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 شكر وعرفان

 
ون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعا 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 

 ق البحث خالل عملية جمع البيانا .  ري

 
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    نابلامحا ظة  معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الفيزيائيةالجغرافي والخصائص  الموقع
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4.14  وعل  بعد نابلامدينة  جنوب   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   بورينقرية 

 مال  ومن الشمالما وعراق بورينحوارة   ومن الترب  ومن ال نوب   كفر قليل وعورتا الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة 

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية  مدينة نابلا

 

 بورينقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أمةا معةدل لرجةا      437.6لسنوي لألمطار  يها حوالي سطح البحر  ويبلغ المعدل ا  وق مترا 191عل  ارتفاع  بورينقرية تقع 

أريةةج   –)وحةةدة نظةة  المعلومةةا  ال ترا يةةة  %4..4 لرجةةة مئويةةة  ويبلةةغ معةةدل الرطوبةةة النسةةبية حةةوالي   14الحةةرارة  يصةةل إلةة   

2014.)  

 

مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي      لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة     .12331تبلغ مساحة قرية بورين 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   2.11وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .ة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماة
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   أعضةةاء 9يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم  1941عةةام  بةةورين ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

)م لةا قةروي    يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا كما  . لكم لائ مقر  للم لا ويوجد. موظفين 7يعمل  ي الم لا  كماالفلسطينية  

 (.2.13  بورين

 

   ما يلي (2.13  بورينقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة كهرباء أو المولدا 

  شق وتيهيل وتعبيد الطرق  وتقدي  المدما  العامة. تنظيي شوارع   جمع نفايا 

 مية واألثرية.حماية المواقع التاري 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 .تو ير سيارة إطفائية 

 . تو ير وسائل المواةال 

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

إل  أكثر مةن  ويعول تاريخ إنشاء الت مع  .سميت قرية بورين بهذا االس  نسبة إل    بور األراضي التير م روعة   والحقا ت   رعها

 .(1صورة رق  الأنظر ()2.13  بورين)م لا قروي مناطق شرقي األرلن من  بورينقرية  أةل سكان ويعول. سنة ...2

 

 بورينقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن والمنةاطق األثريةة     مةن العديد كما يوجد  .بورين الكبير  ومس د سلمان الفارسي  مس د ا  وهممس دين بورينقرية يوجد  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2.13  بورين)م لا قروي  مقام سلمان الفارسي  مقام الشيخ ران   ومقام أبو اسماعيلا  منه  القرية ي 

 

 بورينقرية  يف الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

  السكان
 

بلةغ   بةورين قريةة  أن عةدل سةكان     7..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      429 يبلةغ عةدل األسةر   نسةمة مةن اإلنةاث  و    13134و  نسمة من الةذكور   13136نسمة  منه   23274

 وحدة. 139

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  39.4  كةان كمةا يلةي     7..2لعةام   بورينقرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      41% ضةمن الفئةة العمريةة    4.3عامةا  و  44 -11% ضةمن الفئةة العمريةة    14.2عاما   11الفئة العمرية أقل من 

 %..1%  ونسبة اإلناث .1  أي أن نسبة الذكور ..1 ..1  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 العائالت

ائلةةة قةةالوس  عائلةةة الن ةةار  عائلةةة عيةةد  عائلةةة الةة ين  عائلةةة عمةةران  ع  عائلةةة مةةن عةةدة عةةائال   منهةةا   بةةورينقريةةة يتةةيلي سةةكان 

 (.2.13  بورين)م لا قروي عسعوس  عائلة الشامي  وريرها 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    4..6%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      1.3  حةوالي  7..2عام  بورينقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% 16% انهوا لراسته  اإلعداليةة   29وا لراسته  االبتدائية  % انه22.1% يستطيعون القراءة والكتابة  11.1المتعلمين  كان هناك 

  حسةةب ال ةةنا بةةورينقريةةة   يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي 1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة  14.4انهةةوا لراسةةته  الثانويةةة  و

 .7..2والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( أكثرف سنوات 11) بورينقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 845 - 2 7 - 72 70 157 232 206 82 17 ذكور

 812 - 1 2 - 51 33 142 249 161 102 71 إناث

 1,657 - 3 9 - 123 103 299 481 367 184 88 المجموع

   النتائج النهائية.7..2-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

دارس ثالثةة مة   القريةة    يوجد  ةي  2.11/2.12 ي العام الدراسي  بورينقرية  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول رقة     ( )2.12  نةابلا  -)مديرية التربيةة والتعلةي    من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو حكومية

2.) 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة رسةالمد اسم

 إناث حكومية بورين الثانوية للبنا مدرسة 

 ممتلطة حكومية بورين الثانوية الممتلطةمدرسة 

 ممتلطة حكومية بورين االساسية الممتلطةمدرسة 

 .2.12مديرية التربية والتعلي   المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    41طالبا وطالبة  وعدل المعلمةين   713الطالب   وعدل اةّف 24 بورينقرية  يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي

طالةب   14يبلةغ   بةورين قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        2.12  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2.12  مديرية التربية والتعلي ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 27  وتبلغ الكثا ة الصفية وطالبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

طفةال  ةي   وضةح تو يةع ريةاض األ   ي  3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   تهةا لألطفال  تشر  عل  إلارروضتين  بورينقرية كما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة قريةال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 طيور ال نة الحديثةروضة 

 جهة خاةة 4 3 جمعية بورين الميريةروضة 

    2.12  التعلي ة ومديرية التربي المصدر:

 

الوةول إل  مدرسة بورين الثانوية القدرة عل  كما هناك بعض المدارس التي تتعرض لمضايقا  قوا  االحتالل  من عدم 

 (.2.13)م لا قروي بورين  الممتلطة  ووجول حواج  الدائمة والطيارة  ي وجه رياض األطفال
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 إل  الطلبة(  يتوجه الت اريو  صناعيل)ا مع  كالمرحلة الثانوية بفرعيهالت  ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي او

 (.2.13 بورينقروي  )م لا ك  1يبعدون عن الت مع ما يقارب    حيثمدينة نابلامدارس 

 

   منها (2.13  بورين)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل بورينقرية  يواجه قطاع التعلي   ي و

 

 اءاته بشكل مستمر عل  الطالب.مشكلة االستيطان واعتد 

 .قلة التر  الصفية  ي مدارس القرية 

 .الحاجة إل  بناء مدارس جديدة  ي القرية 

 قطاع الصحة  
 

عيةالة بةورين الصةحية الحكوميةة  عيةالة طبيةب عةام خاةةة  عيةالة          حيةث يوجةد     صةحية المرا ةق  ال من بعضا  بورينقرية  ي  تتو ر

و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما  الصةحية  ةي الت مةع   ةإن المرضة            . خاةةة  وةةيدلية خاةةة   وطفولةة   أمومةة أسنان خاةة  مرك  

  أو كة   1  حيةث يبعةدون عةن الت مةع حةوالي      ومستوةي الرحمة  ي مدينة نةابلا    ر يديا والمستشف  الوطنيمستشفيتوجهون إل  

 (.2.13  بورين لا قروي )م ك  2التوجه إل  عيالا  خاةة  ي بلدة حوارة  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

كمةةا هنةةاك بعةةض المراكةة  الصةةحية ) عيةةالة بةةورين الصةةحية( تتعةةرض لةةبعض مضةةايقا  قةةوا  االحةةتالل   مةةن عةةدم المقةةدرة علةة       

 (.2.13الوةول إل  العيالة الصحية  واعتداءا  المستوطنين المتكررة ) م لا قروي بورين 

 

   أهمها (2.13  بورين)م لا قروي  المشاكل والعقبا الكثير من  بورينقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر طبيب لائ  يعمل عل  مدار األسبوع 

 .قلة األلوية المتو رة  ي العيالة الحكومية 

 .عدم تو ر عيالة سكري  مما يضطر المواطنين التوجه إل  مراك  حوارة 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لا قةروي  % مةن القةول العاملةة   .6  سةتوعب ي حيةث  الوظةائي قطةاع   عل  عةدة قطاعةا   أهمهةا    بورينقرية  ي يعتمد االقتصال 

 .(1)انظر الشكل رق  (2.13  بورين

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2.13به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  بورينقرية قتصالي  ي حسب النشاط اال

 

  من األيدي العاملة.6قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة .1 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة.1قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الت ارة  ويشكل % 

  ملة.% من األيدي العا2قطاع سوق العمل االسرائيلي  ويشكل 

  من األيدي العاملة. 1قطاع المدما   ويشكل % 
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 بورينقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2.13  بورينم لا قروي  المصدر:

 

دة بقالة واح  مالح  1 ممب  واحد   بقاال  .1 بورينقرية  يوجد  ي   والت ارية  صاليةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

منشار ح ر    محال  لتقدي  المدما  العامة 1  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ( لبيع المضار والفواكه  محلين

 2.13لعام  بورينقرية ةلت نسبة البطالة  ي و وقد (.2.13  بورينم لا قروي ) ومحل لبيع األلوا  ال راعية معصرة  يتون

هي (  2.13  بورين)م لا قروي  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةئة االجتماعية األكثر تضررا  ي وقد تبين أن الف %..4إل  

 عل  النحو اآلتي 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع الت ارة 

 . قطاع المدما 

 القوى العاملة 

 

% من 33  أن هناك 7..2م عا الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 11.1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  44.9 % يعملون(. وكان هناك64.4السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %33.9الطالب  

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 845 2 394 29 10 52  - 303 449 36 20 393 ذكور

 812  - 715 7 3 61 376 268 97 23 5 69 إناث

 1,657 2 1,109 36 13 113 376 571 546 59 25 462 المجموع

   النتائج النهائية.7..2-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   214و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     73144لونمةا  منهةا    .12331 حةوالي  بةورين قريةة  سةاحة  تبلةغ م 

 (.3وخريطة رق    1ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) بورينقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

ةوالتجاري  

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(26577)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

137.. 12 23708 69 1 33138 953 . 33475 254 12331. 

 2014  جأري - ا يةوحدة نظ  المعلوما  ال تر المصدر:  

 

 

 بورينقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ي  يعتبةر الفةول األخضةر والقةرنب    . وقرية بةورين   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 4ال دول رق  

  لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا
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)المساحة بالدونم( قرية بورينبالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي المزروعة : 7 جدول
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

يبعل مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي 

. 4 . 4 . . . 2 . . . . 
 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 236.2حيةث يوجةد حةوالي     يتةون  ال ب راعة بورينوتشتهر  .بورينقرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها7ال دول رق  

 .  يتونللون  م روعة بيش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( بورينقرية عة باألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزرو: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

. 23917 . 41 . 9. . 1 . 3 . . . 236.2 

 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 (.6)أنظر ال دول رق     وأهمها القمحلون  .31 ن مساحة الحبوب تبلغإ   بورينقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بورينقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
علفيةمحاصيل   بقوليات جافة محاصيل زيتية 

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

. 179 . 44 . . . 11. . 4 . 3. . 1 . 31. 

 .2.1 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةضسةةةت الموسةةةمية  و  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة ولي  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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    بةورين قريةة   سةكان  مةن % 4 بين المسةح الميةداني أن  أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.9انظر ال دول رق  ()32.1  بورين)م لا قروي وريرها 

 

 بورينقرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

2. . 13... . . . . 261 312 19 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلامديرية  راعة   المصدر
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رق  )انظر ال دول (2.13  بورينقروي  )م لا ك  طرق  راعية 22والي    يوجد حالقرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

1.). 

 

 وأطوالها بورينقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 7 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 .1 ةالحة رير

 2.13  بورينقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2.13  بورين)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض بورينقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .قلة تو ر رأس المال 

 نتاج  يت ال يتون.مشكلة تسويق إ 

 .مصالرة أراضي بورين من قبل االحتالل 

 بسبب االحتالل. ال راعية عدم القدرة عل  الوةول إل  أراضي بورين 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

 محليةة اللسسةا   مقرية بورين بعضا من الملسسا  الحكومية منها  مرك  إطفائية ومرك  ل اع مدني. كما يوجد عةدل مةن ال  يوجد  ي 

(  2.13 بةورين وي قةر  م لةا ) تقدم خةدماتها لممتلةي  ئةا  الم تمةع و ةي عةدة م ةاال  ثقا يةة ورياضةية وريرهةا           التي  معيا الو

    منها

 

  القريةة  بهد  االهتمام بقضةايا  و ارة الحك  المحلي   الحقا من قبل وت  ترخيصهم  1941تيسا عام  :بورينمجلس قروي

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

 :من قبل و ارة الشباب والرياضة.م  وت  ترخيصه الحقا  1941تيسا عام  نادي بورين الخيرية 

  اإلشرا  عل  رياض    تعمل عل الداخليةو ارة  الحقا من قبل ات  ترخيصهم  1941تيسست عام : بورين الخيريةجمعية

 طفال وعمل لورا  نسائية.األ

   :للنسةاء  م  وتة  ترخيصةها الحقةا مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  لورا        1912تيسسةت عةام    جمعية بوورين النسووية  

 وتقدي  محاضرا  ثقا ية.

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م1994 شبكة كهرباء عامة منذ عام بورينقرية يوجد  ي 

تتمثةل بعةدم تةو ر قطةع      ومةن المشةاكل التةي تواجةه الت مةع        .%..1ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسةبة الوحةدا  

 كما يتو ر  ي .الم لا المترتبة من عدم ل ع األهالي لفواتير الكهرباء ليونوتيهيل   لكهرباء  الشبكة قديمة وبحاجة إل لصيانة شبكة ا
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)م لا قروي  الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي % من.4  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل قرية ال

 (.2.13  بورين

 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي         .المةواطنين  تقوم بنقةل  للنقل العام ثالثة باةا   و تاكسيا  ثالثة بورين ي قرية  يوجد

التةي تواجةه الركةاب  ةي القريةة  وجةول حةواج  عسةكرية أو         الت مع   إن سكان القرية يستمدمون مكتب تاكسي خاص  ومن العوائق 

كة  مةن    3 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي ترابية مثل حاج  حوارة   باإلضا ة إل  العديد من الحواج  الطيارة. 

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2.13  بورين)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   17و الطرق الرئيسة 

 

 بورينقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - .1

 طرق رير معبدة. .3 - 7

 2.13  بورينقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة   .2.1تة  إنشةائها عةام     عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي      ت ويد سكان قرية بورين بالمياه من خالل بلديةة نةابلا وذلةك   يت  

  (.2.13% )م لا قروي بورين  ..1الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبالتةالي يبلةغ    (  2.13ألي  متر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي بةورين        64حوالي  2.12وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

بةورين ال يسةتهلك هةذه    قريةة  وهنا ت در اإلشارة إل  أن المةواطن  ةي   لترا/ اليوم.  .9حوالي بورين  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهذه تمثل الفاقةد عنةد   2.13% )م لا قروي بورين  1الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

 61بةورين  طوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من المياه  ي قرية المصدر الرئيا وخ

ويعتبةر هةذا المعةدل أقةل بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرم مةن قبةل منظمةة الصةحة               (.2.13لترا  ي اليوم  )م لا قةروي بةورين    

 ي اليوم.لتر للفرل   ..1العالمية والذي يصل إل  

 

بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار وخ انةان        ..3لة   إ باإلضةا ة قرية بورين ثالثة ينابيع يت  اسةتمدامها لةري المواشةي    كما يوجد  ي  

شيكل /متةر   1(. ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة 2.13متر مكعب )م لا قروي بورين   ..3و  ..1للمياه بسعة 

 (.2.13وي بورين  مكعب )م لا قر

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية بورين شبكة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  )م لةا قةروي   

 (.2.13بورين  

 

متةرا مكعبةا  والتةي     171والي واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحة            

لتةرا  ةي    46ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     44تعالل 

لنضةح  ومةن ثة     اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج ا    

 يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه      

)قسة  أبحةاث الميةاه    العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترك للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن   

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         11مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2.13% )م لا قروي بورين  ..1تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال       ينتفع معظ  سكان قرية بورين من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا  

الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية أما المنا ل والمحال  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل م لةا المةدما  بواقةع مةرتين  ةي      

كةة  عةةن  33ي (  ونقلهةةا بواسةةطة سةةيارة النفايةةا  إلةة  مكةةب  هةةرة الفن ةةان الةةذي يبعةةد حةةوال 2.13سةةبوع )م لةةا قةةروي بةةورين  األ

 (.2.13الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  )م لا قروي بورين  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     7..أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة بةورين          

أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  طنا سنويًا. 962طن   أي بمعدل  2.7سكان القرية بحوالي كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن             بورين  تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 انقطاع المياه لفترا  طويلة خاةة  ي  صل الصيي 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية 

ه العالمة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع الميا

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

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

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

المنةا ل لحةين    تعاني قرية بورين من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القريةة حيةث يقةوم المواطنةون ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام        

 قيام سيارة النفايا  ب معها مما يسبب تراكمها  ي الشوارع وأمام المنا ل وت مع الحشرا  والحيوانا  الضالة. 

 

كما ان عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يت  التملص من نفاياتهةا  ةي    

 ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الةذي يمةدم معظة  الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة         مكب  هرة الفن ان الواقع

 نابلا.   
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية بورين 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1991ام بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العة               

% مةن  .2لونمةا )  .2349حيث ت  تصنيي مةا مسةاحته     ت  تقسي  أراضي قرية بورين إل  مناطق )ب( و )ج(  الفلسطينية و إسرائيل

ية و وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطين       (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( .6لونمةةا ) .9364مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةنيي مةةا مسةةاحته إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

فلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة    حيةث يمنةع البنةاء ال     لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج) كمناطق

سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن رالبيةةة السةةكان  ةةي قريةةة بةةورين يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق  لارة المدنيةةة اإلصةةريح مةةن اإلال بتإمنهةةا 

) انظةر        سةرائيلية ومنةاطق مفتوحةة.   إومسةتوطنا     ي القريةة  معظمهةا أراض  راعيةة    (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)المصنفة 

 (.12 دول رق  ال

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية بورين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 71 76491 مناطق ب

 81 96871 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 176351 المساحة الكلية

 7114، أريج  -ظم المعلومات الجغرافية نالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية بورين 

 

كةان منهةا     نالت قرية بورين حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التةي أول  بةآال  الةدونما  لصةالح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة       

قامة الحواج  العسةكرية.  إالطرق االلتفا ية اإلسرائيلية و عسكرية وتشييدسرائيلية والبلر االستيطانية والقواعد الإقامة المستوطنا  اإل

  -: يما يلي عرض لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية بورين

 

% مةن أراضةي قريةة    7لونمةا )  614سرائيلي خالل سنوا  احتاللها لألراضةي الفلسةطينية مةا مسةاحته     سلطا  االحتالل اإلةالر  

قامةةة مسةةتوطنتين إسةةرائيليتين همةةا  مسةةتوطنة  براخةةا  اإلسةةرائيلية الواقعةةة  ةةي ال هةةة الشةةمالية الشةةرقية للقريةةة     بةةورين( مةةن أجةةل إ

ومستوطنة  يتسهار  اإلسرائيلية الواقعة  ي ال هة ال نوبية التربية للقرية  ويبلغ عدل المستوطنين القةاطنين  ةي هةاتين المسةتوطنتين     

 (.13 دول رق  ظر ال) انمستوطن إسرائيلي 23671حوالي 

 

 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية بورين13جدول رقم              

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية بورين

سنة 

 اسم المستوطنة التأسيس

 براخا 1962 421 1749

 يتسهار 1963 233 11.4

 موعالمج  854 7825

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

  

قاعةدة حةوارة العسةكرية     إلقامةة لونمةا   .43سرائيلي مسةاحا  مةن أراضةي قريةة بةورين تقةدر بة         اإل كما وةالر  سلطا  االحتالل

/ (  وتهةةد  سةةلطا  االحةةتالل  71/1سةةرائيلي رقةة  )وذلةةك بموجةةب األمةةر العسةةكري اإل  ب انةةب حةةاج  حةةوارة العسةةكري الرئيسةةي 
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اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكرية  ي عمق األراضي الفلسطينية إل  تكثيي الوجول العسكري وتع ي  السيطرة األمنية عل  

 الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين.

 

 نسرائيلية في قرية بورياإل الحواجز العسكرية

 

أقامت قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها حةوالي عشةرة حةواج  عسةكرية علة  أراضةي قريةة بةورين و ةي محيطهةا           

  هةذه الحةواج  علة     وهي عبارة عن )حواج  لائمة وحواج  رير لائمة ومكعبا  اسمنتية وبوابا  حديدية وسواتر ترابية(  ومن أهة 

رئيسي الدائ  والذي يعتبر من أه  الحواج  وأخطرها  ي محا ظة نابلا  والةذي بقةي لسةنوا  طويلةة     راضي القرية  حاج  حوارة الأ

 الة هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئي  ي عام إوقد ت   معلما مهما وبار ا من معال  التنكيل واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين 

االوضةاع الميدانيةة    عاقة حركة المواطنين الفلسةطينيين  ةي ظةل هةدوء    إففت من حتالل من تواجدها  يه وخحيث قللت قوا  اال 9..2

 . خيرة ي الفترة األ

 

الةراب  بةةين محةا ظتي نةةابلا    .4قلقيليةة( علة  الطريةةق االلتفةا ي رقةة     -خةةالء حةاج   يتسةةهار  المقةام علةة  مفتةرق )بةةورين   إكمةا وتة    

 قرب من معسكر حوارة حت  هذه االيام.وقلقيلية. وال ي ال هناك حاج  وبوابة حديدية متلقة بال

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أكان لهذه الحواج  وقد 

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

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . 

 

 سرائيلية في قرية بوريناإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قرية بورين ةالر  إسرائيل الم يةد مةن أراضةي    

 111سةرائيلي رقة    اإل جنوبةا  والطريةق االسةتيطاني    .4سرائيليين  هما الطريق االلتفا ي االسرائيلي رقة   إين وذلك لشق طريق القرية

 شرقا الذي يرب  بين حاج  حوارة ومستوطنة  ألون موريه .  

 

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.  71اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 سرائيلية في قرية بورينالبؤر االستيطانية اإل

 

ل  الةتالل المحيطةة   االستيالء عل  أراضيها من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لترض إقامة بلرتين استيطانيتين عقرية بورين شهد  

بمستوطنة  براخا  وهما  )براخا أ  وسنيه ياكو (  وتطةل هةذه البةلر علة  قريةة بةورين مةن  ةوق تةالل تعتلةي القريةة  وتهةد  هةذه              

  حيةث تبعةد هةذه    البلر إل  إي ال امتدال  ي ال هة ال نوبية والتربية للمستوطنة وذلك للسةيطرة علة  الم يةد مةن أراضةي الفلسةطينيين      

كةة ( عةةن مسةةتوطنة  براخةةا  وتحتةةل مسةةاحا  شاسةةعة مةةن أراضةةي الفلسةةطينيين وتعةة ل المسةةاحا     1.1كةة  الةة   7..مسةةا ة )البةةلر 

كما وتشكل هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي  بالمنةاطق الفلسةطينية ويحاةةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلك مصةدرًا مةن                .المحيطة بها

 فلسطينيين وأراضيه .مصالر االعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين ال

 

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

تيالء نول لمستوطنا  جديدة عالة مةا تبةدأ بإقامةة كر انةا  متنقلةة علة  الموقةع الةذي يةت  االسة          بعد بالبلر االستيطانية وهي عبارة عن 

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

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

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإلن تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. لو
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األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     1..2وعل  وجه التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

اع ملحةو   ةي عةدل تلةك البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةي  اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                الذي ألل إلة  ارتفة  

ه  المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائ 

  يها.

 

 راضي قرية بوريناعتداءات المستوطنين على أ

 

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  الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكة و رعهةا        األراضي 

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

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

 

حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة بةةورين وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه          

مةن المسةتوطنين    المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضةه   حيةث أةةبحت مسةتوطنتي  براخةا ويتسةهار  وسةاكنيها       

تشكل تهديدًا يوميًا للسةكان القةاطنين  ةي القةرل الفلسةطينية الم ةاورة   منةذ نشةية هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا               

المتكررة  من منع الم ارعين من الوةول ال  أراضيه  ال راعية واالعتداء عليه   وسرقة المحاةيل ال راعية  وحةرق األشة ار    

وقةد ت ايةد  حةدة هةذه االعتةداءا   ةي        ء عل  لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها مةن االنتهاكةا  الكثيةرة.   واالعتدا

 السنوا  األخيرة وخصوةا من هذه المستوطنا  المذكورة وأةبحت بشكل شبه يومي عل  األراضي والممتلكا  الفلسطينية. 

 

 

 بورينقرية لمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة وا

 المشاريع المنفذة

 () انظر ال دول رقة  2.13  بورينم لا قروي ) الماضيةسنوا   الممسةمشاريع خالل ال من بعضا بتنفيذ بورينقروي  م لا قام

14 .) 

 الماضية سنوات خمسة خالل بورينمجلس قروي  نفذها التي المشاريع: 14جدول 

 لممولةالجهة ا السنة النوع المشروع اسم

 كوبي ملسسة 6..2 خدماتي  مشروع بناء سور استنالي

 USAID 9..2 بنية تحتية عصيرة( –مالما  –مشروع تعبيد الشارع الرئيسي )بورين 

 USAID .2.1 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه بورين

 االتحال األوروبي .2.1 خدماتي مشروع تو ير سيارة نفايا 

 السلطة الوطنية الفلسطينية .2.1 خدماتي ا  بورينمشروع إنشاء م مع خدم

 السلطة الوطنية الفلسطينية .2.1 تعليمي مدرسة القريةرر  ةفية  ي  1مشروع بناء 

 ناألم  المتحدة إلراثة وتشتيل وكالة الالجئين الفلسطينيي  .2.1 خدماتي مشروع بناء سور استنالي عل  الشارع الرئيسي

 ناألم  المتحدة إلراثة وتشتيل وكالة الالجئين الفلسطينيي  .2.1 خدماتي القريةلي أمام مشروع بناء سور استنا

 ملسسة كوبي 2.11 خدماتي مشروع بناء سور استنالي

 م لا قروي بورين 2.11 خدماتي مشروع بناء جامع وتحته عيالة ةحية

 الفرنسية الملسسة 2.12-2.11 خدماتي مشروع إنشاء قس  من ال دران االستنالية 

 الملسسة الفرنسية 2.12 تعليمي بورين الثانوية للبنا  مشروع بناء سور  اةل  ي مدرسة

 منحة ألمانية 2.12 تعليمي بورين الثانوية للبنا  مشروع بناء مدرسة

 2.13قروي بورين م لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمةة    ع المدني  ي القريةملسسا  الم تم   وبالتعاون معبورين 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    حيث ت 

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

 

 ك  تقريبا. 7مشروع شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   .1

 نشاء حديقة عامة تمدم جميع الفئا  العمرية  ي القرية.الحاجة إل  إ .2

 بناء مقر لنالي بورين الرياضي  وتيهيل ملعب للشباب. الحاجة إل  .3

 وت ويدها بمطوط ناقلة ليت  استتاللها  ي ال راعة.بناء خ ان لت ميع مياه العين  الحاجة إل  .4

 الحاجة إل  بناء مقر ل اع مدني. .1

 لون  تقريبا. ...3مشروع تيهيل وتش ير أراض  راعية بمساحة الحاجة إل   .4

 ك  تقريبا. 1عالة تيهيل الطرق الداخلية بطول الحاجة إل  إ .7

 مشتل تطري   تصنيع رذائي  وريرها. نتاجية ةتيرة للنساء مثل مشتل خياطة الحاجة إل  مشاريع إ .6

 بار جمع مياه  راعية.الحاجة إل  إنشاء آ .9

 يورو. ....3..1ك  وبتكلفة تقديرية  4.1ل  نابلا )طريق السيل( بطول بورين إ الواةل بينتعبيد الشارع  الحاجة إل  ..1

 مشروع تو يع حاويا  جمع نفايا .الحاجة إل   .11

 

 

 

 

 

 

 

 لقريةليرية األولويات واالحتياجات التطو
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية11نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من  لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 بورينقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 حظاتمال

 احتياجات البنية التحتية

 ك  21^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  12   * إةالم/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ينابيع مياه 4   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب ...1   * بناء خ ان مياه 6

 ك  12   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 6

 حاوية ..3   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   عيالا  ةحية جديدة بناء مراك / 1

 مرك  ةحي   * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1
بناء مدرسة ثانوية للذكور    

 ومدرسة أساسية ممتلطة

 تيهيل مدارس القرية   * جولةإعالة تيهيل مدارس مو 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  ...3.3   * استصالم أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكسا  .1   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 ياطن سنو ..1   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية .1   * إنشاء بيو  بالستيكية 4

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  6

    * نباتا  وموال  راعية 9

 احتياجات أخرى

 ك  1   * الحاجة إل  بناء جدران استناليه 1

    * الحاجة إل  بناء مقر للنالي 2

    * الحاجة إل  إنشاء جمعية لإلةالم 3

    * الحاجة إل  إنشاء ةالة أ رام 4

    * الحاجة إل  تو ير معدا   راعية مثل تراكتور 5

    * الحاجة إل  ةيانة طرق الداخلية 6

 ك  طرق  راعية. .1لاخلية  ك  طرق 1ك  طرق رئيسية   .1^

  2.13  بورين قرويم لا المصدر: 
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 2. 

 المراجع
 

 لسطين. -رام اهلل. 7..2(  التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   9..2ي )ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطين  

  2.13  بورينقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

 لسطين.  -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2.12األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2.11)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2.12)العةةالي و ارة التربيةةة والتعلةةي-

  لسطين.  -نابلا. (2.12

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2.1.بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (.2.1-9..2)نابلا   

 

  

  

 


