
منطقة األغوار

Information about Palestinian villages: 
Jordan Valley



القرى الفلسطينية
يصـــُدر هـــذا الكتّيـــب كجـــزء مـــن سلســـلة كتيبـــات ُتقّدم 
تصاميـــم بيانّيـــة معلوماتّيـــة “إنفـــو جرافيـــك” عـــن 
مناطق غور األردن، وبيت لحم، وقلقيلية والقدس. 
وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الّرســـوم الّتوضيحّيـــة، 
ــيط،  ــر، وبسـ ــلوب ُمبتكـ ــة بأسـ ــات المعروضـ والبيانـ

وســـهل االســـتخدام.

ُتقـــدم مؤّسســـة الّرؤيـــا الفلســـطينية هـــذا الكتّيـــب 
ضمـــن دورهـــا كشـــريك للبرنامـــج الفلســـطيني 
“تجـــاوب” الـــذي ُيديره المجلـــس الّثقافي البريطاني 
بهـــدف بنـــاء جســـور بيـــن المواطـــن والّســـلطة )صنـــاع 
ـــفافية فـــي  القـــرار(، كوســـيلٍة لتعزيـــز الُمســـاءلة والْشّ
المجتمعـــات الُمهّمشـــة ســـعيًا لتعزيـــز قدراتهـــا فـــي 
المشـــاركة المدنّيـــة وتمكينهـــا مـــن ُمســـاءلة ُصّنـــاع 
القـــرار، مـــن أجـــل تحســـين الّظـــروف المعيشـــية 
الّصعبـــة. وبالّتالـــي فـــإن البيانـــات والمعلومـــات هـــي 
عناصـــر أساســـية فـــي عمـــل “تجـــاوب” حيـــث يدعـــم 
ذلك الّنهج المهني باالعتماد على أدّلة يستند إليها 
الُمواطن في حمالت الُمناصرة للّتغيير الُمجتمعي.

الّتصميـــم البيانـــّي المعلوماتـــّي “إنفـــو جرافيـــك” 
متـــاح للجمهـــور  علـــى اإلنترنـــت مـــن خـــالل الّرابـــط:

www.tajaawob.ps/infographic
كما تتوفر على شكل ُكتيب ورقي مطبوع.

This booklet part of a series presenting info-
graphic designs focusing on the Jordan Valley, 
Bethlehem, Qalqilia and Jerusalem districts. 
The booklet consists of illustrations and data 
put together in a creative, simple and easy to 
use style.

Palestinian Vision presents this as a partner in 
the Palestinian Tajaawob programme, which is 
managed by the British Council. The programme 
aims to improve relations between the citizen 
and authorities )decision-makers( and to 
reinforce social accountability and transparency 
in marginalized communities. Tajaawob supports 
this by empowering citizens towards active civil 
participation and enabling them to question 
decision-makers in order to improve their difficult 
living conditions. Information and data are 
important components of citizen advocacy, so 
Palvision has created this infographic to support 
a professional evidence based approach for 
citizens to use in campaigns for social change.

The info-graphic designs are available online on 
www.tajaawob.ps/infographic, in addition 
to a series of printouts.
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تقع منطقة األغوار »غور أريحا« في الجهة الغربّية 
ـــة لـــوادي  لغـــور األردن. وهـــي أقـــرب للحاّفـــة الجبلّي
األردن االنهدامـــي مـــن نهـــر األردن؛ حيـــث تقـــع عنـــد 
خـــط االنقطـــاع الفاصـــل بيـــن البيئـــة الجبليـــة فـــي 
الغرب والبيئة الغورية في الشـــرق. ومنذ الُعصور 
القديمـــة، ُتعتبـــر األغوار ُنقطة عبور هاّمة، والبّوابة 
الّشرقية للقوافل الّتجارية ومدخاًل للغزوات الحربية 
باّتجـــاه فلســـطين. وتبلـــغ  مســـاحة أراضـــي األغـــوار 
593 كيلـــو متـــر مكّعـــب. وتضـــّم 13 تجمعـــًا بدوّيـــًا 
هي: »مرج نعجة، الزبيدات، مرج الغزال، الجفتلك، 
فصايـــل، العوجـــا، عيـــن بيضـــا، كـــردال، بـــردال، المالـــح 
والمضارب البدوّية، النصارية، عين شبلي، فروش 

بيـــت دجـــن«.

ـــي 46,718  ـــدُد الّســـكان فـــي األغـــوار بحوال ـــّدر ع ُق
نســـمة حّتـــى الّنصـــف األول مـــن عـــام 2011، وهـــم 
يشـــّكلون مـــا نســـبتُه %1.8 مــــن إجمالـــي ســـّكان 
ــور، 23,312  ــم 23,406 ذكـ ــة، بينهـ ــة الغربّيـ الّضّفـ

ـــاث. إن

َتعَتمـــد سياســـة إســـرائيل فـــي مناطـــق األغـــوار 
علـــى اســـتهداف الّســـكان الفلســـطينيين وُمحاولـــة 
إبعادهـــم عنهـــا مـــن خـــالل سياســـات حظر اســـتخدام 
األراضـــي، ومنعهـــم مـــن اســـتغالل مصـــادر المـــاء 
الغنّيـــة فـــي المنطقـــة، وبالّتالـــي تنفيـــذ خّطـــة 
الّســـيطرة اإلســـرائيلّية الكاملـــة علـــى األغـــوار فـــي 

ـــد. المـــدى البعي

Al-Aghwar area is located in the western part 
of the Jordan Valley ”Jericho’s Valley,“ which is 
closer to the mountain edge of the Jordan Valley 
rather than the Jordan River. It is situated at the 
separating line that divides the mountainous 
environment in the west and the environment 
of the valley in the east. The area is considered 
an important crossing point as it represented 
the eastern gate of Palestine in the old ages 
for commercial convoys and military invasions 
towards Jerusalem in the west and Amman 
in the east. 

The total area of Al-Aghwar is 593 square 
kilometers that includes 13 Bedouin gatherings 
)Marj Na’ja, Azubeidat, Marj Al-Ghazal, Al-
Jiftalik, Fassayil, Al-Auja, Ein Beida, Kardala, 
Bardala, Al-Maleh & Al-Madareb Al-Badawieh, 
Al-Nassrieh, Ein Shibly, and Furush Beit Dajan(.  
In mid 2011, the population of Al-Aghwar was 
estimated to have reached 46,718, which is 
1.8% of the West Bank population.  

Israeli policy in the Jordan Valley targets the 
Palestinian residents of Al-Aghwar in an attempt 
to expel them through restricting access to 
land and preventing the use of the rich water 
resources in the area, thus, implementing a 
plan of total Israeli control over Al-Aghwar in 
the future.

Al-Aghwar االغوار



لإلحصـــاء  المركـــزي  الجهـــاز  المراجـــع: 
الفلســـطيني، المجالـــس القرويـــة فـــي القـــرى، 
التطبيقيـــة  األبحـــاث  العوجا،معهـــد  بلديـــة 
)أريـــج(، مجموعـــة الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
الطـــوارئ،  حـــاالت  فـــي  الصحيـــة  والنظافـــة 
الشـــؤون  لتنســـيق  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 

بتســـليم.  الدولـــي,  البنـــك  اإلنســـانية، 

Source: Palestinian Central Bureau 
of Statistics, Village Councils of 
villages, Al-Auja Municipality, Applied 
Research Institute )Arij(, EWASH, UN 
OCHA, World Bank, B’Tselem.

العوجا



Population
عدد السكان

Area (in Dunums)
مساحة البلد )دونم(

Unemployment
 نسبة البطالة

Number of Schools 
and Dropout Rate
عدد المدارس 
ونسبة التسرب

Number of Institutions
and Associations working
in the village
عدد المؤسسات والجمعيات 
الفاعلة والعاملة في القرية

Demolished houses/Barracks

بيوت مهدومة أو بركسات

People with Disabilities
نسبة ذوي اإلعاقة

Source of income
مصادر الدخل

Poverty
نسبة الفقر

Source of electricity and water
مصادر الكهرباء والمياه



‘Ein el Beida

Agriculture 
Work in Settlements 
Private and Public Employment 

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 
 Israeli Companies

الزراعة 
العمل في المستوطنات 

قطاع التوظيف

5%
1449

3.4%2.6%18.6%

16895 5 
تسرب

مدارس  2

Settlers, on average, use 487 liters of water per person per day for personal use. On the other hand, 
Palestinian communities located in Area C use an average of between 10-30 liters per person per day.

يســتهلك اإلســرائيلي الــذي يعيــش داخــل المســتوطنات مــا يعــادل 487 لتــرًا مــن الميــاه للفــرد الواحــد يوميــًا، 
بينمــا يســتهلك الفــرد الفلســطيني فــي مناطــق )ج( مــا يعــادل 10 - 30 لتــرًا مــن الميــاه للفــرد الواحــد يومًيــا.

Dropout



Bardala

The average domestic water consumption rate among Palestinians living in the West Bank 
is 70 liters per capita per day (l/c/d). The “absolute minimum” recommended by the WHO is 
100 l/c/d. 

يصــل معــّدل االســتهالك المحّلــي للميــاه بيــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة 
إلــى 70 لتــرًا للفــرد فــي اليــوم، أّمــا “الحــّد األدنــى” الــذي توصــي بــه منّظمــة الّصحــة العالمّيــة فهــو 

100 لتــٍر للفــرد باليــوم.

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 

Israeli Companies

HousesBarracks

الزراعة 
العمل في المستوطنات

 تجارة
وظائف حكومية 

 Agriculture
 Work in Settlements

 Trade
 Governmental Jobs

5%

2040

4.7%

0.65%18.6%

18338 8 
بركس

مدارس3

420
تم هدم

                بيوت 

 
تسرب

Dropout



Kardala

According to UN OCHA, Israel demolished 2,513 Palestinian structures in Area C between 
January 2009 and May 2014, leaving 4,562 Palestinians without a home or otherwise 
affecting their ability to remain on their land.

وفقــًا لمكتــب األمــم الُمّتحــدة لتنســيق الّشــؤون اإلنســانية فــإّن إســرائيل دّمــرت 2,513 بنــاء فلســطيني فــي 
مناطــق )ج( بيــن ينايــر 2009 ومايــو 2014 ممــا تــرك 4,562 فلســطيني مــن غيــر مــأوى وبالّتالــي التأثيــر علــى 

قــدرة بقائهــم فــي أراضيهــم.

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 
Israeli Companies

الزراعة 
العمل في المستوطنات 

قطاع توظيف

Agriculture
Work in settlements
 Private and Public

 Employment

2%

383
3.1%

2.4%18.6%

4000 2

تم هدم
بيت وبركس

 1 house and 1
barrack

 

 
تسرب

Dropout

يذهب الطالب 
إلى مدارس 
القرى المجاورة

 Pupils attend
 schools in

nearby village



Al Malih and Al Madareb Al Badawiya

2300
تم هدم

بيت وبركس
 Houses and

Barracks

In 2011, only 264 Palestinian wells were operational in the West Bank, in comparison with  
774 Palestinian wells operational in 1967.

اســتفاد الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة عــام 2011 مــن 264 بئــرًا، بالمقارنــة مــع اســتفادتهم مــن 
774 بئــرًا فــي العــام 1967.

اليوجد كهرباء
المياه تنكات

 مجرورة 
No Electricty 

Dragged Water 
Containers 

الزراعة 
الثروة الحيوانية 

اعمال متفرقة

 Agriculture
 Livestock
 Irregular Work

9%
3500

0.5%20%

5%

5
يذهب الطالب 
إلى مدارس 
القرى المجاورة 32981

 
تسرب

Dropout

Pupils attend 
schools in 

nearby villages



مدرسة  1

Marj Na’ja

Settlers and Palestinians do not pay the same price for water. Palestinian herders in Area C 
pay between 25-40 NIS for one cubic meter, while settlers pay between zero and 1.8NIS for 
one cubic meter.

ال يدفــع اإلســرائيليون الذيــن يعيشــون داخــل المســتوطنات والفلســطينيون الّســعر نفســه للُحصــول 
علــى الميــاه، حيــث يدفــع الّرعــاة الفلســطينيون فــي مناطــق )ج( بيــن 25 – 40 شــيكل للمتــر المكّعــب 
الواحــد، بينمــا يدفــع اإلســرائيليون الذيــن يعيشــون داخــل المســتوطنات بيــن 0 - 1.8 شــيكل للمتــر 

الُمكّعــب الواحــد.

مصادر الكهرباء والمياه
 شركات إسرائيلية
Israeli Companies

الزراعة 
العمل في المستوطنات 

قطاع توظيف
تجارة

 Agriculture
Work in Settlements
 Private and Public

  Employment
 Trade

4%
858

7.6%13.1%39.7%

4872 2

بركسات
barracks4 1

تم هدم
         

         بيت       و             
House

 
تسرب

Dropout



Al-Zubeidat

UN OCHA figures state that the annual rate of settler attacks has almost quadrupled between 
2006 and 2014.

ُتشــير أرقــام مكتــب األمــم الُمّتحــدة لتنســيق الّشــؤون اإلنســانية إلــى أن الُمعــّدل الّســنوي لهجمــات 
الإلســرائيليين الذيــن يعيشــون داخــل المســتوطنات تضاعفــت أربــع مــرات خــالل الفتــرة مــن 2006 و 

 .2014

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 
 Israeli Companies

الزراعة 
العمل في المستوطنات

قطاع التوظيف 

 Agriculture
 Work in Settlements

 Private and Public
 Employment

1%

1704

4%6.8%

39.7%

4123 3

 
تسرب

Dropout

مدارس2

تم هدم        بركس 12
Barracks



الزراعة 
قطاع التوظيف

Agriculture
 Public and Private

Employment

1%
243

9.8%2.46%

39.7%

4917 1

مصادر الدخل

مدرسة  1

Marj al Ghazal

The vast majority of demolitions take place because a home or structure has been built without a 
permit. However, more than 94 % of all Palestinian permit applications have been rejected by the 
Government of Israel (GoI) in recent years.

االحتــالل يهــدم المنــازل والبيــوت بحّجــة عــدم توافــر تصاريــح للبنــاء، إاّل أّن الُحكومــة اإلســرائيلية رفضــت %94 من 
طلبــات تصاريــح البنــاء للفلســطينيين فــي الّســنوات الماضية.

 
تسرب

Dropout

Houses

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 

تم هدم      بيوت 4

Israeli Companies



Al-Jiftlik

Houses

Barrack

Israeli settlements now control 43% of land in the West Bank. In the Jordan Valley, the 
settlements control 86% of the land. 

ُتســيطر الُمســتوطنات اإلســرائيلية علــى %43 مــن األراضــي فــي الّضفــة الغربيــة وُتســيطر علــى 
نســبة كبيــرة مــن األراضــي فــي األغــوار ُتعــادل 86%. 

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 

 التجارة 
 الزراعة 

 العمل في المستوطنات 
 قطاع التوظيف

 
 Trade

 Agriculture
 Work in Settlements

 Private and Public
 Employment

3%

4455

4.7%3.6%29.9%

185032 8

28
1

تم هدم          بيت 

بركس

 مدارس  2
تسرب

Dropout Israeli Companies



Furush Beit Dajan

The European Commission estimates that Israel demolished up 49 million euros worth of 
development projects in the period between 2001 - 2011 of which 29.4 million euros were 
funded by the European Union or its Member States. 

ــة  ــورو مــن مشــاريع الّتنمي ــون ي ــرت مــا ُيعــادل 49 ملي ــأّن إســرائيل دّم ــة ب ــة األوروبي ر المفوضي ُتقــدِّ
بشــكل إجمالــي فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2001–2011 منهــا 29.4 مليــون يــورو لمشــاريع ُممّولــة 

مــن االّتحــاد األوروبــي أو أحــد دولــه األعضــاء.
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Ein Shibli

تربية مواشي 
العمل في المستوطنات 
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The World Bank concluded in October 2013 that if Palestinian businesses and farms were permitted 
to develop in Area C, this would add as much as 35% or 3.4$ billion, to the Palestinian GDP.

اســتنتج البنــك الّدولــي فــي أكتوبــر 2013 بإّنــه لــو ســمحت إســرائيل للمشــاريع الّتجاريــة الفلســطينّية والمــزارع 
اإلجمالــي  المحلــّي  الّناتــج  إلــى  دوالر  مليــار   3.4 أو   35% ذلــك ســُيضيف  فــإن  )ج(  مناطــق  فــي  بالّنمــو 

الفلســطيني.  



An Nassariya

الزراعة  
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In 2013, UN OCHA registered a record number of 10,700 burnt olive trees, uprooted or 
otherwise damaged by settlers, resulting in a collective loss of over $8 million for Palestinian 
farmers. FAO estimates that each tree damaged represents a loss of $750 to its owner.

ســّجل مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي عــام 2013 رقمــًا قياســيًا وصــل إلــى 
10,700 شــجرة زيتــون حرقهــا وقلعهــا وأتلفهــا إســرائيليون ممــن يعيشــون داخــل المســتوطنات، مّمــا 
أّدى إلــى خســارة جماعّيــة للُمزارعيــن الفلســطنيين بأكثــر مــن 8 مليــون دوالر. ُتقــّدر منّظمــة األغذيــة 

والّزراعــة )الفــاو( بــأّن كّل شــجرة تالفــة ُتكّلــف صاحبهــا خســارة مقدارهــا 750 دوالر. 
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Fasayil

Palestinians can only develop 6% of the Jordan Valley. Without Israeli restrictions an 
additional 50 sq/km in the Jordan Valley could be cultivated.  This could add 1$bn/year to 
the Palestinian economy, or 9 % of GDP.

ُيســمح للفلســطنيين باستشــمار وتنميــة %6 مــن مســاحة األغــوار فقــط. ولكــن مــن دون القيــود 
اإلســرائيلية يمكــن اســتصالح 50 كيلومتــر مكّعــب إضافيــة للّزراعــة فــي األغــوار، األمــر الــذي يمكــن أن 
يضيــف بمقــدار 1 مليــار دوالر لالقتصــاد الفلســطيني ســنويًا أي مــا ُيعــادل %9 مــن الّناتــج المحّلــي 

اإلجمالــي.

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 
 Israeli Companies
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Al-’Auja

ُتســيطر إســرائيل علــى %80 مــن مصــادر الميــاه الفلســطينية، وتقــع معظــم ُمســتوطناتها فــي 
الّضفــة الغربّيــة بالُقــرب مــن مصــادر الميــاه التــي ُمنــع الفلســطينيون مــن الوصــول إليهــا، وَيســتخدم 
اإلســرائيليون الذيــن يعيشــون داخــل المســتوطنات فــي األغــوار كّميــة كبيــرة مــن الميــاه لــري منتجــات 
ــّري لمزروعاتهــم. ــاه ال ــر مي ــة بأهــداف تصديرهــا، بينمــا ُيعانــي الُمزارعــون الفلســطينيون لتوفي زراعي

Israel controls 80% of Palestinian water resources. Most West Bank settlements are located 
close to water resources, which Palestinians are restricted from accessing.  Israeli settlers in 
the Jordan Valley use large quantities of water to grow agricultural produce for export, while 
Palestinian farmers struggle to irrigate their crops. 

مصادر الكهرباء والمياه
شركات إسرائيلية 
 Israeli Companies
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