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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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

 
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    نابلاهذا 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     –حتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاال

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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/


 نابلسمحافظة                                                                              اسة التجمعات السكانية                                                              در

 

 3 

                               تالمحتويا                          

 4 .................................................................. الفيزيائية والخصائص الجغرافي الموقع

 5 .................................................................................................... تاريخية نبذة

 5 ...................................................................................... واألثرية الدينية األماكن

 6 ........................................................................................................... السكان

 7 .................................................................................................... التعليم قطاع

 8 ....................................................................................................الصحة قطاع

 8 ........................................................................................... االقتصادية األنشطة

 01 ................................................................................................ زراعةال قطاع

 01 ............................................................................... والخدمات المؤسسات قطاع

 01 ........................................................................ الطبيعية والمصادر التحتية البنية

 04 .............................................................................................. البيئية األوضاع

 05 ......................................................................... اإلسرائيلي االحتالل إجراءات أثر

 07 ................................ عوريف قرية في والمقترحة المنفذة التطويرية والمشاريع الخطط

 07 ............................................................... للقرية التطويرية واالحتياجات األولويات

 01 ...................................................................................................... :المراجع

 



 نابلسمحافظة                                                                              اسة التجمعات السكانية                                                              در

 

 4 

 عوريف قريةدليل 

 يائيةالفيزالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  6.7  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية عوريي

)وحدة نظ    وال نوب جماعين الترب  ومن  عصيرة القبلية   ومن الشمال عينبوس يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

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

 

 عوريف قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     772.9سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا   393علة  ارتفةاع    قرية عوريةي تقع 

أريةج    –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %6..7لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسبية حوالي  17ا  الحرارة  يصل إل  لرج

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي          46.74تبلل مساحة قرية عوريي حوالي 

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2.11وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة    أعضةةاء 9يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم   1994عةةام  عوريةةي قةةروي أسةةيا م لةةا تةة  ت

م لةا  ) متلةك الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      يال كمةا  . لائة  ملةك  ويوجةد للم لةا مقةر      مةوظفين  4 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2.13  عوريي قروي

 

   ما يلي  (2.13  عوريي قرويم لا ) قوم بهايالتي   رويقالومن مسلوليا  الم لا 

 

  وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا تركيب. 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدوجمع النفايا 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 .)تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )البريد  األمن 

  األثرية والتاريمية.حماية المواقع 

 . تنظي  وسائل المواةال 

  .تو ير رياض أطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

 ريةي البهةا   ويقةال أنهةا كانةت       أّن أةل التسمية هةو حيث  رهاظهجمالها وبهائها وحسن مل  إالس  نسبة ابهذا  عورييقرية  سميت

لة  مةدن وقةرل    عوريةي إ  قريةة سةكان   أةةل  ويعول. عام ..2 أكثر منل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع و تدع   عين الريي .

 .( 1صورة رق  الأنظر ) .(2.13  عوريي قرويم لا  )كصفد ورّمون والمالحة  م اورة لسطينية 

 عوريف قرية من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
كما يوجد بعة  األمةاكن والمنةاطق األثريةة      .ومس د الرباط  عثمانمس د   رالنومس د   وهي  مساجد ثالثة عوريي قريةيوجد  ي 

معاةةر رومانيةة قديمةة منحوتة   ةي      منطقةة جّراعةة    منطقةة الةدير    جبةل سةلمان الفارسةي      ةمنةار منارة عل  الهدل    منها  القرية ي 
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اعةة    باستثناء منطقةة جرّ ر ملهلة لالستتالل السياحيمن ال دير ذكره أن جميع هذه المناطق ريو .البلدة القديمة ي  الصمور  وأبنية 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2.13  عوريي قروي م لا) من قبل أهالي القرية  هي مستتلة حاليا للتن ه

 

 عوريف قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

  السكان
 

 بلةل  عوريةي  قريةة أن عدل سةكان    6..2بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      493نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر        .1636 ونسمة من الةذكور    163.6نسمة  منه   26866

 وحدة. 332

 

 ت العمرية والجنسالفئا

 

% ضمن  8.54  كان كما يلي  6..2لعام  عوريي قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      73% ضةمن الفئةة العمريةة     952عامةا  و  74 -13% ضمن الفئة العمريةة   55..عاما   13الفئة العمرية أقل من 

 %. 8.54%  ونسبة اإلناث  32.4   أي أن نسبة الذكور.11 ..1   هيالقريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  لبيانا أظهر  ا

 العائالت

 

  .(2.13  عوريي قروي)م لا   ةّباحعائلة و  الصفدي  عائلة شحالهعائلة من عدة عائال   منها   عوريي قريةيتألي سكان 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     5.منهةا   %  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث     .5.  حوالي 6..2عام  عوريي قريةكان سبلتت نسبة األمية لدل 

% انهةةوا لراسةةته  اإلعداليةةة   9255% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة   34% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   955.المتعلمةةين  كةةان هنةةا  

  حسب ال نا عوريي قريةيبين المستول التعليمي  ي   1ليا. ال دول رق  % انهوا لراسته  الع 55.% انهوا لراسته  الثانوية  و9.

 .6..2والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 كالوريوسب

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,036 0 1 11 1 55 37 145 298 345 116 27 ذكور

 929 1 0 1 0 22 15 90 278 324 125 73 إناث

 1,965 1 1 12 1 77 52 235 576 669 241 100 المجموع

   النتائج النهائية.6..2سكان والمساكن    التعدال العام لل2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 ةربعة أ القريةة     يوجةد  ةي  2.11/2.12 ةي العةام الدراسةي     عوريةي  قريةة  والثانويةة  ةي  األساسةية  علةي   أما  يما يتعلةق بملسسةا  الت   

)انظةر  (2.12  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية        يةت  إلارتهة  و   مدارس حكوميةة 

 (.2دول ال 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ذكور حكومية مدرسة عوريف الثانوية للبنين

 ذكور وميةحك مدرسة عوريف األساسية للبنين

 ناثإ حكومية مدرسة عوريف الثانوية للبنات

 ممتلطة حكومية مدرسة عوريف األساسية المختلطة

 .2.12مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

معلمةا ومعلمةة    76طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      16.28ةةفا  وعةدل الطةالب     .4 عوريةي  قريةة يبلل عدل الصةفو  الدراسةية  ةي    

 13يبلةل   عوريةي  قرية(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ي مدارس 2.12  نابلا -التربية والتعلي )مديرية 

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

 

تو يع رياض األطفةال  ةي    يوض   3. ال دول رق  جهة خاةة تهمارل طفال  تشر  عل  إلاروضتين  قرية عورييكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقريةا

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 3 4 روضة األنصار

 خاةة 2 1 اعم االنماءروضة بر

    2.12  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

كما أن هنا  بع  المةدارس التةي تتعةرض لمضةايقا  قةوا  االحةتالل   مثةل  مدرسةة عوريةي الثانويةة للبنةين  حيةث تتعةرض إلة                

  قةروي عوريةي  )م لةا  علمةي  مضايقا  واعتداءا  متكررة مةن قبةل المسةتوطنين  والتةي ترهةب الطةاّلب وتةلثر علة  تحصةيله  ال         

2.13). 
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مدرسةة  طةالب القريةة يتوجهةون إلة      ّن    إالفرع العلمي – ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي القرية  كالمرحلة الثانوية و

  والتةي  لةدة حةوارة  للبنةين  ةي ب   ومدرسةة حةوارة الثانويةة    ك   3والتي تبعد عن القرية حوالي   جماعين الثانوية للبنين  ي بلدة جماعين

 (.2.13  عورييم لا قروي ) ك  3تبعد عن القرية حوالي 

 

م لا  ) مدارس القريةمشكلة أساسية تتمثل  ي اعتداءا  المستوطنين المتكررة عل  طالب  عورييقرية  يواج  قطاع التعلي   ي

 (.2.13  عورييقروي 

 قطاع الصحة
 

 أطفةال عيةالة طبيةب    ( صةحية ال عوريةي مركة  ةةحي حكةومي )عيةالة      يوجةد  صحية  حيثالمرا ق بع  ال عورييقرية تتو ر  ي 

لةة    الطةةوارلء يتوجةة  المرضةة  إو ةةي حةةاال. ممتبةةر تحاليةةل طّبيةةة خةةاي  وةةةيدلية خاةةةةطبيةةب عةةام خاةةةة   عيةةالتي خاةةةة 

حةوالي   القريةة عةن   ونيبعةد  نالةذي  و  نةابلا  ةي مدينةة   والمستشف  الوطني الحكومي والمستشفيا  الماةةة   الحكومي ر يدياتشف  مس

 .(2.13  عوريي قرويم لا  ) ك  13

 

   أهمها  (2.13  عوريي)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من عورييقرية  ي  القطاع الصحييواج  

 .عدم مالءمة مبن  العيالة الصحية الحكومية الحالي  وعدم كفايت  لعدل المراجعين 

   يها. الال مة  ي العيالة الصحية الحكومية  ونقص األلويةنقص مستمر  ي بع  المدما  المقّدمة  

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  % مةن القةول العاملةة    .3سةتوعب  يحيةث    سرائيليسوق العمل اإلقطاع عل  عدة قطاعا   أهمها عوريي  قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2.13  عورييم لا قروي )

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2.13ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام قد أظهر  نتائج المس  الميدانيو

 ما يلي ك  عوريي قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة .3سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  لة% من األيدي العام .2قطاع الموظفين  ويشكل. 

 من األيدي العاملة .1  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. .1قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة 8  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة 2قطاع ال راعة  ويشكل %. 
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 عوريف يةقرتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2.13  عوريي قرويم لا  المصدر:      

 

 6مالحة     3 ممبة     )سةوبرماركت(  لة  ابق 28 عوريةي  قريةة صةالية والت اريةة  يوجةد  ةي     من حيةث المنشة   والملسسةا  االقت   أما 

 2  (الخالن ةارة ... و  للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة     محةال  .1و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة    محةل  14 بقاال  لبيع المضار والفواكة   

 . (2.13  عوريي قرويم لا  )  يتون اةرمع 2  ح ر اشيرمن 4محاجر أو كّسارا   

 

نتي ةة   لقريةة وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %. 2إلة    2.13لعةام   عوريةي  قريةة ةلت نسةبة البطالةة  ةي    وقد و

 عل  النحو اآلتي  هي  (2.13  قروي عورييم لا  )اإلسرائيلية اإلجراءا 

  ال راعيالقطاع. 

   صناعيالالقطاع. 

  الت اريقطاع ال.  

 القوى العاملة 

 

% من  33  أن هنا  6..2عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  33.6% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   76 % يعملون(. وكان هنا  89.8السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 34.7و الطالب 
 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عوريف 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

 1,036 1 442 9 14 51 0 368 593 11 46 536 ذكور

 929 0 874 5 6 43 455 365 55 8 1 46 إناث

 1,965 1 1,316 14 20 94 455 733 648 19 47 582 المجموع

   النتائج النهائية.6..2 -  التعدال العام للسكان والمساكن9..2ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة 

 

نظةر  )ا أراض سةكنية  لونمةا  231و قابلةة لل راعةة    هةي أراض  لونة   2,719لونمةا  منهةا    4,064حةوالي  ريةي  عو قريةة تبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    3ال دول رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)2,719( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

58 199 857 . . 422 89 . 26208 231 46064 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 عوريف قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 الباميةة والفةول األخضةر    تعتبةر . وعوريةي قرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 7ال دول رق  

  لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا
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 )المساحة بالدونم( عوريف قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

. 4 . . . . . 2 . . . 2 

 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  عوريةي وتشةتهر   .عوريةي  قريةة   يبين أنةواع األشة ار المثمةرة ومسةاحاتها  ةي      6ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا 16143

 

 ونم()المساحة بالد عوريف قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

. 16324 . 48 . 129 . 2 . 2 . . . 16143 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.8نظر ال دول رق  ا) لون   وأهمها القم  .78ن مساحة الحبوب تبلل إ   عوريي ريةقأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( عوريف قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 8جدول 

 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع
أبصال ودرنات 

وروجذ  
 الحبوب

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

. 669 . 13 . . . 33 . 1 . 23 . 3 . 78. 
 .2.1 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

المس  الميةداني   ترا ية(  إل  أن ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال  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 ةةة   حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعة   المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي يرة الح  ةت ال راعية األراضي

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

 .ب أريجيوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حس

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومون بتربية عوريي قرية سكان من % 3 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.9)انظر ال دول رق  (2.13  عوريي قرويم لا  ) وريرها

 عوريف قرية في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

33 26... 126... . . . . 1.3 13. 22 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 .2.1  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظر ال ةدول رقة     ( 2.13  عوريي قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 18   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

1.). 
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 وأطوالها عوريف قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 .1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 3 رير ةالحة

 2.13  عوريي قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2.13  عوريي قرويم لا ) والعقبا  المشاكل بع  عوريي قريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 

 .رالء أسعار األعال  والبذور 

 .محدولية القدرة عل  استتالل األراضي ال راعية بسبب االستيطان 

 .قلة المراعي والسيطرة عليها من قبل المستوطنين 

 .كثرة الحرائق واالعتداءا  عل  األراضي والم ارعين من قبل المستوطنين 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 .قلة المرلول االقتصالي من العمل  ي القطاع ال راعي 

 .عدم تو ر المعدا  ال راعية وقلة الوعي ال راعي 

 .سوء التسويق وضعي المدما  التسويقية 

  المحلية الحكومية واالهلية. عين من قبل الهيئا ارقلة الدع  للم 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .مصالرة األراضي من قبل االحتالل والمستوطنين 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

  معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد  ي قرية عوريي بعضا من الملسسا  الحكوميةة  منهةا   مركة  شةرطة. وكمةا يوجةد عةدل مةن ال        

    (  منها2.13  عوريي قرويم لا  ) ا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرهاتقدم خدماتها لممتلي  ئ التي

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد   الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  تة  ترخيصة  الحقةا      م 1994عام  تأسا : عوريف قرويمجلس

 حتية.  باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها لقريةا

  بهد  تقدي  خدما  اجتماعية وثقا ية متنوعة.من قبل و ارة الداخلية   م  4..2تأسست عام : االنماء الشبابيجمعية 

 بهةد  تقةدي  خةدما       و ارة الشباب والرياضةمن قبل الحقا م  تّ  ترخيص   1994عام  تأسا: نادي عوريف الرياضي

 رياضية  واجتماعية ممتلفة.

 تطةوير قطةاع ال يتةون  ةي       بهةد   ال راعةة  و ارةمةن قبةل   م   9..2عةام   تتأسسة : ونية الزراعيةجمعية عوريف التعا

   وت ويد الم ارعين بمعدا   راعية.ال ماعيةالقرية  وتنظي  عملية عصر ال يتون 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

  قريةالالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  سرائيليةالشركة القطرية اإلتعتبر  .م 1994 شبكة كهرباء عامة منذ عام عوريي قريةيوجد  ي 

 ويواجة  الت مةع مشةاكل هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء  تتمثةل  ةي          .% 93ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشةبكة الكهربة  وتصل نسبة الوحدا

لة  ةةعوبة شةراء    الكهربائيةة  ةي القريةة  إضةا ة إ    ة القةدرة  ةعوبة الحصةول علة  تةراخيص مةن الشةركة القطريةة االسةرائيلية ل يةال        
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% مةن   .3  وتقريبةا  قريةة الشةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي لاخةل          قريةة ال كما يتو ر  ي كهربائية جديدة.ومولدا  محوال  

 (.2.13 عوريي قروي)م لا  الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع  ةإن        المواطنين سيارا  أجرة تنقل 4   وماع ا باة 4عوريي  قريةيوجد  ي 

يعتبر قلةة  و (.2.13 قروي عوريي)م لا تنقل سكان الت مع يكون بواسطة السيارا  الماةة ومكتب تكسي خاي  ي بلدة حوارة 

)م لا لة  المةدن والت معةا  الم ةاورة    تنقةل الركةاب والمسةا رين إ    عوائةق أمةام  من أه  الالمركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها 

 ك   من الطرق الفرعية 12وك  من الطرق الرئيسة  8 قرية يوجد  ي ال  قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2.13 عوريي قروي

 .(11 دول رق  النظر )ا(2.13 عوريي قروي)م لا 

 

 عوريف قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 الطرق )كم( طول
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 8 .1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 1

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2.13  عوريي قرويم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

 بأسةعار الميةاه الماةةة   وبالتالي يقوم المواطنون  ي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج         عوريي شبكة مياه عامة ال يتو ر  ي قرية

بئةر من لةي     ..3يوجةد  ةي قريةة عوريةي      (.2.13شيكل للمتةر المكعةب مةن الميةاه )م لةا قةروي عوريةي          13ل  إ مرتفعة تصل

 (.2.13لت ميع مياه األمطار )م لا قروي عوريي  

 

 الصرف الصحي

 

)م لا  المتصاةية للتملص من المياه العالمةال يتو ر  ي قرية عوريي شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر ا

ن القريةة ريةر ممدومةة    أ ةي القريةة بسةبب     ن  ال تتو ر تقديرا  لالستهال  اليةومي مةن الميةاه للفةرل    أحيث و (.2.13قروي عوريي  

يةت   يةة. الميةاه العالمةة التةي     ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القر          إنة  بمدمة ت ويد الميةاه وبشةبكة الميةاه العامةة      

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

ند المصدر أو عنةد  . وهنا ت در اإلشارة إل  أن  ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عأو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2.13أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

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

واطنين والمنش   الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    الم

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         .1مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2.13)م لا قروي عوريي  % ..1تحصيل الرسوم حوالي  
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ينتفع معظ  سكان قرية عوريي من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والمحةال  الت اريةة  ةي    

القرية  ليت  بعد ذلك جمعها من قبةل م لةا    أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  .2أكياس بالستيكية ومن ث  يت  ت ميها  ي 

كة  عةن الت مةع  حيةت يةت        .4لمدما  بواقع مرتين  ي األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والةذي يبعةد   ا

 (.2.13)م لا قروي عوريي  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     6..فايةا  الصةلبة  ةي قريةة عوريةي      أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من الن

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 828طن   أي بمعدل  2.3كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 

ة مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن         كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عد عوريي تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

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

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

اض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمر

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

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

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

ار األضرار البيئية االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتب

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

    

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

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

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

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية عوريف 

 

بةين السةلطة الوطنيةةة     1993العةام   بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن              

% مةن  66لونما ) 36113حيث ت  تصنيي ما مساحت    ت  تقسي  أراضي قرية عوريي إل  مناطق )ب( و )ج(  إسرائيلالفلسطينية و

طينية وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسة             (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

 % من مساحة القرية الكلية( كمناطق23لونما ) 949مور األمنية.  يما ت  تصنيي ما مساحت  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ وتبق 

االسةتفالة منهةا اال   حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج)

سرائيلية. ومن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة عوريةي يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة            لارة المدنية اإلصري  من اإلبت

 (.12 دول رق  )انظر ال سرائيليةإومستوطنا    ي القرية  معظمها مناطق مفتوحة (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)

 

 1991اضي في قرية عوريف اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األر12جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 22 3,111 مناطق ب

 73 949 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 4,164 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عوريف 

 

كةان منهةا     ل  األهدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة  نالت قرية عوريي حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الدونما  لصا

لي خةالل سةنوا  احتاللهةا ل راضةي     سةرائي سةلطا  االحةتالل اإل  سةرائيلية. حيةث ةةالر     اإل إقامة المستوطنا  والبةلر االسةتيطانية  

لونما من أراضي قرية عوريي من أجل إقامة مستوطنة  يتسهار  اإلسرائيلية الواقعة  ةي ال هةة الشةمالية     38الفلسطينية ما مساحت  

وتبلةل   1983مستوطن إسرائيلي وقد تأسست عام  161.7الشرقية للقرية  ويبلل عدل المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنة حوالي 

 لون  ومعظمها مقام عل  أراضي قرية عصيرة القبلية وبورين. 16334مساحتها حوالي 

 

 

 سرائيلية في قرية عوريفاإل الحواجز العسكرية

 

سرائيلي  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها مئا  الحواج  العسكرية عل  أراضةي القةرل الفلسةطينية و ةي     أقامت قوا  االحتالل اإل

  وقد تأثر  قرية عوريي والقرل الم اورة من حاج  حوارة الرئيسي الةدائ  والةذي يعتبةر مةن أهة  الحةواج  وأخطرهةا  ةي         محيطها

محا ظة نابلا  والذي بقي لسنوا  طويلة معلما مهما وبار ا من معال  التنكيل واالنتهاكا  بحةق المةواطنين الفلسةطينيين  حيةث كةان      

حيث قللةت قةوا     9..2 الة هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئي  ي عام إها ال نوبية  وقد ت  خوقر الحاج  يفصل بين مدينة نابلاهذا 

عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ةي ظةل هةدوء االوضةاع الميدانيةة  ةي الفتةرة االخيةرة  كمةا          إحتالل من تواجدها  ي  وخففت من اال

ل  طريق حوارة الرئيسي بالقرب من مدخل قرية عينبوس وعوريي حيةث  وتقي  قوا  االحتالل بين الفينة واالخرل حواج  طيارة ع

 تقوم باحت ا  المواطنين وتفتيشه .
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ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أكان لهذه الحواج  وقد 

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

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

 

 

 سرائيلية في قرية عوريفالبؤر االستيطانية اإل

 

ا من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لترض إقامة بلرة اسةتيطانية جنةوب شةرق مسةتوطنة     االستيالء عل  أراضيهقرية عوريي شهد  

 يتسهار   وتطل هذه البلرة عل  قرية عوريي من  وق تلة تعتلةي القريةة  وتهةد  هةذه البةلر إلة  إي ةال امتةدال  ةي ال هةة ال نوبيةة            

كما وتشكل هذه البلر ح ام أمني يحي  بالمنةاطق الفلسةطينية    الشرقية للمستوطنة وذلك للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيين.

 ويحاةرها ويضيق عل  سكانها  وكذلك مصدرًا من مصالر االعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

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

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

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

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

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

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     1..2وعل  وج  التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

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

ائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   المستوطنين اإلسر

  يها.

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية عوريف

 

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

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      و ممتلكةةاته  الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

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

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

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

 

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

المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  يتسهار  وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا 

ون لالعتداءا  المتكةررة  مةن منةع    يوميًا للسكان القاطنين  ي القرل الفلسطينية الم اورة   منذ نشأة هذه المستوطنة واألهالي يتعرض

الم ارعين من الوةول ال  أراضيه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة            

 لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.
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 عوريف قريةقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والم

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  الممسة سنوا  الماضيةخالل عّدة مشاريع بتنفيذ  عورييقروي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خاللعوريف قروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 6جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 سالميالبنك اإل .2.1 تعليمي روع بناء مدرسة ثانوية لإلناثمش

 و ارة المالية 2.11 بنية تحتية مشروع تعبيد طريق راب 

 و ارة المالية 2.11 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 GFA 2.13 نعليمي مشروع استكمال بناء مدرسة

 2.13  عورييقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مةع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي      عوريي قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  القالمة  حيث ت  

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

 

 نشاء مبن  م مع خدما  عامة.الحاجة إل  إ -1

 ممط  هيكلي للقرية.ت هي  الحاجة إل   -2

 نشاء حديقة عامة.الحاجة إل  إ -3

 ك . .1شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   -4

 ك . 3بطول  لاخلية قتعبيد طرالحاجة إل   -3

 لون  من األراضي ال راعية. .3استصالح الحاجة إل   -7

 تعبئة  يت ال يتون  وت ويد ال معية ال راعية ب رار  راعي.الحاجة إل   -6

 طفال وطالب المدارس.الحاجة إل  باي لنقل األ -8

 ت ويد الم لا بسيارة ل مع النفايا .الحاجة إل   -9

 سعا .الحاجة إل  ت ويد القرية بسيارة إ -.1

 تقدي  قروض سهلة للم ارعين.الحاجة إل   -11

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 عوريف قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 2جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  17^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  .2   * ركيب شبكة مياه جديدةت 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو خبار جو ية 5

م ..33   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  .2   * تركيب شبكة ةر  ةحي 6

 ك  3   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 ةحاوي ..1   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   .1

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

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

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة أساسية    * ء مدارس جديدةبنا 1

 مدرسة عوريي االساسية الممتلطة   * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  .3   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر .3   * إنشاء خبار جمع مياه 2

 بركسا  3   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    *   بيطريةخدما 4

 سنويا طن .3   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 7

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 6

    *  لح بذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 9

 احتياجات أخرى

 بناء م مع خدما  للقرية. الحاجة إل  1

 نشاء ملعب ل طفال.إ الحاجة إل  2

 نشاء حديقة عامة.إ جة إل الحا 3

 بناء مدرسة وروضة نموذجية  ي المنطقة ال نوبية من القرية. الحاجة إل  4

 بناء مس د  ي المنطقة ال نوبية من القرية. الحاجة إل  3
 .طرق  راعية  ك .1لاخلية و ك  طرق 3  ك  طرق رئيسية 1 ^

  2.13  عوريي قرويم لا المصدر: 
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 :المراجع 
 

 

   لسطين. -رام اهلل. 6..2(  التعدال العام للسكان والمساكن والمنش    9..2المرك ي لإلحصاء الفلسطيني )ال ها  

  2.13قروي عوريي م لا. 

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

  لسطين. -لية نصي متر. بيت لح بدقة عا – 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)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2.12

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

 
  

    

 


