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دراسة التجمعا ت السكانية

شكر وعرفان
يتقدم معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمي ة
( )AECIDلتمويلها هذا المشروع.
كم ا يتق دم المعه د بالش كر ال ي ل إل المس لولين الفلس طينيين ي ال و ارا والمحلي ا وم الا الم دما
المشتركة والل ان والم الا القروية وال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني لما قدموه من مساعدة وتعاون مع
ريق البحث خالل عملية جمع البيانا .
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا هذا العم ل ال ذي يه د
إل خدمة الم تمع الفلسطيني.
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مقدمة
هذا الكتيّب هو ج ء من سلسلة كتيبا تحتوي عل معلوما شاملة عن الت معا السكانية ي محا ظة نابلا جاء سلسلة الكتيب ا
هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا السكانية ي محا ظة نابلا بهد توثيق األوضاع المعيشية ي المحا ظ ة وإع دال المط
التنموي ة للمس اعدة ي تحس ين المس تول المعيش ي لس كان المنطق ة م ن خ الل تنفي ذ مش روع لراس ة الت مع ا الس كانية وتقي ي
االحتياجا التطويرية الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون ال دولي م ن أج ل
التنمية (.)AECID
يه د المش روع إل لراس ة وتحلي ل وتوثي ق األوض اع االجتماعي ة واالقتص الية والسياس ية وو رة الم وارل الطبيعي ة والبش رية
و البيئية والقيول الحالية المفروضة وتقيي االحتياجا التطويرية لتنمية المن اطق الريفي ة والمهمش ة ي محا ظ ة ن ابلا .والت ي عل
أساس ها يمك ن ة يارة الب رامج واألنش طة وإع دال االس تراتي يا والمط التنموي ة الال م ة للتمفي ي م ن أث ر األوض اع السياس ية
واالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة ي المنطقة مع التركي بصفة خاةة عل المسائل المتعلقة بالمياه والبيئة وال راعة.
يمكن االطالع عل جميع أللة الت مع ا الس كانية ي محا ظ ة ن ابلا ب اللتتين العربي ة واالن لي ي ة عل الموق ع االلكترون ي الت الي
.http://vprofile.arij.org/
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دليل قرية أوصرين
الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية
قرية أوةرين هي إحدل قرل محا ظة نابلا وتقع جنوب مدينة نابلا وعل بعد  11.3ك هوائي (المسا ة األ قية بين مرك
القرية ومرك مدينة نابلا)  .يحدها من الشرق عقربا ومن الشمال والترب بيتا ومن ال نوب قبالن (وحدة نظ المعلوما
ال ترا ية  -أريج ( )2014أنظر المريطة رق .(1
خريطة  :1موقع وحدود قرية أوصرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

تقع قرية أوة رين عل ارتف اع  191مت را وق س ط البح ر ويبل ل المع دل الس نوي ل مط ار يه ا ح والي  4.0.4مل أم ا مع دل
لرجا الحرارة يصل إل  14.1لرجة مئوية ويبلل معدل الرطوبة النسبية حوالي ( %19وحدة نظ المعلوما ال ترا ية– أري ج
.)2014
تبلل مساحة قرية أوةرين حوالي  25214لونما وذلك بحسب حدول الهيئا المحلية ال دي دة المعر ة م ن قب ل و ارة الحك المحل ي
الفلسطيني والتي قامت بإعداله السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك المحلي ول نة االنتمابا المرك ية وو ارة التمطي
وال ه ا المرك ي لإلحص اء الفلس طيني ع ام  2011حي ث قام ت ه ذه الملسس ا الحكومي ة بوض ع تعري ي جدي د لح دول الهيئ ا
المحلية لتايا االنتمابا حيث قام معهد أريج ي هذا ال مشروع ولتايا البحث والدراس ة ق باعتم ال وتبن ي ه ذه الح دول ال دي دة
والتي تتناسب إل حد ما مع الوقائع والمتتيرا السكانية والبيئية وال راعية عل األرض وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا وحدول
الملكيا الماةة بالت مع وال بملفا ملكيا األراضي وريرها.
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ت تأس يا م ل ا ق روي ي أوة رين ع ام  1996م ويتك ون الم ل ا الح الي م ن  .أعض اء ت تعيي نه م ن قب ل الس لطة الوطني ة
الفلس طينية كم ا يوج د  3م وظفين .ويوج د للم ل ا مق ر لائ مل ك .ويق ع ض من م ل ا خ دما جن وب ش رق ن ابلا .كم ا ال يمتل ك
الم لا سيارة ل مع النفايا (م لا قروي أوةرين .)2013
ومن مسلوليا الم لا القروي التي يقوم بها (م لا قروي أوةرين  )2013ما يلي








تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا .
جمع نفايا شق وتأهيل وتعبيد الطرق وتقدي المدما العامة.
حماية األمالك الحكومية.
حماية المواقع التاريمية واألثرية.
عمل مشاريع ولراسا .
تو ير وسائل مواةال .
تو ير رياض ل طفال.

نبذة تاريخية
يع ول ت اريش إنش اء الت م ع الح الي إل
()2013أنظر الصورة رق .)1

الع ام  1900م .ويع ول أة ل س كان قري ة أوة رين إل

الع راق (م ل ا ق روي أوة رين

صورة  :1منظر من قرية أوصرين
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األماكن الدينية واألثرية
يوجد ي قرية أوةرين مس دين وهما المس د القدي ومس د المصطف  .كما يوجد عدل من األماكن والمناطق األثرية ي القرية
منها منطقة المربة وهي رير ملهلة لالستتالل السياحي (م لا قروي أوةرين ()2013أنظر المريطة رق .)2
خريطة  :2المواقع الرئيسة في قرية أوصرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

السكان
بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ي عام  200.أن عدل سكان قرية أوة رين بل ل
 15144نسمة منه  401نسمة من الذكور و  .42نسمة م ن اإلن اث ويبل ل ع دل األس ر  244أس رة وع دل الوح دا الس كنية 319
وحدة.

الفئات العمرية والجنس
أظهر بيانا التع دال الع ام للس كان والمس اكن أن تو ي ع الفئ ا العمري ة ي قري ة أوة رين لع ام  200.ك ان كم ا يل ي %42.4
ضمن الفئة العمرية أقل من  11عاما  %14..ضمن الفئة العمرية  14 -11عاما و %2.1ضمن الفئ ة العمري ة  11عام ا م ا وق.
كما أظهر البيانا أن نسبة الذكور لإلناث ي القرية هي  100 103.1أي أن نسبة الذكور  %10.4ونسبة اإلناث .%49.2
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العائالت
يتألي سكان قرية أوةرين من عائلة واحدة وهي عائلة عديلي (م لا قروي أوةرين .)2013

قطاع التعليم
بلتت نسبة األمية لدل سكان قرية أوةرين عام  200.حوالي  %1.1وقد شكلت نسبة اإلناث منها  .%.1.1ومن م م وع الس كان
المتعلم ين ك ان هن اك  %21.1يس تطيعون الق راءة والكتاب ة  %39.4انه وا لراس ته االبتدائي ة  %22.4انه وا لراس ته اإلعدالي ة
 %..4انهوا لراس ته الثانوي ة و %1.1انه وا لراس ته العلي ا .ال دول رق  1يب ين المس تول التعليم ي ي قري ة أوة رين حس ب
ال نا والتحصيل العلمي لعام .200.
جدول  :1سكان قرية أوصرين ( 11سنوات فأكثر) حسب الجنس والتحصيل العلمي7112 ،
الجنس

أمي

يعرف القراءة
والكتابة

ذكور
إناث
المجموع

18

124

227

59

126

235

غير
مبين

المجموع

دبلوم
دبلوم
بكالوريوس
ابتدائي إعدادي ثانوي
عالي
متوسط
163

52

3

9

0

1

0

0

597

102

38

2

2

0

0

0

0

564

1

0

0

1,161

ماجستير دكتوراة

0
11
5
90
265
462
250
77
المصدر :ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  2009التعدال العام للسكان والمساكن  200.النتائج النهائية.

أما يما يتعلق بملسسا التعلي األساسية والثانوية ي قرية أوةرين ي الع ام الدراس ي  2012/2011يوج د ي القري ة مدرس تين
حكوميتين ويت إلارتهما من قبل و ارة التربي ة والتعل ي الع الي الفلس طينية (مديري ة التربي ة والتعل ي  -ن ابلا ( )2012انظ ر ال دول
رق .)2
جدول  :7توزيع المدارس في قرية أوصرين حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي 7117/7111

اسم المدرسة
مدرسة أوصرين الثانوية للبنين
مدرسة أوصرين الثانوية للبنات

نوع المدرسة
ذكور
إناث

الجهة المشرفة
حكومية
حكومية

المصدر :مديرية التربية والتعلي .2012

يبل ل ع دل الص فو الدراس ية ي قري ة أوة رين  24ة فّا وع دل الط الب  4.2طالب ا وطالب ة وع دل المعلم ين  39معلم ا ومعلم ة
(مديرية التربية والتعلي  -نابلا  .)2012وت در اإلشارة هنا إل أن معدل عدل الطالب لكل معل ي مدارس قرية أوةرين يبلل 12
طالب وطالبة وتبلل الكثا ة الصفية  20طالبا وطالبة ي كل ةي (مديرية التربية والتعلي .)2012
كما يوجد ي قرية أوةرين روضة واحدة ل طفال تشر
ي القرية حسب ال هة المشر ة واالس .

عل إلارتها جهة خاةة .ال دول رق  3يوض تو يع رياض األطف ال

جدول  :3توزيع رياض األطفال في القرية حسب االسم والجهة المشرفة
اسم الروضة
روضة براع اإلسالم

عدد الصفوف
3

عدد المعلمين
3

الجهة المشرفة
جهة خاةة

المصددددر :مديري ة التربي ة والتعل ي
2012

.
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ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية ي الت مع كالمرحلة الثانوية رع علمي إن الطالب يتوجهون إل مدرسة بيتا الثانوية
حيث تبعد عن الت مع حوالي  4ك أو التوجه إل مدرسة عقربا الثانوية للبنين حيث تبعد عن الت مع حوالي  4ك (م لا
للبنا
قروي أوةرين .)2013
كما يواجه قطاع التعلي ي قرية أوةرين بعض العقبا والمشاكل (م لا قروي أوةرين  )2013منها
 مشكلة تسرب الذكور من المدارس.
 عدم تو ر مدرسة ملهلة ي القرية.
 عدم كفاءة الطاق التعليمي ي مدارس الذكور.
 نقص التر الصفية.

قطاع الصحة
تتو ر ي قرية أوةرين عدة مرا ق ةحية .حيث يوجد عيالة أوةرين الصحية وعي الة طبي ب ع ام خاة ة .و ي ح ال ع دم ت و ر
المدما الصحية ي الت مع إن المرض يتوجهون إل مستوةي كاة عقربا حيث يبعد عن الت مع حوالي  4ك أو التوجه إل
مستوةي كاة بيتا حيث يبعد عن الت مع ح والي  4ك أو التوج ه إل مراك ن ابلا الطبي ة ي مدين ة ن ابلا حي ث يبع دون ع ن
الت مع حوالي  14ك (م لا قروي أوةرين .)2013
كما يواجه قطاع الصحة ي قرية أوةرين الكثير من المشاكل والعقبا (م لا قروي أوةرين  )2013أهمها
 عدم تو ر سيارة إسعا .
 عدم اهتمام و ارة الصحة بتو ير كالر ةحي للعيالة الموجولة ي القرية.
 عدم تو ر ةيدلية ي القرية.

األنشطة االقتصادية
يعتمد االقتصال ي قرية أوةرين عل عدة قطاعا
قروي أوةرين ()2013انظر الشكل رق .)1

أهمها سوق العمل اإلسرائيلي حيث يستوعب  %90من القول العاملة (م لا

وقد أظهر نتائج المس الميداني الذي قام به معهد أريج ي س نة  2013به د
حسب النشاط االقتصالي ي قرية أوةرين كما يلي





تحقي ق الدراس ة الحالي ة ب أن تو ي ع األي دي العامل ة

سوق العمل اإلسرائيلي ويشكل  % 90من األيدي العاملة.
قطاع الموظفين ويشكل % 1من األيدي العاملة.
قطاع ال راعة ويشكل  %3من األيدي العاملة.
قطاع الصناعة ويشكل  % 1من األيدي العاملة.
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شكل  :1توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية أوصرين

المصدر :م لا قروي أوةرين 2013

أما من حيث المنشآ والملسسا االقتصالية والت ارية يوجد ي قرية أوةرين  30بقالة ملحمة  1محال لتقدي المدما
الممتلفة ومحل واحد للصناعا المهنية (حدالة ن ارة ............الش)(م لا قروي أوةرين  .)2013وقد وةلت نسبة البطالة
ي قرية أوةرين لعام  2013إل  .% 30وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا ي القرية نتي ة اإلجراءا اإلسرائيلية
(م لا قروي أوةرين  )2013هي عل النحو اآلتي


سوق العمل اإلسرائيلي.



قطاع ال راعة.

القوى العاملة
أظهر بيانا التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني عام  200.أن هناك  %31.9من
السكان كانوا نشيطين اقتصاليا (منه  %41.1يعملون) .وكان هناك  %14من السكان رير نشيطين اقتصاليا (منه  %41.1من
الطالب  %41.3من المتفررين ألعمال المن ل) (انظر ال دول رق .)4
جدول  :4سكان أوصرين ( 11سنوات فأكثر) حسب الجنس والعالقة بقوى العمل7112 ،

الجنس

ذكور
إناث
المجموع

نشيطون اقتصاديا
عاطل عن عاطل عن
العمل (لم
العمل
يسبق له
(سبق له
العمل)
العمل)

غير نشيطين اقتصاديا
المجموع

طالب
متفرغ
للدراسة

متفرغ
ألعمال
المنزل

عاجز
عن
العمل

ال يعمل
وال يبحث
عن عمل

أخرى

297

50

5

352

178

1

30

5

31

18

0

0

18

182

325

34

3

يعمل

8
64
326
360
370
5
50
315
المصدر :ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  2009التعدال العام للسكان والمساكن  200.النتائج النهائية.

31

المجموع

غير
مبين

المجموع

245

0

597

544

2

564

789

2

1,161
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قطاع الزراعة
تبلل مساحة قري ة أوة رين ح والي  25214لونم ا منه ا  15411لون ه ي أراض قابل ة لل راع ة و 201لونم ا أراض س كنية (انظ ر
ال دول رق  1وخريطة رق .)3
جدول  :5استعماالت األراضي في قرية أوصرين (المساحة بالدونم)
المساحة
الكلية

مساحة
األراضي
السكنية

2258

206

مساحة األراضي الزراعية
()15851
زراعات
بيوت
زراعات
المراعي
موسمية
بالستيكية
دائمة

1765

0

0

91

برك
مائية

الغابات
الحرجية

األراضي
المفتوحة

مساحة
المناطق
الصناعية
والتجارية

مساحة
المستوطنات
والقواعد
العسكرية

0

0

183

13

0

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

خريطة  :3استعماالت األراضي في قرية أوصرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

ال دول رق  1يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها ي قري ة أوة رين .وتش تهر أوة رين ب راع ة ال يت ون حي ث يوج د ح والي
 441لون م روعة بأش ار ال يتون.
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جدول  :1مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية أوصرين (المساحة بالدونم)
الزيتون
مروي
بعلي

441

الحمضيات
مروي
بعلي

0

0

0

اللوزيات
مروي
بعلي

3

التفاحيات
مروي
بعلي

0

0

3

الجوزيات
مروي
بعلي

41

0

فواكه أخرى
بعلي مروي

0

33

المجموع
بعلي مروي

0

9.0

المصدر مديرية راعة نابلا 2010

أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية ي قرية أوةرين إن مساحة الحبوب تبلل  100لون وأهمها القم (أنظر ال دول رق .).
جدول  :2مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية أوصرين (المساحة بالدونم)
الحبوب
بعلي

مروي

100

0

أبصال ودرنات
وجذور
بعلي مروي

11

بقوليات جافة

محاصيل زيتية

بعلي

مروي

بعلي

مروي

24

0

2

0

0

محاصيل
محاصيل علفية
منبهة
بعلي مروي بعلي مروي

31

0

0

0

محاصيل
أخرى
بعلي مروي

0

13

المجموع
بعلي

مروي

149

0

المصدر مديرية راعة نابلا 2010

يرجع االختال ي المساحا ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج (نظ المعلوما ال ترا ية) إل أن المس المي داني
ال ذي ت م ن قب ل و ارة ال راع ة وال ه ا المرك ي لإلحص اء الفلس طيني ) (2011اس تند عل تعري ي المس احا ال راعي ة
مح دلأ ح الحي ا ا ال راعي ة حي ث ت اعتب ار الحي ا ا ال راعي ة الفعلي ة وليس ت الموس مية ور ض ت ئ ة وحس اب
األراضي ال راعية ةتيرة الح السائدة ي المناطق الحضرية والمناطق ال راعية الت ي توج د يه ا بع ض الين ابيع .أم ا مس أري ج
اكتشي وجول نس بة عالي ة م ن ملكي ا ة تيرة وم أة (ال راع ا المن لي ة) ي جمي ع أنح اء األراض ي الفلس طينية المحتل ة وه ذا
يوض الفرق ي أرقام المساحا ال راعية األكبر حسب أريج.
أما بالنسبة للثروة الحيوانية قد بين المس الميداني أن  % 14من سكان قرية أوةرين يقومون بتربية المواشي مثل األبقار واألرنام
وربرها (م لا قروي أوةرين ( )2013انظر ال دول رق .)4
جدول  :8الثروة الحيوانية في قرية أوصرين
األبقار*

األغنام

الماعز

الجمال

الخيول

الحمير

البغال

الدجاج الالحم

الدجاج البياض

خاليا نحل

13

10

1.0

0

0

0

0

205000

0

0

* تشمل األبقار والع ول والع ال
المصدر مديرية راعة نابلا 2010

والثيران.

أما من حيث الطرق ال راعية ي القرية يوجد حوالي  41ك طرق راعية (م لا قروي أوةرين ()2013انظر ال دول رق
.)9
جدول  :9يبين حالة الطرق الزراعية في قرية أوصرين وأطوالها
حالة الطرق الزراعية
ةالحة لسير المركبا
ةالحة لسير التراكتورا واآلال ال راعية ق
ةالحة لمرور الدواب ق
رير ةالحة

الطول (كم)
11
11
11
-

المصدر :م لا قروي أوةرين 2013
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يواجه القطاع ال راعي ي قرية أوةرين بعض المشاكل والعقبا (م لا قروي أوةرين  )2013منها




عدم تو ر مصالر المياه.
عدم تو ر رأس المال.
عدم ال دول االقتصالية.

قطاع المؤسسات والخدمات
يوجد ي قرية أوةرين بعض الملسسا الحكومية منها شعبة بريد .كما يوجد عدل من الملسسا المحلية وال معي ا الت ي تق دم
خدماتها لممتلي ئا الم تمع و ي عدة م اال ثقا ية ورياضية وريرها (م لا قروي أوةرين  )2013منها




االهتم ام بقض ايا

مجلس قروي أوصرين :تأس ا ع ام 1991م وت ترخيص ه الحق ا م ن قب ل و ارة الحك المحل ي به د
القرية وتقدي كا ة المدما إل سكانها باإلضا ة إل تقدي خدما البنية التحتية.
نادي أوصرين الرياضي :تأسا عام  2010م من قبل و ارة الرياضة والشباب يعن بتقدي أنشطة رياضية وثقا ية.
لجنة نسائية :تأسست عام 2011م من قبل و ارة الداخلية يعن بتقدي المدما للنساء من توعية وتثقيي وريرها.

البنية التحتية والمصادر الطبيعية
الكهرباء واالتصاالت
يوجد ي قري ة أوة رين ش بكة كهرب اء عام ة من ذ ع ام 1991م .وتعتب ر الش ركة القطري ة اإلس رائيلية المص در ال رئيا للكهرب اء ي
القرية وتصل نسبة الوحدا السكنية الموةولة بشبكة الكهرب اء إل  .%100كم ا أن هن اك بع ض المش اكل الت ي تواج ه الت م ع ي
قطاع الكهرباء منها ضعي التيار الكهربائي وجول أسالك مكش و ة وقديم ة بحاج ة إل تأهي ل .كم ا يت و ر ي القري ة ش بكة ه اتي
تعم ل م ن خ الل مقس ل ي لاخ ل القري ة وتقريب ا  %20م ن الوح دا الس كنية موة ولة بش بكة اله اتي (م ل ا ق روي أوة رين
.)2013

النقل والمواصالت
يوج د ي قري ة أوة رين تاكس ي واح د وب او ع ام و 10س يارا خاة ة تق وم بنق ل الم واطنين .و ي ح ال ع دم ت و ر وس ائل
إن سكان الت مع يستمدمون السيارا عل الشارع الرئيسي .وم ن العوائ ق الت ي تواج ه س كان القري ة أثن اء التنق ل قل ة
مواةال
المركبا ي الت مع والمدما التي تقدمها (م لا قروي أوةرين  .)2013أما بالنسبة لشبكة الطرق ي القرية يوجد ي القري ة
 ..1ك من الطرق الرئيسة و12ك من الطرق الفرعية (م لا قروي أوةرين ( )2013أنظر ال دول رق .)10
جدول  :11حالة الطرق في قرية أوصرين
حالة الطرق الداخلية
 .1طرق جيدة ومعبدة.
 .2طرق معبدة وبحالة سيئة
 .3طرق رير معبدة.

طول الطرق (كم)
رئيسة
1.1
3
3

فرعية
3
1
4

المصدر :م لا قروي أوةرين 2013
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المياه
يت ت ويد سكان قرية أوةرين بالمياه من خ الل س لطة المي اه الفلس طينية وذل ك عب ر خ ناق ل إل خ ان القري ة حي ث ال يت و ر ي
القرية شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون ي القرية بشراء المياه عب ر ة هاريج المي اه الماة ة بأس عار مرتفع ة تص ل إل 11
شيكل للمتر المكعب من المياه (م لا قروي أوةرين .)2013
وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام  2012حوالي  44ألي متر مكعب /السنة (م لا قروي أوة رين  )2013وبالت الي يبل ل
معدل ت ويد المياه للفرل ي قرية أوةرين حوالي  .49لترا /اليوم .وهنا ت در اإلشارة إل أن المواطن ي قرية أوةرين ال يستهلك
هذه الكمية من المياه وذلك بسبب أن الفاقد من المياه ي الم الناقل يص ل إل ( %4م ل ا ق روي أوة رين  )2013وه ذه تمث ل
الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وبالتالي يبلل معدل استهالك الفرل من المياه ي قري ة أوة رين  .1لت را ي الي وم
(م لا قروي أوةرين  )2013ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الح د األلن المقت رن م ن قب ل منظم ة الص حة العالمي ة
والذي يصل إل  100لتر للفرل ي اليوم .كما يوجد ي قرية أوةرين  300بئر من لي لت ميع مياه األمط ار باإلض ا ة إل خ ان
مياه عام بسعة  110متر مكعب (م لا قروي أوةرين .)2013
الصرف الصحي
ال يت و ر ي قري ة أوة رين ش بكة عام ة للص ر الص حي حي ث يس تمدم الس كان الحف ر االمتصاة ية لل تملص م ن المي اه العالم ة
(م لا قروي أوةرين  .)2013واستنالًا إل تقديرا االستهالك اليومي من المي اه للف رل تق در كمي ة المي اه العالم ة النات ة يومي ًا
بحوالي  101مترا مكعبا والتي تعالل  3.ألي متر مكعب سنوياً .أما عل مستول الف رل ي ال قري ة ق د ق در مع دل إنت ار الف رل م ن
المياه العالمة بحوالي  11لترا ي اليوم .ومن ال دير بالذكر أن المياه العالم ة الت ي ي ت ت ميعه ا ي الحف ر االمتصاة ية ي ت تفريته ا
بواسطة ةهاريج النض ومن ث يت التملص منها ي المناطق المفتوح ة أو ي األولي ة الم اورة لون مراع اة للبيئ ة .وهن ا ت در
اإلشارة إل أنه ال يت معال ة المياه العالمة النات ة س واء عن د المص در أو عن د مواق ع ال تملص منه ا مم ا يش كل خط رًا عل البيئ ة
والصحة العامة (قس أبحاث المياه والبيئة  -أريج .)2013

النفايات الصلبة
يعتبر م لا المدما المشترك إللارة النفاي ا الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا الصلبة النات ة ع ن
المواطنين والمنشآ الت ارية ي القرية والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا والتملص منها .ونظراً لكون عملي ة إلارة النفاي ا الص لبة
مكلفة ت رض رسوم شهرية عل المنتفع ين م ن خدم ة جم ع ونق ل النفاي ا مق دارها  10ش يكل/للبيت ي الش هر حي ث تبل ل نس بة
تحصيل الرسوم حوالي ( %100م لا قروي أوةرين .)2013
ينتفع معظ سكان قرية أوةرين من خدمة إلارة النفايا الصلبة حيث يت جمع النفايا النات ة عن المنا ل والمحال الت ارية ي
أكياس بالستيكية ومن ث يت ت ميها ي  30حاوي ة بس عة  0.1مت ر مكع ب مو ع ة عل أحي اء القري ة لي ت بع د ذل ك جمعه ا م ن قب ل
م لا المدما بواقع مرتين ي األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايا إل مكب عشوائي ي منطقة الفارعة والذي يبعد ح والي 10
ك عن الت مع حيت يت التملص من النفايا ي هذا المكب بد نها وحرقها بطريقة عشوائية ورير ةحية (م لا قروي أوة رين
.)2013
أما يما يتعلق بكمية النفايا النات ة يبلل معدل إنتار الفرل اليومي من النفايا الصلبة ي قري ة أوة رين  0..كت وبالت الي تق در
كمية النفايا الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي  1.3طن أي بمعدل  41.طنا سنوياً(قس أبح اث المي اه والبيئ ة  -أري ج
.)2013
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األوضاع البيئية
تعاني قرية أوةرين كتيرها من بلدا وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال ته ا وإي ال حل ول له ا والت ي يمك ن
حصرها بما يلي
قطاع المياه




عدم وجول خدمة ت ويد المياه ي القرية بس بب عدم وجول ش بكة مي اه عام ة وبالت الي يق وم المواطن ون بش راء المي اه بأس عار
مرتفعة .
انقطاع المياه لفترا طويلة ي صل الصيي عن القرية
تسرب المياه العالمة من الحفر االمتصاةية إل بار ت ميع مياه األمطار مما يسبب تلوثها

إدارة المياه العادمة
عدم وجول شبكة عام ة للصر الصحي وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة وقيام بعض المواطنين
بتصريي المياه العالمة ي الشوارع العامة خاةة ي صل الشتاء بسبب عدم تمكنه من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها
يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية .كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه 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 علها رير
ةالحة للشرب حيث أن هذه الحفر تبن لون تبطين وذلك حت يسهل نفاذ المياه العالمة إل طبقا األرض وبالتالي ت نب
استمدام سيارا النض لتفريل الحفر من وقت إل خر .كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت ت ميعها من الحفر
االمتصاةية بواسطة سيارة النض ومن ث يت التملص منها ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية
والصحية الناجمة عن ذلك.
إدارة النفايات الصلبة
تعاني قري ة أوة رين م ن ع دم وج ول مك ب نفاي ا ة حي ومرك ي لمدم ة القري ة كب اقي ق رل وبل دا محا ظ ة ن ابلا والت ي ي ت
التملص من نفاياتها ي مكب هرة الفن ان الواقع ي محا ظة جنين وهو مكب النفايا الصحي الرئيا الذي يمدم معظ الت معا
السكانية ي محا ظة نابلا.

أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
الوضع الجيوسياسي في قرية أوصرين
ب الرجوع إل اتفاقي ة أوس لو الثاني ة الملقت ة والموقع ة ي الث امن و العش رين م ن ش هر أيل ول م ن الع ام  1991ب ين الس لطة الوطني ة
الفلسطينية و إسرائيل ت تقسي أراضي قرية أوةرين إل مناطق (ب) و (ر) حي ث ت تص نيي م ا مس احته  15443لونم ا (%43
من مساحة القرية الكلية) كمناطق (ب) وهي المناطق التي تقع يها المسلولية عن النظام العام عل عاتق الس لطة الوطني ة الفلس طينية
و تبق إلس رائيل الس لطة الكامل ة عل االم ور األمني ة .يم ا ت تص نيي م ا مس احته  3.1لونم ا ( %1.م ن مس احة القري ة الكلي ة)
كمناطق (ر) وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلس رائيلية أمني ًا و الاري اً حي ث يمن ع البن اء الفلس طيني يه ا أو االس تفالة
منها اال بتصري من االلارة المدنية اإلسرائيلية .و م ن ال دير بال ذكر أن رالبي ة الس كان ي قري ة أوة رين يتمرك ون ي المن اطق
المصنفة (ب) أما المناطق المصنفة (ر) ي القرية معظمها أراض راعية( انظر ال دول رق .)11
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جدول  :11تصنيف األراضي في قرية أوصرين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
 %من المساحة الكلية للقرية
المساحة بالدونم
تصنيف األراضي
1
1
مناطق أ
83
15883
مناطق ب
12
325
مناطق ج
1
1
محمية طبيعية
111
75758
المساحة الكلية
المصدر :قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية  -أريج 7114 ،

قرية أوصرين وممارسات االحتالل اإلسرائيلي
بالرر من عدم وجول مستوطنا ومعس كرا إ س رائيلية مقام ة عل أراض ي قري ة أوة رين ي الوق ت الح الي إال أن ه ذه القري ة
الفلسطينية ل تسل من ممارسا االحتالل اإلسرائيلي الطرق االستيطانية والحواج العسكرية اإلسرائيلية ليست بعيدة عنه ا حي ث
عانت هذه القرية ولسنوا من إرالق مدخلها الرئيسي من ال هة ال نوبية وذلك بع د االنتفاض ة الثاني ة حي ث أقام ت ق وا االح تالل
اإل سرائيلي مكعبا اسمنتية وبوابة حديدية عل هذا المدخل وقد كان سكان القرية يستمدمون طرقا بديلة للوةول ال مدين ة ن ابلا
منها طريق بلدة بيتا الم اورة حت ت ت المدخل ال نوبي بعد سنوا من المعاناة.
كما وتأثر قرية أوةرين بشكل خاو ومحا ظة نابلا وقراها بش كل ع ام م ن اقام ة ح اج ي (ح وارة و عت رة) الرئيس يين وال ذين
كانا وما اال من أه حواج الضفة التربية حيث كانا يفصالن المحا ظا الشمالية عن منطقة الوس وال نوب وقد ت إ ال ة ح اج
ح وارة الرئيس ي بش كل ج ئ ي ي ع ام  2009حي ث قلل ت ق وا االح تالل م ن تواج دها ي ه وخفف ت م ن إعاق ة حرك ة الم واطنين
الفلسطينيين ي ظل هدوء االوضاع الميدانية ي الفترة االخيرة أما حاج عترة الرئيسي ال ي ال يقطع أوةال الضفة حت يومن ا
هذا من خالل إجراءا التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا السابقة.
وقد كان لهذه الحواج أثر سلبي كبير عل حياة الفلسطينيين ي العقد األخير حيث عملت عل إعاقة حرية التنقل ومنع التواة ل ب ين
مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعي ة مم ا كب د الفلس طينيين خس ائر مالي ة ومعنوي ة و ال الع بء
االقتصالي عليه حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا مضاعفة للوةول إل مقاةده بسبب إرالق هذه الحواج .
كما وعملت سلطا االحتالل اإلسرائيلي عل إنشاء العديد من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية والتي تمتد بآال الكيلومترا م ن ش مال
الضفة إل جنوبها وتلته مئا اآلال من الدونما ال راعية ورير ال راعية بهد رب المس توطنا اإلس رائيلية ببعض ها ال بعض
وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي السيطرة األمنية عليها .وعل أراضي قرية أوةرين وال ال هة ال نوبية منه ا ة الر
إسرائيل الم يد من أراضي القرية وذلك لشق الطريق االلتفا ي االسرائيلي رق  101والذي يحاةر القرية من ال هة ال نوبية.
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الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في قرية أوصرين
المشاريع المنفذة
قام م لا قروي أوةرين بتنفيذ عدة مشاريع خالل الممسة سنوا الماض ية (م ل ا ق روي أوة رين ()2013انظ ر ال دول رق
.)12
جدول  :17المشاريع التي نفذها مجلس قروي أوصرين خالل خمسة سنوات الماضية
الجهة الممولة
السنة
النوع
اسم المشروع
سلطة المياه
2009
بنية تحتية
مشروع إنشاء خ ان ماء وخ ناقل
اإلراثة ال راعية
2009
خدماتي
مشروع حفر بار من لية
و ارة المالية
2011
بنية تحتية
مشروع تعبيد طرق
و ارة المالية وةندوق البلديا
2012
بنية تحتية
مشروع تعبيد طرق
المصدر :م لا قروي أوةرين 2013

المشاريع المقترحة
يتطلع م لا قروي أوةرين وبالتع اون م ع ملسس ا الم تم ع الم دني ي القري ة وس كانه إل تنفي ذ ع دة مش اريع خ الل األع وام
القالمة حيث ت تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي السريع بالمشاركة التي ت عق دها ي القري ة والت ي ق ام بتنفي ذها
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) .و يما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين ي الورشة


الحاجة إل مرك طبي كامل الت هي ا الطبية تمدم القرية.



الحاجة إل تأهيل مبن لمدرسة ذكور أوةرين الثانوية.



الحاجة إل توسيع الشارع الراب بين أوةرين وبيتا بطول  3ك .



الحاجة إل إنشاء شبكة ةر



الحاجة إل تأهيل ملعب أوةرين.



الحاجة إل تأهيل الحديقة العامة.



الحاجة إل بناء مقرا لنالي أوةرين الرياضي وجمعية أوةرين النسوية.



الحاجة إل إنشاء بار جمع مياه راعية.



الحاجة إل إنشاء أرةفة لشوارع القرية بطول  1ك تقريبا.

ةحي بطول  1.41ك تقريبا.
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األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
تعاني القرية من نقص كبير ي البنية التحتية والمدماتية .ويبين ال دول رق  13األولويا واالحتياجا التطويرية للقرية من وجه ة
نظر الم لا القروي.
جدول  : 13األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية أوصرين
القطاع

الرقم

بحاجة ماسة

بحاجة

ليست أولوية

مالحظات

احتياجات البنية التحتية
1
2
3
4
5
6
.
4
9
10
11

شق أو تعبيد طرق
إةالن /ترمي شبكة المياه الموجولة

^ 1.ك

*
*
*

توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة

تركيب شبكة مياه جديدة
ترمي  /إعالة تأهيل ينابيع أو بار جو ية

*
*

بناء خ ان مياه
تركيب شبكة ةر

ةحي

*

تركيب شبكة كهرباء جديدة
حاويا ل مع النفايا الصلبة
سيارا ل مع النفايا الصلبة

*
*

 20ك
بئر ونبع
*
 20ك
3ك
 10حاوية
سيارة واحدة

*

مكب ةحي للنفايا الصلبة

*

االحتياجات الصحية
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
.
4
9

بناء مراك  /عيالا ةحية جديدة
*
إعالة تأهيل /ترمي مراك  /عيالا ةحية موجولة
*
شراء ت هي ا طبية للمراك أو العيالا الموجولة
االحتياجات التعليمية
*
بناء مدارس جديدة
إعالة تأهيل مدارس موجولة
*
ت هي ا تعليمية (ممتبرا حاسوب)
االحتياجات الزراعية
استصالن أراض راعية
إنشاء بار جمع مياه
بناء حظائر /بركسا مواشي
خدما بيطرية
أعال وتبن للماشية
إنشاء بيو بالستيكية
إعالة تأهيل بيو بالستيكية
بذور لحه
نباتا وموال راعية

*
مرك ةحي

مدرسة للذكور
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

 20بئر
 10براكسا
 10طن سنويا
 20بيت بالستيكي
 1بيت بالستيكي

احتياجات أخرى
1
2
3

الحاجة إل سيارة خاةة للم لا
الحاجة إل باو لنقل سكان القرية
الحاجة إل تنك مياه للشرب

^ 4ك طرق رئيسية  3ك طرق لاخلية  10ك طرق راعية.
المصدر :م لا قروي أوةرين 2013

1.

دراسة التجمعا ت السكانية
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المراجع








 .200.رام اهلل -لسطين.

ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ( )2009التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ
م لا قروي أوةرين .2013
معهد األبح اث التطبيقي ة -الق دس (أري ج) ( )2014وح دة نظ المعلوم ا ال ترا ي ة واالستش عار ع ن بع د تحلي ل اس تمداما
األراضي لسنة  – 2012بدقة عالية نصي متر .بيت لح  -لسطين.
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) ( )2013قاعدة بيانا قس أبحاث المياه والبيئة .بيت لح لسطين
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ( )2014قاعدة بيانا وحدة نظ المعلوما ال ترا ية واالستشعار عن بعد بيت لح
 لسطين.و ارة التربي ة والتعل ي الع الي ( )2012بيان ا مديري ة التربي ة والتعل ي  -محا ظ ة ن ابلا قاع دة بيان ا الم دارس (-2011
 .)2012نابلا -لسطين.
و ارة ال راعة الفلسطينية ( )2010( )MOAبيانا مديرية راعة محا ظة نابلا( .)2010-2009نابلا -لسطين.
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