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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 

 نا .  ريق البحث خالل عملية جمع البيا

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

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

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     –اجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحتي

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةر المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية ري

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةهوائي )المسا ة األ قية بين  ك  6.7  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية أولال

)وحدة نظ  بيتا  ومن ال نوب  الترب حوارة   ومن عورتا    ومن الشمالبيتا وعورتا  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - المعلوما  ال ترا ية

 

 أودالية قر وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       333.3سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  343عل  ارتفاع  قرية أولالتقع 

  (.2014أريج   –نظ  المعلوما  ال ترا ية)وحدة  %70لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  11الحرارة  يصل إل  

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              16477تبلغ مسةاحة قريةة أولال حةوالي    

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال 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  ناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض والتي تت

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة     تةة  تعييةةنه   أعضةةاء 9يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم   1995عةةام  أولال  ةةي قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

متلب الم لةا سةيارة ل مةع    ال يوويقع ضمن م لا خدما  بيتا  . مقر للم لا يوجدال و   موظفان ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2013  أولالقروي م لا )النفايا  

 

   ما يلي  (2013  أولالقروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  كة مياه الشرب وةيانتها.شبتركيب 

 . تركيب شبكة كهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيد تنظيي الشوارع جمع نفايا 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .تو ير مقرا  للمدما  الحكومية 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 . تو ير وسائل مواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

نشةاء الت مةع إلة     تاريخ إ ويعول .األةلي للقرية هي خربة مطر  ولكن لصعوبة اللفظ تحولت إل  اس  أولال وهي اس   رعوني االس 

 .( 1صورة رق  الأنظر ) (2013  أولالقروي م لا  )اليمن  وسوريا  ل إ أولالقرية  أةل سكان ويعول. م 1114العام 

 

 أودالقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

امع قةدي    يحتةوي   جة   منهةا   القريةة األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي      مةن  عدل كما يوجد  .أولال   مس دهو  دمس  أولال قريةيوجد  ي 

  ومةن ال ةدير لكةره أن جميةع مةا لكةر ريةر         ربية وهةي عبةارة عةن متةر    مربة التالعل  بئر مياه قدي   باإلضا ة إل  أماكن أثرية  ي 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2013  أولال  قرويم لا  ) لالستتالل السياحي ملهل

 

 أودالقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

  السكان
بلةغ   أولالقريةة  أن عةدل سةكان     2006بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفةذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام        

 114أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      163نسمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       331 نسمة من الذكور  و 331نسمة  منه   16116

 وحدة.

 

 سالفئات العمرية والجن

 

% ضةمن   44.2  كةان كمةا يلةي     2006لعةام   أولالقريةة  أن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      73% ضةمن الفئةة العمريةة     2.1عاما  و 74 -13% ضمن الفئة العمرية  33.6عاما   13الفئة العمرية أقل من 

 %. 30%  ونسبة اإلناث  30أن نسبة الذكور  ي  أ11.1 100  هي القريةالذكور لإلناث  ي  أن نسبة أظهر  البيانا 
 



 نابلسمحافظة                                                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                              

 

 6 

 العائالت

 

أحمد يوسي  عائلة عبد الرحي   عائلة راشد  عائلة أبو علي  عائلة عبد ال بةار   من عدة عائال   منها  عائلة أولالقرية يتيلي سكان 

  .(2013  أولالقروي )م لا  

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     59منهةا   %  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث     9.5  حةوالي  2006عةام   أولالقريةة  سكان بلتت نسبة األمية لدل 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      5.2.% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      33% يستطيعون القراءة والكتابةة    5..8المتعلمين  كان هناك 

  حسةةب أولالقريةةة يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي   1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة   2..و % انهةةوا لراسةةته  الثانويةةة 5..8

 .2006ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي عداديإ ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 دكتوراه ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 406 0 0 1 0 14 8 62 140 131 43 7 ذكور

 386 1 0 0 0 10 4 56 87 130 58 40 إناث

 792 1 0 1 0 24 12 118 227 261 101 47 المجموع

   النتائج النهائية.2006ال العام للسكان والمساكن    التعد2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2011/2012 ةي العةام الدراسةي     أولالقريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي   أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

)مديريةةة  يةةة ريةاض لألطفةال  ةي القريةة    أ   كمةا ال يوجةد  مةن قبةل و ارة التربيةةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية      امة يةت  إلارته و  حكةوميتين 

 (.2دول )انظر ال (2012   نابلا -التربية والتعلي 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن أودالقرية : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 لكور حكومية للبنين ساسيةاودال األمدرسة 

 ممتلطة حكومية ساسية المختلطةاودال األمدرسة 
 .2012مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    26طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      340  وعدل الطالب اةّف 17 أولال قريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   13يبلةغ   أولالقريةة  وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            (. 2012  نةابلا  -التربية والتعلةي  

  .(2012مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

بيتا الثانوية   حيث  مدارستوجهون إل     إن الطالب ي الثانويةو ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة 

م لا )ك   3  حيث تبعد عن الت مع حوالي عقاب مفضي الثانوية للبنا ك   أو التوجه إل  مدرسة  4يبعدون عن الت مع حوالي 

 .(2013  أولالقروي 

 ( منها 2013 أولال)م لا قروي اع التعلي  بعض المشاكل والعقبا كما يواجه قط

 القدرة عل  التدريا.له  لو خبرة و سينعدم وجول مدّر 

 .ةعوبة المنهاج عل  الطالب 

 .عدم تو ر مدارس ثانوية  ي القرية 
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 قطاع الصحة
 

و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما       .  قة    ريةر حكةومي  مركة  إسةعا  أولةي     صةحية  حيةث يوجةد   المرا ةق  بعةض ال  أولالقرية تتو ر  ي 

عةن  يبعةدان    ناللةذا  و ي مدينةة نةابلا   مستشف  ر يديا  والمستشف  الوطني   إل  إن المرض  يتوجهون  القريةالصحية المطلوبة  ي 

ك   أو التوجةه إلة  مركة      13  أو التوجه إل  مستوةي الرحمة  ي مدينة نابلا  حيث يبعد عن الت مع حوالي ك  14حوالي  القرية

 .(2013  الأولقروي م لا  )  ك  3الل ان الصحي  ي عورتا  حيث يبعد عن الت مع حوالي 

 

   أهمها  (2013  أولال)م لا قروي  من المشاكل والعقبا  بعضا أولالقرية يواجه قطاع الصحة  ي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم وجول مراك  ةحية  ي القرية 

 .عدم وجول ةيدلية  ي القرية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

قةروي  م لةا   ) % مةن القةول العاملةة    60سةتوعب  يحيةث   الصةناعة ع قطةا  عل  عدة قطاعةا   أهمهةا   أولال قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2013  أولال

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2013به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  أولالقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة. 60ع الصناعة  ويشكل قطا % 

  من األيدي العاملة 10قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 10  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 3قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 3سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 
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 أودالقرية لقوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في توزيع ا: 1شكل 

 

 2013  أولالقروي م لا  المصدر:

 

لبيةع المضةار     بقةاال  7  ()سةوبرماركت   بقةاال  7  أولالقريةة   يوجد  ةي    صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 2013لعةام    أولالقريةة  ةةلت نسةبة البطالةة  ةي     وقةد و  .(2013  أولالقروي م لا  ) لتقدي  المدما  الممتلفة  محال  3والفواكه  

(  هةي  2013  أولالوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي القرية نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية )م لةا قةروي    %. 10إل  

 عل  النحو التالي 

 .قطاع العمل اإلسرائيلي 

  راعيقطاع . 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع الصناعة 

 عاملة لقوى الا

% من  26.1  أن هناك 2006عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 32.1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  62.1 % يعملون(. وكان هناك  11السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 3)انظر ال دول رق  المتفررين ألعمال المن ل( من % 21.7الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) أودال سكان :3جدول 

 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

 406 0 199 14 0 29 0 156 207 16 14 177 ذكور

 386 0 372 44 0 13 169 146 14 1  13 إناث

 792 0 571 58 0 42 169 302 221 17 14 190 المجموع

   النتائج النهائية.2006 -  التعدال العام للسكان والمساكن2001اء الفلسطيني  ال ها  المرك ي لإلحص المصدر:
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 الزراعةقطاع 

 

نظةر ال ةدول   ا) لونما أراض سةكنية  138لون  هي أراض قابلة لل راعة و 1,169لونما  منها  1,466حوالي  أولالقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  أودالقرية  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)1,169( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

اعات زر

 دائمة

0 5 154 0 0 239 0 6 924 138 16466 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 أودالقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر   البامية والفول األخضر تعتبر. وأولالقرية تلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي   يبين األنواع المم5ال دول رق  

 (.2010من البيو  البالستيكية  )مديرية  راعة نابلا   ا لونم 1 أولالكما  يوجد  ي قرية  لقرية.األنواع  راعة  ي ا
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)المساحة بالدونم( أودالروية المكشوفة في قرية بالخضراوات البعلية والممساحة األراضي المزروعة : 5جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 
 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 16131حيةث يوجةد حةوالي     ال يتةون  ب راعةة  أولالوتشةتهر   .أولالقريةة    يبين أنواع األش ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي    6رق  ال دول 

 . ال يتونلون  م روعة بيش ار 

 

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

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 16112 0 13 0 31 0 0 0 0 0 0 0 16131 

 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 

 (.6  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  210 ن مساحة الحبوب تبلغإ   أولالقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( أودالقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 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

0 433 0 33 0 0 0 70 0 2 0 23 0 3 0 210 

 2010مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل المواشةي   يقومةون بتربيةة    أولالقريةة   سةكان  % مةن  30 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.1انظر ال دول رق  ( )2013  أولالم لا قروي )وريرها

 

 أودالقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

0 0 706000 0 0 0 0 110 211 3 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(1)انظر ال دول رق   (2013  أولالقروي م لا  ) ك  طرق  راعية 26   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي
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 وأطوالها أودالقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 0 حة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق ةال

 14 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 3 رير ةالحة

 2013 أولالقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2013  أولالقروي م لا  ) والعقبا  المشاكل بعض أولالقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 .عدم تو ر عمالة 

 .عدم تو ر رأس المال 

 ل ها  المسلولة.عدم وجول لع  من ا 

 .عدم وجول الدع  الكا ي من و ارة ال راعة 

 .قلة المبرة لدل أهل القرية 

 .عدم تو ير األعال  والمدما  البيطرية لألرنام 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

لممتلةي  ئةا    تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مأية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال أولالال يوجد  ي قرية 

    (  منها2013 أولالقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  وتة  ترخيصةه الحقةا      م 1113عةام   تيسةا  : أودالمجلس قروي

 بنية التحتية.  باإلضا ة إل  تقدي  خدما  الوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهالقرية ا

  : عنةة  بتقةةدي  اإلسةةعا  األولةةي وعمةةل  ن قبةةل الهةةالل األحمةةر الفلسةةطيني  يم  مةة 2000تيسةةا عةةام مركززز إسززعاف أولززي

 ويهت  بالبيئة والنظا ة. مميما  ةيفية

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

القطريةة  كهربةاء  المةن خةالل شةركة     القطريةة االسةرائيلية  شةركة  التعتبةر   .م 1112 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      أولالقرية يوجد  ي 

يواجةه  و .% 100ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصةل نسةبة الوحةدا     قريةة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ةي  اإلسرائيلية 

حاجةة إلة  محةول كبيةر )بقةدرة       القريةة ب ب أهمهةا  المحةول الرئيسةي ال يفةي بةالترض لةذل       ةي م ةال الكهربةاء      بعض المشاكل الت مع 

% مةن الوحةدا  السةكنية     10  وتقريبةا  القريةة شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل          قريةة ال كما يتو ر  ي. كيلو واط( 400

 (.2013 أولالقروي )م لا  موةولة بشبكة الهاتي

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ي القرية   إن سكان القريةة     قل المواطنيننلتكسيا   باةين عامين  3 أولالقرية يوجد  ي 

قلةة المركبةا   ةي الت مةع     ومةن العوائةق التةي تواجةه الركةاب        . و سيرا عل  األقدام بات اه حوارةقرية عورتا   أسيارا  يستمدمون 



 نابلسمحافظة                                                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                              

 

 13 

قةةةروي )م لةةةا مةةةن الطةةةرق الفرعيةةةة  كةةة   14.3كةةة  مةةةن الطةةةرق الرئيسةةةة و  10.3 لقريةةةة يوجةةةد  ةةةي ا   والمةةةدما  التةةةي تقةةةدمها 

 .(10)أنظر ال دول رق  (2013 أولال

 

 أودالقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 10.3 1.3

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 2.3

 طرق رير معبدة. .3 - 3.3

 2013   أولالقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

  1113تة  إنشةائها عةام     سرائيلية وللةب عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي      ت ويد سكان قرية أولال بالمياه من خالل شركة ميكرو  اإليت  

وقةةد بلتةةت كميةةة الميةةاه   (.2013  أولال% )م لةةا قةةروي 100وتصةةل نسةةبة الوحةةدا  السةةكنية الموةةةولة بشةةبكة الميةةاه العامةةة إلةة    

(  وبالتالي يبلةغ معةدل ت ويةد الميةاه للفةرل      2013  أولالألي  متر مكعب/ السنة )م لا قروي  26حوالي  2012للقرية عام الم ولة 

أولال ال يسةتهلب هةذه الكميةة مةن الميةاه  وللةب       قريةة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لترا/ اليةوم.   31حوالي اولال   ي قرية

(  وهةةذه تمثةل الفاقةةد عنةد المصةةدر الةرئيا وخطةةوط النقةةل    2013  أولال% )م لةا قةةروي  34ل إلةة  ن الفاقةةد مةن الميةةاه يصة  أبسةبب  

لتةرا  ةي اليةوم  )م لةا قةروي       26أولال الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل مةن الميةاه  ةي قريةة     

 100الحد األلن  المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل   ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع ( 2013  أولال

ويبلةغ سةعر    (.2013  أولالقريةة أولال خمسةة خبةار من ليةة لت ميةع ميةاه األمطةار  )م لةا قةروي          لتر للفرل  ي اليوم.  كما يوجةد  ةي   

 (.2013  أولالشيكل /متر مكعب )م لا قروي  4.3المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية أولال شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا        

 26 واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي          (.2013  أولالقروي 

خال  متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معةدل إنتةاج الفةرل مةن الميةاه العالمةة        10مترا مكعبا  والتي تعالل 

لتةةرا  ةةي اليةةوم. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن الميةةاه العالمةةة التةةي يةةت  ت ميعهةةا  ةةي الحفةةر االمتصاةةةية يةةت  تفريتهةةا بواسةةطة     22بحةةوالي 

  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحةة أو  ةي األوليةة الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة          ةهاريج النضح

إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة          

 (.2013أريج   -يئة )قس  أبحاث المياه والبالعامة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         3مكلفة  ت   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها            

 (.2013  أولال% )م لا قروي 100تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي       ينتفع معظ  سكان قرية أولال من خدمة إلارة النفايا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفاية     

القريةة  ليةت  بعةد للةب جمعهةا مةن قبةل         أحيةاء متةر مكعةب مو عةة علة       1حاويةا  بسةعة    10أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ةي  
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كة  عةن    12لي م لا المدما  بواقع مرة  ي األسبوع ونقلها بواسطة سةيارة النفايةا  إلة  محطةة ترحيةل الصةير ي والتةي تبعةد حةوا         

 (.2013  أولالالت مع  حيت يت   صل النفايا   ي هذه المحطة  )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتةالي تقةدر كميةة     0.6أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية أولال 

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنوياً   322طةن   أي بمعةدل    0.1النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان القريةة بحةوالي       

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرها من بلةدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                  أولال تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 يلة  ي  صل الصيي عن القرية انقطاع المياه لفترا  طو 

  34شبكة المياه العامة قديمة وبحاجة ال  ةيانة حيث تصل نسبة الفاقد من الشبكة حوالي% 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

ر المن لية )خبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبا

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

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

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةيا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك ال تعاني القرية من مشاكل  ي الارة النفا

لة  مكةب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة        إل  محطة ترحيل الصير ي ليةت   يهةا  صةل النفايةا  ومةن ثة  نقلهةا        إعن المنطقة ونقلها 

 عظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم القرية وم

 

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية أودال 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1113بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  11لونمةا )  16301حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته          أراضي قرية أولال إل  مناطق )ب( و )ج(ت  تقسي  الفلسطينية و إسرائيل
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وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و       ( ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

 % من مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق    11لونما ) 136ا ت  تصنيي ما مساحته تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  يم

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

  (ب)ميع السكان  ي قريةة أولال يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة      سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن جبتصريح من االلارة المدنية اإل

 (.11 دول رق  )انظر ال  ي القرية  معظمها أراض  راعية (ج)أما المناطق المصنفة 

 

 1991: تصنيف األراضي في قرية أودال اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                           

 % من المساحة الكلية للقرية حة بالدونمالمسا تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 89 1,319 مناطق ب

 11 112 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 1,444 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية أودال 

 

سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة أولال  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة    إسةةتوطنا  ومعسةةكرا  مةةن عةةدم وجةةول م  بةةالرر 

سرائيلية ليست بعيدة عنهةا  حيةث عانةت هةذه     والحواج  العسكرية اإل سرائيلي   القواعدسل  من ممارسا  االحتالل اإلالفلسطينية ل  ت

نها شماال عل  أراضي قريتي عورتا وبورين  حيث كانةت هةذه القاعةدة العسةكرية     القرية من قاعدة حوارة العسكرية الواقعة بالقرب م

مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين. كذلب أقامت قوا  االحتالل حواج  طيارة ولوريا  مشاة عل  شةارع  

 سرائيلية الواقع ررب القرية.الرئيسي الماضع للسيطرة اإل 70

 

قامةة حةاج ي )حةوارة و عتةرة( الرئيسةيين والةذين كانةا        إحا ظة نابلا وقراها بشكل عام مةن  ية أولال بشكل خاص ومكما وتيثر  قر

 الةة حةاج    إعةن منطقةة الوسة  وال نةوب  وقةد تة        وما  اال من أه  حواج  الضفة التربية حيةث كانةا يفصةالن المحا ظةا  الشةمالية      

للةةت قةةوا  االحةةتالل مةةن تواجةةدها  يةةه وخففةةت مةةن اعاقةةة حركةةة المةةواطنين  حيةةث ق   2001حةةوارة الرئيسةةي بشةةكل ج ئةةي  ةةي عةةام 

الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الفترة االخيرة  أما حاج   عترة الرئيسي  ال ي ال يقطع أوةال الضفة حتة  يومنةا   

 هذا من خالل اجراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أه الحواج  كان لهذوقد 

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

 رون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . االقتصالي عليه  حيث كانوا يضط
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 أودال قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  أولالقروي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل أودالقروي  مجلس نفذها تيال المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 شركة سعولية 2010 بنية تحتية مشروع تطوير شبكة الكهرباء

 بل يكا 2010 تعليمي مشروع بناء مدرسة  ي القرية

 USAID 2012 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق

 م لا قروي أولال 2012 ة تحتيةبني مشروع تمديد خطوط لاخلية

 2013  أولالقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعةوام القالمةة    ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مع  أولاليتطلع م لا قروي 

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

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

 

 كوب. 200نشاء خ ان مياه عام سعة إالحاجة إل   .1

 القرية الذين يتوجهون للدراسة  ي الت معا  الم اورة. الحاجة إل  بناء مدرسة ثانوية تض  طالب .2

 ك . 3ك   وتوسيع شبكة الكهرباء العامة بطول  3الحاجة إل  توسيع شبكة المياه العامة بطول  .3

 ك . 10الحاجة إل  تعبيد طرق لاخلية بطول  .4

 نشاء عيالة ةحية تمدم القرية.إالحاجة إل   .3

 لون  تقريبا. 200واستصالح أراضي  راعية بمساحة ك    10الحاجة إل  شق طرق  راعية بطول  .7

 لع  القطاع الحيواني باألعال  واأللوية والمدما  البيطرية  والقطاع النباتي باألشتال واألسمدة والبذور. الحاجة إل   .6

 الحاجة إل  مشروع لألسر المحتاجة وتيهيل لوي االحتياجا  الماةة. .1
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 لقريةل األولويات واالحتياجات التطويرية
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 أودالقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  11.3^    * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  4   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  7   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  1   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو خبار جو ية 5

 متر مكعب 4,000   * ن مياهبناء خ ا 6

 ك  1  *  تركيب شبكة ةر  ةحي 6

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 23   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * حية جديدةبناء مراك / عيالا  ة 1

  *   إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ثانوية مدارس   * بناء مدارس جديدة 1

 مدرسة الذكور  *  إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

 جميع المدارس  *  ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  *   استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء خبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 230  *  أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 7

 الستيكيةبيو  ب 1  *  إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 6

   *   لحهبذور  1

   *  نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 مرا   ي الم لا القروي1  بناء قاعة لل  1

 .لاخلية  ك  طرق 1ك  طرق رئيسية  2.3^      

  2013  أولال قرويم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العا2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2006م للسكان والمساكن والمنشآ  

  2013  أولالقروي 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  – 2012األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -مديريةةة التربيةةة والتعلةةي     بيانةةا  (2012)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -(. نابلا2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) (2010-2001نابلا) .لسطين -نابلا  

 

 


