل محا ظ عورتا تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 .مرتفعة بيسعارعدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض  عدم وجول شبكة

المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة 

وبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األ

ها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية ) بار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي عل

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةال تعاني القرية من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشتر  

قع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة       عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الوا

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية عورتا  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1558لةول مةن العةام    بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أي            

% مةن  35لونمةا )  84367حيث ت  تصنيي مةا مسةاحته     ت  تقسي  أراضي قرية عورتا إل  مناطق )ب( و ) (  الفلسطينية و إسرائيل

ة الفلسةطينية و  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنية      (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 01لونمةةا ) 54142تبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  االمةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحته  

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة         وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً    ( ) كمناطق

سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن رالبيةةة السةةكان  ةةي قريةةة عورتةةا يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق  ال بتصةةريح مةةن االلارة المدنيةةة اإلنهةةا ام

 (.12 دول رق  )انظر ال سرائيليةإومستوطنا    ي القرية  معظمها أراض  راعية ( )  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 
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 1665: تصنيف األراضي في قرية عورتا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                       

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 36 56312 مناطق ب

 91 86147 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 136446 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –ومات الجغرافية نظم المعلالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عورتا 

 

كةان منهةا     لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت قرية عورتا حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التةي أول  بةآال  الةدونما  لصةا    

قامةةة الحةةواج   إو شةةييد الطةةرق االسةةتيطانية اإلسةةرائيلية  سةةرائيلية والبةةلر االسةةتيطانية والقواعةةد العسةةكرية وت   اإل إقامةةة المسةةتوطنا  

  -:العسكرية.  يما يلي عرض لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية عورتا

لونمةا مةن أراضةي قريةة عورتةا مةن أجةل إقامةة          24486ةالر  إسرائيل خةالل سةنوا  احتاللهةا لألراضةي الفلسةطينية مةا مسةاحته        

لية الواقعة  ي ال هة الشمالية الشرقية للقرية وتفصلها عةن بلةدة بيةت  وريةك الم ةاورة  وقةد تيسسةت هةذه         مستوطنة  ايتمار  اإلسرائي

مسةتوطن إسةرائيلي ومعظمهةا مبنةي علة  أراضةي        14151لونة  ويسةكن  يهةا حةوالي      34804  وتبلغ مساحتها 1554المستوطنة سنة 

 لم اورا . ل  قرل روجيب وبيت  وريك ويانون اإ باإلضا ةقرية عورتا  

 

قاعدتين عسكريتين أحدهما  ي ال هة الشرقية للقرية بالقرب مةن   إلقامةلونما من أراضي القرية  266سرائيل حوالي إكما وةالر  

مسةتوطنة  ايتمةةار   واآلخةر عبةةارة عةن موقةةع عسةكري علةة  المةدخل الشةةمالي للقريةة بةةالقرب مةن معسةةكر حةوارة. وقةةد شةكلت هةةذه          

ًا لالعتةداءا  علة  المةواطنين وأراضةيه  وتسةتمدمها قةوا  االحةتالل للتةدريب  وقةد قامةت قةوا  االحةتالل             القواعد العسكرية مصدر

 المعسكر الشرقي لكنها ما  الت تسيطر عل  هذه المنطقة وتمنع الفلسطينيين من الوةول اليها. بإخالء

  

يةك واليةانون وعقربةا وروجيةب لصةالح مسةتوطنة       لون  من أراضي عورتا وبيةت  ور  3666كما وقامت قوا  االحتالل بع ل حوالي 

 ايتمةةار  والبةةلر االسةةتيطانية التابعةةة لهةةا وذلةةك لعمةةل حةة ام أمنةةي بةةين القةةرل الفلسةةطينية وهةةذه المسةةتوطنة  ومعظةة  هةةذه االراضةةي    

 المع ولة عبارة عن أراض  راعية تشكل مصدر معيشي للمواطنين  ي هذه القرل.

 

 ي قرية عورتاسرائيلية فالحواجز العسكرية اإل

 

عملةةت سةةلطا  االحةةتالل اإلسةةرائيلي علةة  إقامةةة حةةواج  عسةةكرية علةة  مةةدخل قريةةة عورتةةا الشةةمالي وذلةةك بعةةد انةةدالع االنتفاضةةة      

وهي عبارة عن حاج  عسكري لائ  ومكعبا  اسةمنتية وبوابةة حديديةة وذلةك علة  الطريةق االسةتيطاني         2666الفلسطينية الثانية عام 

بعةد سةنوا  طويلةة مةن      2665بعةض هةذه الحةواج  بعةد عةام       بإ الةة لون موريه   وقد قامت قوا  االحتالل الذي يصل بمستوطنة  أ

المعاناة  ي هذه المنطقة  حيث ت   تح مدخل القرية الشمالي  لكن يوجد حاج  وبوابة حديدية تتلةق الطريةق الةراب  مةع قريةة روجيةب       

 حت  هذه االيام حيث تستمدم كمنطقة عسكرية. 

 

قامة حاج  حوارة الرئيسي الواقع رةرب القريةة والةذي    إحا ظة نابلا وقراها بشكل عام من تيثر  قرية عورتا بشكل خاص ومكما و

كان أحد أه  حواج  الضفة التربية والذي كان يفصل المحا ظةا  الشةمالية عةن منطقةة الوسة  وال نةوب  حيةث كةان يسةتمدم كمعبةر           

قوا  االحتالل قد استمدمت منطقة المدخل الشةمالي لقريةة عورتةا كمعبةر للشةاحنا  المحملةة       للمشاة والسيارا   أما الشاحنا   كانت 

حةتالل مةن تواجةدها  يةه وخففةت مةن       حيةث قللةت قةوا  اال    2665 الة حاج  حوارة الرئيسي بشكل ج ئةي  ةي عةام    إوقد ت  للبضائع. 

 الوقت الحالي.عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي إ
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ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أ وقد كان لهذه الحواج 

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

قتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . وال تة ال هنةا    اال

 ل  مستوطنة  ألون موريه  تستمدمها قوا  االحتالل لحماية أمن المستوطنة.إد من الحواج  عل  الطريق المللي العدي

 

 اسرائيلية في قرية عورتاإلالطرق االلتفافية 

 

عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     

لة  ال هةة الشةمالية منهةا ةةالر       إولفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعلة  أراضةي قريةة عورتةا     وتقطيع أوةال األرض ا

سرائيلي يةرب  منطقةة حةوارة بمسةتوطنة  ألةون موريةه   ويمتةد هةذه         إ إسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشق طريق استيطاني

 بينها وبين قرية روجيب الم اورة شماال.ك  عل  أراضي قرية عورتا ويفصل  1الطريق بطول حوالي 

 

التةي يفرضةها ال ةي      (Buffer Zone)وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 متر عل  جانبي الشارع. 78اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

طريقين رابطين بين قرية عورتا والقرل الم اورة  حيث يوجد طريق يرب  القريةة   2666  االحتالل منذ عام و ي المقابل تتلق قوا

سرائيلي. كذلك يوجد طريق يرب  العسكري اإلبقرية روجيب الم اورة  ي ال هة الشمالية متلق منذ سنوا  طويلة لترض االستمدام 

هةو متلةق مةن قبةل قةوا  االحةتالل منةذ سةنوا  طويلةة ويمنةع اسةتمدامه مةن قبةل              كة  و  5قرية عورتا بقرية يانون يبلةغ طولةه حةوالي    

 الفلسطينيين.

 

 سرائيلية في قرية عورتا والقرى المجاورةالبؤر االستيطانية اإل

 

االستيالء عل  أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لترض إقامةة خمةا بةلر    عورتا وبيت  وريك ويانون كل من شهد  

  وبةلرة جيفعةا  أوالم  وتلةة    752هار جيدعون  وتلةة  -581استيطانية عل  التالل الشرقية لمستوطنة  ايتمار  وهذه البلر هي  )تلة 

شكونا  ارنون(  وتطل هذه البلر عل  البلدا  الفلسطينية المذكورة من  وق تالل تعتلي هذه المناطق  وتهد  هذه -777  وتلة 530

  حيث تبعد هذه البةلر مسةا ة   ل  ي ال هة الشرقية للمستوطنة وذلك للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيينالبلر إل  إي ال امتدا

كمةةا  .كةة ( عةةن مسةةتوطنة  ايتمةةار  وتحتةةل مسةةاحا  شاسةةعة مةةن أراضةةي الفلسةةطينيين وتعةة ل المسةةاحا  المحيطةةة بهةةا  0كةة  الةة   3)

ية ويحاةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلك مصةدرًا مةن مصةالر االعتةداءا          وتشكل هذه البلر ح ام أمني يحي  بالمناطق الفلسطين

 واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232قامت إسرائيل ببناء   خالل العقدين الماضيين نهأ ومن ال دير بالذكر

نول لمستوطنا  جديدة عالة مةا تبةدأ بإقامةة كر انةا  متنقلةة علة  الموقةع الةذي يةت  االسةتيالء           هي عبارة عن بعد بالبلر االستيطانية و

عليه من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطانية من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة اميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر         

وة  شارونية  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة    االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايته لع

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإللون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     2661العام وعل  وجه التحديد بعد   لهذه البلر االستيطانية

الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةوظ  ةي عةدل تلةك البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةي  اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                  

ين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتام

  يها.

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية عورتا

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      و ممتلكةةاته  السةةكان الفلسةةطينيين الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة   
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األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةال  الشةائكة و رعهةا        

شت  عل  األش ار والم روعا  وحرقها واجتثاثها واالعتداء علة    باألش ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا 

 أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .

 

قامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه   إالم ةةاورة لتايةةا   حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة عورتةةا وقراهةةا      

طنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  ايتمار  وساكنيها من المسةتوطنين تشةكل تهديةدًا    المستو

واألهالي يتعرضون لالعتداءا   1554يوميًا للسكان القاطنين  ي قرل عورتا وبيت  وريك وروجيب   منذ نشية هذه المستوطنة عام 

لة  أراضةيه  ال راعيةة    إمةن منةع المة ارعين مةن الوةةول       ساليب االعتداءا  أخيرة حدة وا  األلكن تصاعد   ي السنو المتكررة 

واالعتةةداء علةةيه   وسةةرقة المحاةةةيل ال راعيةةة  وحةةرق األشةة ار  واالعتةةداء علةة  لور العبةةالة والمنةةا ل والممتلكةةا  والسةةيارا       

 وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 

 

 في قرية عورتا األوامر العسكرية اإلسرائيلية

 

قامت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بإةدار سلسلة من األوامر العسكرية بهد  مصالرة األراضي  ي قرية عورتا.  يمةا يلةي عةرض    

 لبعض هذه األوامر  

ويصةةالر مةةا  2613/   ةةةدر بتةةاريخ الثالةةث مةةن شةةهر كةةانون الثةةاني مةةن العةةام   13/63األمةةر العسةةكري اإلسةةرائيلي رقةة   .1

 لونما من أراضي قرل عورتا وروجيب  ألرراض أمنية  وذلك بالقرب من مستوطنة  ايتمار . 03.4مساحته 

وتعديل حدول(  ةدر بتاريخ الثاني عشةر مةن شةهر أيلةول مةن       2/  )تمديد سريان 62/06األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .2

وذلةك علة  الطريةق الةراب  مةع قريةة       لونما من أراضةي عورتةا  ألرةراض أمنيةة       5.68ويصالر ما مساحته  2612العام 

 روجيب.  

ويصةالر مسةاحة مةن     2616/   ةدر  ي الثاني والعشرين من شهر  ب من العةام  16/21األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .3

 أراضي قرية عورتا بهد  اقامة منشية عسكرية.

 

 

 عورتا قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 ذةالمشاريع المنف

 .(13 انظر ال دول رق )(2613  عورتا م لا قروي) الماضيةسنوا   الستةمشاريع خالل عدة   بتنفيذ عورتا قروي م لا قام

 

 الماضية سنوات الستة خالل عورتا قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 KFW 2612-2667 حتيةبنية ت مشروع تمديد شبكة وخ ان مياه

 م لا قروي عورتا 2616 بنية تحتية مشروع تيهيل شبكة الكهرباء

 2613  عورتا قرويم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمةة    ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مععورتا يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    ت حيث 

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

 

 (.C  خاةة  ي مناطق )استناليهنشاء جدران الحاجة إل   تعبيد طرق لاخلية وإ .1

 ساسية.رر  ةفية لمدرسة إناث عورتا األ 4رر  ةفية لمدرسة ذكور عورتا األساسية وبناء  4بناء الحاجة إل    .2

 حاوية ل مع النفايا  الصلبة. 86نشاء شبكة ةر  ةحي  وت ويد القرية ب إالحاجة إل   .3

 .نشاء حديقة تر يهية لألطفالإالحاجة إل   .4

 ن األرض المعدة لذلك متو رة.لعب كرة قدم وةالة رياضية علما بينشاء ممشروع إ .8

 .LCDت ويد الم لا القروي ب رار  راعي  ومكيي للقاعة  وجها  الحاجة إل   .0

 استكمال مبن  جمعية اتحال ل ان المرأة.الحاجة إل   .7

 تنظي  سيارا  النقل العام  وتو ير موقي خاص به .الحاجة إل   .5

 نشاء مكتبة عامة.إة إل  الحاج .5

 تنموية ةتيرة لمدمة القطاع النسوي. مشاريع الحاجة إل  .16

 نشاء قاعة عامة للقرية.إالحاجة إل   .11

 نشاء مكب ةحي للنفايا   ومحطة لتنقية المياه العامة.إ الحاجة إل  .12
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14تحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية ال لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 عورتا قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  38^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  28   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو  بار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك   28   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   شبكة كهرباء جديدة تركيب 5

 حاوية 42   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 5

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي  *  بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   وجولةإعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية م 2

   *  الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 المرحلة األساسية   * بناء مدارس جديدة 1

 * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2
المرحلة األساسية للذكور   

 واإلناث
 علمية وحاسوب ممتبرا    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 حتياجات الزراعيةاال

 لون  2666   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر  86  *  إنشاء  بار جمع مياه 2

 براكسا  16  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 866-06  *  أعال  وتبن للماشية 5

 ةبالستيكي بيو  5   * إنشاء بيو  بالستيكية 0

 ةبالستيكي بيو  7   * بيو  بالستيكيةإعالة تيهيل  7

    *  لحهبذور  5

    * نباتا  وموال  راعية 5

 ك  طرق  راعية. 16لاخلية  ك  طرق  18ك  طرق رئيسية   16^  

  2613  عورتا قرويم لا المصدر:   
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن وا2665ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2667لمنشآ  

    لسطين.  -  القس  الثاني  لار الهدل  كفر قرعني. باللنا  لسطين  ال  ء الثا1551 الدباغ  مصطف  

  2613  عورتا قرويم لا. 

 تحليةل اسةتمداما  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعةد  ( 2014( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية    

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2612األراضي لسنة 

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

  ر عن بعد  بيت   قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعا(2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية

  لسطين. -لح  

   2611)   قاعةدة بيانةا  المةدارس   نةابلا محا ظةة   -  بيانا  مديرية التربية والتعلي  (2612)و ارة التربية والتعلي  العالي-

  لسطين.  -نابلا. (2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين.  -نابلا. (2616-2665)نابلا  

  

  


