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مرشوع شباب غور األردن من أجل التغيري تنفيذ مركز العمل التنموي/ معاً بالرشاكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل 

وبتمويل من االتحاد األوروبي 

ت�م إنتاج ه�ذا الكتيب بمس�اعدة م�ن االتحاد 
األوروب�ي. إن املواد املنش�ورة يف ه�ذا الكتيب، 
ه�ي آراء الكاتب وال تع�ر بالرضورة،  عن آراء 
أو سياس�ات املفوضية األوروبية وال يمكن بأي 
حال من األحوال أن تتخذ لتعكس وجهات نظر 

املفوضية األوروبية. 
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مقـــــدمة:

أريحا  الغربية وتشمل كل من محافظة  الضفة  الشمايل الرشقي من  الجزء   تقع محافظات األغوار عىل طول 
49 تجمعاً سكنياً، وتبلغ مساحة هذه املنطقة حوايل  ومحافظة طوباس وجزءاً من محافظة نابلس، وتشمل 
1638 كيلومرت مربع، وتشكل أكثر من %28 من مساحة الضفة الغربية والبالغة 5690 كم مربع، حيث تمتد 

من نهر األردن رشقاً حتى ارتفاع 300م فوق سطح البحر غرباً.

فهي  والدينية،  والسياحية  واالقتصادية  السياسية  األبعاد  كافة  يف  بالغة  إسرتاتيجية  أهمية  األغوار  وتشكل 
أحد أهم ركائز مقومات الدولة الفلسطينية, واملعر والنهر الذي يمنعنا االحتالل من الوصول إليه عوضا عن 
االستفادة من مياهنا فيه،  األمر الذي يندرج عىل البحر امليت بكل ما يحمل من ثروات وأبعاد، وتشكل األغوار 
الغذاء  سلة  باعتبارها  الغذائي  األمن  لتوفري  أساسياً  ومصدراً  جديدة،  فلسطينية  تجمعات  لبناء  خصبة  نواة 
الفلسطينية، وتعتر األغوار مهد املصادر الطبيعة وثرواتها، فعدا عن املياه هناك الطاقة املتجددة التي يجب 
أن تتوفر خطط حقيقية لالستفادة منها لخصوصية األغوار الطبيعية وتوحدها الكوني بطبيعتها التي يشكل 

البحر امليت أخفض نقطة عىل سطح األرض فيها.
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وتشكل الزراعة العصب االقتصادي لسكان مناطق األغوار 
لخصوبة  نظراً  فيها  يعملون  السكان  غالبية  أن  حيث 
األرايض الزراعية وامليزة النسبية ملزارعيه، حيث يتم إنتاج 
مناطق  يف  إنتاجها  يمكن  ال  الشتاء  موسم  يف  محاصيل 
أخرى، إضافة إىل توفر العديد من املصادر املائية واملتمثلة 
املطلة  الجبلية  السفوح  من  مياهها  تتدفق  التي  بالينابيع 
مناطق،  عدة  يف  الجوفية  اآلبار  وجود  وكذلك  األغوار  عىل 
والينابيع تشكل املصدر الرئييس للمياه يف مناطق األغوار، 
من  األغوار  لينابيع  السنوي  الترصيف  حجم  ويتفاوت 
معدالت  عىل  اعتماداً  آلخر  عام  ومن  أخرى،  إىل  منطقة 
األمطار حيث يرتاوح املعدل العام لترصيف هذه الينابيع 
بحوايل 21 مليون مرت مكعب سنوياً بالحد األدنى، ويقدر 
األغوار  مناطق  يف  الكمي  الفلسطينية  الجوفية  اآلبار  عدد 
بحوايل 209 برئ،  كثري منها ال تعمل أو مهجورة ألسباب 
عدة، منها قدم هذه اآلبار، أو ضحل عمق بعضها، باإلضافة 
تأهيل  األهايل من  املنطقة وحرمان  االحتالل عىل  لسيطرة 
اآلبار، وتشري املعطيات املتوفرة يف سلطة املياه إىل أن عدد 
ال  األغوار  مناطق  يف  حالياً  تعمل  التي  الفلسطينية  اآلبار 
تزيد عن حوايل 89 برئاً فلسطينياً تستخدم أساساً ألغراض 
الزراعة، ويرتاوح املعدل العام لالستخراج السنوي من تلك 
مليون   )  20  - من)10  بحوايل  سنوات  عرش  آلخر  اآلبار 
املروية حوايل  األرايض  مرت مكعب/السنة، وتقدر مساحة 
أخصب  من  دونم    400,000 أصل  من  دونم   50,000

األرايض الفلسطينية القابلة للزراعة.



الموارد البشرية:
يعيش يف األغوار الفلسطينية قرابة 130 ألف مواطن فلسطيني، يتوزعون عىل ثالثة محافظات هي ) أريحا، طوباس، 
وأجزاء من نابلس(، واألغوار هي املنطقة الجغرافية التي تمتد من نهر األردن رشقاً حتى السفوح الجبلية الواصلة 
الزراعية،  والقرى  البدوية  السكنية واملضارب  التجمعات  العديد من  البحر، وتشمل  300م فوق سطح  ارتفاع  إىل 
ويعمل معظم سكان األغوار بالزراعة وتربية املوايش، نظراً لطبيعة املنطقة الغنية باألرايض الزراعية الخصبة ووفرة 
املياه وتوفر الخرة العملية العالية لدى أهايل املنطقة الذين حصلوا عىل موروثهم وخراتهم من األجيال السابقة التي 
امتهنت هذه العمل منذ آالف السنني، باإلضافة للمساحات الواسعة الصالحة للرعي، فيما حصل العديد من أبناء 
املنطقة عىل تعليم عايل يف مجاالت وخرات متعددة نظراً للحاجة لتطوير مجتمعاتهم، ويف محاولة للحصول عىل مزيد 
من الفرص خاصة بعد تراجع نسبة املساحات املزروعة لصالح اإلستيطان وبسبب إنخفاض نسب املياه املخصصة 
للزراعة والرشب يف األغوار، باإلضافة إىل املعيقات التي يفرضها اإلحتالل عىل الحركة والتنمية هناك، وكباقي قطاعات 
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الوطن تعاني األغوار من إرتفاع نسب البطالة وانحسار فرص العمل، فيما تشهد األغوار كغريها هجرة معاكسة 
للعمل يف املستوطنات ويف الداخل املحتل، حيث تقول اإلحصائيات ان %23 من الذكور مقابل %36 من اإلناث 
يعانون من البطالة، وأن اعىل نسبة بطالة سجلت للفئة العمرية 20 - 24 سنة، وأن نسبة البطالة بشكل عام 
بلغت %29.3 يف الربع األول 2014، فيما تقدر اإلحصائيات أعداد من يعملون يف إرسائيل واملستوطنات حوايل 
110,300 عامل، فيما يعمل يف املستوطنات يف مناطق اإلغوار حوايل 15 ألف عامل يتغيري عددهم حسب املواسم 

الزراعية املختلفة.

املنطقة
عدد 

السكان
الخريجني 
باحثني عمل

عدد عمال 
املستوطنات

مزارعني 
مهرة

متوسط دخل عمال 
املستوطنات

متوفر مخطط 
هيكيل

نعم1500 – 2401322740001502000أريحا

نعم1500 – 20,129900120017002000طوباس

نعم1000 – 7500215200701500األغوار الوسطى

نعم1000 – 45005055020001500الجفتلك

نعم1000 – 550020050015001500العوجا

نعم1500 – 40302002806202000األغوار الشمالية

نعم2500 – 137030380703000النويعمة

نعم1000 – 1500154001501500فصايل

نعم1000 – 19001001007001500الزبيدات
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التجمعات البدوية المهمشة:
عدد السكانالتجمع

2368راس العوجا

1600الديوك

843مرج نعجة

1690الجفتلك

636النويعمة

650عقبة جر

129واد القلط

129عني السلطان

372املعرجات

1213فصايل

446فروش بيت دجن

428السبح

177الحديدية

274الفارسية

245واد املالح

224عني الحلوة

216عاطوف

252إبزيق

11892املجموع

عدد السكانالتجمع 

650رأس العوجا 

700فصايل الفوقا

50فصايل الوسطى

243حمامات املالح 

224عني الحلوة 

216الحديدة

251الفارسية 

130مكحول

252ابزيق 

372بدو الكعابنة ) معرجات اريحا ( 

280بدو الزايد والرشايدة ) النويعمة الفوقا (

127حمصة

128كشدة

87يرزا

167عاطوف 

171خربة الراس 

304الثغرة

4352 نسمةاملجموع 



الموارد )المياه واألراضي(:
اعتماداً عىل التقارير املتوفرة ملعدالت التزود املائي فإن سلطة املياه، قدرت االستخدامات املنزلية بحوايل 4.5 مليون 
مرت مكعب للعام، واالستخدامات الزراعية ب 55 مليون مرت مكعب، وان االحتياجات املستقبلية تقدر بأكثر من 120 
املستقبلية  املنطقة  احتياجات  األغوار، ولتغطية  العائدين يف مناطق  استيعاب  2025 مع  مليون مرت مكعب/لعام 
يتوجب تطوير املصادر املائية املتاحة والتي تتمثل يف: صيانة وتطوير الينابيع، إعادة تأهيل وتطوير اآلبار الزراعية، 
حفر آبار جديدة، الحصاد املائي، استخدام املياه العادمة املعالجة يف الزراعة، تحليه مياه اآلبار والينابيع املالحة، 
إضافة إىل اسرتداد حقوقنا املائية يف نهر األردن. تتضمن الخطة التطويرية ملصادر املياه يف محافظات األغوار عىل 

مقرتحات مشاريع لتنفيذها عىل مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة األمد.

ينبوعا تتغذى   22 الرئيسية بحوايل  الينابيع  األغوار حيث يقدر عدد  الينابيع يف عدة مناطق من  تتدفق  الينابيع: 
44 م م²/السنة،  الينابيع بحوايل  لهذه  السنوي  للتدفق  العام  املعدل  الجبلية، ويقدر  املائية  الطبقات  مياهها من 

وتستغل مياه هذه الينابيع يف أغراض الزراعة والرشب، هذا إضافة إىل مجموعة ينابيع الفشخة التي يبلغ 
معدل ترصيفها ما بني  80 – 100 م م /³ السنة.
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وشملت أول خطة تطوير للقطاع الزراعي  باألغوار األهداف التالية:

االستغالل األمثل للموارد الزراعية وبشكل خاص األرض واملياه بكفاءة اقتصادية وبما يضمن استمراريتها . 1
واملحافظة عىل البيئة واملساهمة يف تحقيق األمن الغذائي.

تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خالل تحقيق التنمية الريفية املتكاملة والتي تشكل الزراعة العمود . 2
الفقري لها واعتماد مبدأ املشاركة الشعبية ومراعاة التكامل والتنسيق مع املنظمات األهلية وإدماج النوع 

يف التنمية وتشجيع إنشاء تنظيمات املزارعني واملستهدفني اآلخرين.
زيادة وتحسني القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي يف األسواق املحلية واألجنبية.. 3
تمكني القطاع الخاص من القيام بدوره بسهولة ويرس يف عملية التنمية الزراعية والريفية.. 4
يف . 5 أكر  كفاءة  وتحقيق  البرشية،  املوارد  وتنمية  للزراعة  القانوني  واإلطار  املؤسيس  البناء  وتقوية  تدعيم 

تقديم الخدمات.
تشجيع التعاون أو التكامل الزراعي العربي واإلقليمي واملشاركة الفعالة يف املنظمات واالتفاقيات اإلقليمية . 6

والدولية ذات العالقة بالزراعة والغذاء.

»زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة عىل تحقيق األمن الغذائي واملنافسة محلية خارجية عرب االستخدام األمثل 

للموارد كجزء من التنمية الشاملة وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيني عىل أرضه وصوالً إىل بناء الدولة«.

قائمة باآلبار العاملة واملعطلة يف مناطق األغوار:

عدد اآلبار العاملةعدد اآلبار الكليةاملنطقة
كمية اإلستخراج/سنة 

مليون مرت مكعب

93281.7أريحا

200دير حجلة

970.43العوجا

840.14فروش بيت دجن

18164وادي الفارعة

110.06فصايل
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27232.8الجفتلك

320.35الزبيدات

1370.8مرج نعجة

810.09األغوار الشمالية

1828910.37املجموع

املساحات الزراعية املزروعة املروية والبعلية التقديرية:

بعيل ) دونم (مروي ) دونم (
اإلستهالك الفعيل

)م ³/ دونم(
اإلستخدام األمثل م ³/ دونم

LR بدون إحتسابLR مع إحتساب

50000314,8099009211133

ترتاوح أسعار مياه الري بني )0.15( دوالر للمرت املكعب والتي تعتر كلفة إتاحة مياه الينابيع يف منطقة األغوار، إىل 
مبلغ )0.30( دوالر للمرت املكعب من اآلبار التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إىل حوايل )0.50( دوالر للمرت املكعب من 
اآلبار التي تعمل عىل املحروقات، حيث يعتمد سعر املياه عىل سعر الوقود وعمق البرئ وإنتاجيته، ويصل يف طمون 

لحوايل دوالر.

توزيع املصادر مياه عىل القطاعات املختلفة:

عدد السكان
اإلستخدامات البلدية م م ³ / السنة

املجموعسياحةتربية املوايش%10عامة %3صناعية %15منزلية

116,7593.030.6730.1350.450.20.489

كمية الطلب عىل مصادر املياه لالستخدامات الزراعية التقديرية:

املساحة املزروعة 
املروية )دونم(

كمية املياه املستخدمة م م ³ / السنة

املجموعأشجار مثمرةخرضواتمحاصيل محميةمحاصيل قمحية

50,0003.364.825.9620.2354.62
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أسعار الكهرباء يف مناطق األغوار

أريحاطوباساملنطقة
األغوار 
الوسطى

فصايلالعوجاالزبيداتالجفتلك
االغوار 
الشمالية

النويعمة

املزود
كهرباء 
الشمال

كهرباء 
القدس

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

رشكات 
إرسائيلية

0.6550.790.60.40.40.680.72.20.5سعر كيلو/واط

املنطقة
املنطقة 
اإلدارية

وضع شبكة 
املياه

عدد 
السكان

كمية التزود 
)م م/³ السنة(

املعدل 
يومياً)لرت/ فرد(

مصدر املياه

مياه الضفة الغربية/ ميكروت23800.156209يوجدCبردلة وكردلة
مياه الضفة الغربية/ ميكروت15600.054117يوجدCعني البيضا

تنكات من القرى املجاورة2520.00220ال يوجدCإبزيق
تنكات من القرى املجاورة930.00120ال يوجدAسلحب
تنكات من القرى املجاورة81590.02911يوجدAعقابة

برئ جويف28210.120117يوجدAتياسري
برئ جويف2510.00220مقرتحCالفارسية

تنكات من القرى املجاورة2000.00120ال يوجدCالعقبة
مياه الضفة الغربية3040.00651يوجدAالثغرة
تنكات من القرى املجاورة2430.00220مقرتحCاملالح

برئ جويف20,1290.51875يوجدAطوباس
تنكات من القرى املجاورة1280.00120ال يوجدAكشدة

تنكات من القرى املجاورة870.00120ال يوجدCخربة يرزة
آبار زراعية8250.055182يوجدAرأس الفارعة

نبع + برئ جويف67660.14358يوجدAمخيم الفارعة
تنكات من القرى املجاورة1710.00120الCخربة الراس

نبع + برئ جويف27550.05858يوجدAوادي الفارعة
برئ جويف122870.13530يوجدAطمون

تنكات من القرى املجاورة1640.00120ال يوجدCخربة عاطوف
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تنكات من القرى املجاورة2160.00220ال يوجدCالحديدية
تنكات من القرى املجاورة1270.00120ال يوجدCخربة حمصة

59,9181.28961.8مجموع طوباس
آبار زراعية9020.01854يوجدCمرج نعجة

مياه الضفة الغربية/ ميكروت19000.04782يوجدCالزبيدات
آبار زراعية4530.00954يوجدCمرج الغزال

مياه الضفة الغربية/ ميكروت45000.12566يوجدCالجفتلك
مياه الضفة الغربية/ ميكروت15000.057148يوجدCفصايل
مياه الضفة الغربية/ ميكروت55000.14182يوجدAالعوجا

مياه الضفة الغربية/ ميكروت13700.01224يوجدAالنويعمة
ينابيع9580.00824يوجدAعني الديوك
ينابيع23940.182208يوجدAمخيم العني

ينابيع240131.972225يوجدAأريحا
مياه الضفة الغربية/ ميكروت74610.430158يوجدAمخيم عقبة جر

مياه الضفة الغربية/ ميكروت640.00284يوجدCالنبي موىس

170,8513.003161مجموع أريحا
برئ زراعي28350.07976يوجدBالباذان

برئ زراعي2773.750.02747يوجدBالنصارية
برئ زراعي18340.01847يوجدBالعقربانية
برئ زراعي24430.02957يوجدBبيت حسن
نبع4060.00783يوجدBعني شبيل

برئ زراعي13560.02857يوجدCفروش بيت دجن
84520.18861مجموع أغوار نابلس

معدل تدفق الوديان الرئيسية باألغوار:

معدل الجريان السطحي
م م ³ / السنة

معدل السقوط املطري
ملميرت / السنة

الحوض املائي السطحي
) مليون مرت مكعب (

1 – 3002وادي االحمر

3.5 – 50011وادي الفارعة



2 – 3503وادي العوجا

3 – 45011وادي القلط

1 – 3502وادي النويعمة

2001وادي املالح

11 - 30املجموع

املساحات املزروعة الزراعية املزروعة حالياً واملمكن تطويرها:

املنطقة
املساحة املزروعة حالياً 

) دونم (
املساحة املمكن تطويرها

)دونم (

21.00093.000األغوار الشمالية

110.00040.000الجفتلك

87.00088.000أريحا / العوجا
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 أهم عوامل تشجيع اإلستثمار باألغوار:
• توفر مساحات من األرايض الخصبة القابلة لإلستثمار.	
• توفر األيدي العاملة املاهرة املدربة القادرة عىل اإلنتاج النوعي.	
• توفر مؤسسات قاعدية لها خرة عالية باملجاالت املختلفة خاصة الزراعية وبمواصفات عاملية.	
• توفر الثروة الحيوانية والتنوع الحيوي الذي يميز األغوار.	
• طبيعة املناخ الحار صيفاً واملعتدل شتاًء وأثره عىل إنضاج الثمار بصورة مثالية ال تتوفر يف أي مكان آخر.	
• توفر نسبي يف املوارد املائية والينابيع وخضوع املنطقة لخطط تطوير طموحة باملستقبل القريب.	
• املناطق فيها شبكات صحية وهاتف 	 توفر بنى تحتية وتمديدات شبكات مياه وكهرباء وطرق وبعض 

ومختلف أنواع اإلتصاالت واإلنرتنت.
• كون املنطقة هي املعر الوحيد للضفة الفلسطينية للعالم الخارجي عن طريق األردن الشقيق.	
• كون املنطقة تعتر مشتى فلسطني بسبب مناخها الدافئ شتاء وفيها أقدم مدينة يف العالم ومليئة باملناطق 	

السياحية والدينية املقدسة لدى مختف الديانات.
• جمال املنطقة وطبيعتها الحيوية تجعلها مقصد املتنزهني خاصة فرتات الربيع والشتاء.	
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أبرز السياسات االقتصادية لوزارة االقتصاد الوطني
• مكافحة منتجات وخدمات املستوطنات املقامة عىل األرايض الفلسطينية.	

• رصد ومكافحة وحظر تداول السلع وخدمات املستوطنات.	

• دعم االقتصاد الفلسطيني وتوفري فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية وتوعية املواطنني 	
بشان اآلثار السلبية الناتجة عن تداول منتجات املستوطنات.

حماية املنتج الوطني والعمل عىل زيادة ميزته التنافسية من خالل:

• إعطاء األولوية للمنتجات الوطنية يف العطاءات واملشرتيات الحكومية وبفارق %15 عن تكلفة املستورد.	

• فرض رسوم جمركية بسقف ال يتجاوز %35 عىل 200 سلعة مستوردة والتي لها بدائل وطنية يف أربع 	
قطاعات إنتاجية، الجلود واألحذية، املالبس، األثاث، واألملنيوم. 

• تخفيض التعرفة الكهربائية يف املنشآت الصناعية بنسبة 5%.	

• لقد تم االنتهاء من إعداد النظام الخاص بالرتاخيص الصناعية واملتمثل بتسهيل اإلجراءات استناداً إىل 	
قانون الصناعة.

يف مجال تحسني املناخ االستثماري لدولة فلسطني من خالل: 

• تطوير البيئة القانونية املنظمة للحياة االقتصادية، سواًء تنقيح وتعديل ومراجعة القوانني االقتصادية 	
القديمة، أو إصدار قوانني اقتصادية جديدة، باإلضافة للرتكيز عىل البيئة املادية ومشاريع البنى التحتية 
وإنشاء املدن الصناعية الجديدة )مدينة أريحا الصناعية الزراعية، مدينة بيت لحم الصناعية، ومدينة 

جنني الصناعية(

تبسيط إجراءات الوزارة يف مجال تقديم خدماتها للمستمرين واملواطنني

• من خالل تبني مرشوع الالمركزية، حيث أصبح كل مواطن باستطاعة الحصول عىل الخدمة من املكاتب 	
إنشاء  الجديد  االستثمار  قانون تشجيع  وقد شمل  الوطني كل يف محافظته،  االقتصاد  لوزارة  الفرعية 
النافذة االستثمارية الواحدة والتي تتويل ترخيص مشاريع االستثمار والحصول عىل جميع املوافقات من 

الجهات املختصة األخرى من مكان واحد خالل 30 يوم.
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الزراعة  وزارة  خالل  من  تقديمها  الممكن  من  التي  الحوافز 
لتشجيع االستثمار في منطقة األغوار

تقديم خدمات إرشادية مجانية من خالل مرشدي الوزارة وتدريب العمال يف املشاريع الزراعية القادمة.	 

املساعدة يف تسهيل البنية التحتية من خالل شق الطرق الزراعية و توسيع عمليات الحصاد املائي.	 

إعفاء الثروة الحيوانية من رسوم اإلسترياد.	 

الحوافز التي يقدمها قانون تشجيع االستثمار من إعفاء املشاريع الزراعية التي تنتج املواد الزراعية األولوية 	 
من رسوم رضيبة الدخل.

ما يقدمه شباب األغوار للمستثمرين 
طاقات شبابية يف مجاالت مختلفة 	 

أيدي عاملة ذات اختصاص 	 

توفري املعلومات وعمل الدراسات للمشاريع التي يرغب املستثمر إقامتها 	 

املتابعة مع الجهات املختصة الرسمية واألهلية	 

مساعدة املستثمر عىل تسويق املنتج الفلسطيني والرتويج له.	 



أنواع الزراعة الرائدة باألغوار:
• زراعة الخرضوات.	
• زراعة النخيل.	
• زراعة األعناب.	
• زراعة األعشاب الطبية.	
• زراعة املوز.	
• زراعة الجوافة.	

• زراعة الحمضيات.	

أكثر أنواع الثروة الحيوانية إنتشارًا ونجاحًا باألغوار.
• املوايش ) الضأن واملاعز (	
• األبقار.	
• الدواجن.	
• الجمال.	
• النحل.	
• الثروة السمكية.	

الصناعات التي تشكل إحتياج باألغوار:
• مصنع أعالف.	
• مصنع بالستيك لألغراض الزراعية.	
• مصنع كرتون لتعبئة الثمار.	
• مصنع عجوة وتعبئة وفرز تمور.	
• مخلالت وتصنيع غذائي زراعي.	
• مصنع رب بندورة.	
• مسالخ للحيوانات والدجاج وتجميد لحوم.	
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الثروة الحيوانية والزراعية:
جدول عدد حيوانات املاشية يف فلسطني: 

نوع املاشية                         Type of livestockاملنطقة

أبقار
Cows

ضأن
Sheeps

ماعز
Goats

39.625732,399240,136فلسطني

26,477669,843226,428الضفة الغربية

12,186328,67767,243شمال الضفة الغربية

الثروة الحيوانية باملناطق املستهدفة فقط:

دواجنموايشأبقاراملنطقة
 1.5مليون طري200065000أريحا

 90000 الحم160060000طوباس
50000 20022000األغوار الوسطى

60120000الجفتلك
0150000العوجا

 13000 كل دورة5006000األغوار الشمالية
000النويعمة

منزيل فقط203000فصايل
300طري501000الزبيدات
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موزخرضوات/ دونمأشجار نخيلأعناباملنطقة

13000250001000دونم1000أريحا

020010000طوباس

2502090000األغوار الوسطى

20030000130000الجفتلك

0000العوجا

230350600030األغوار الشمالية

0000النويعمة

050000فصايل

0160002500الزبيدات
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موارد أضافية:
نظ�ًر للقيم�ة التاريخي�ة وامل�وروث الحض�اري ملنطق�ة أريحا 
واألغوار باإلضاف�ة إىل غناها باآلثار وموقعها املركزي اإلقليمي 

بالنسبة للخريطة السياحية باملنطقة: 

أريحا واألغوار عبر التاريخ
املوقع الجغرايف

تقع مدينة أريحا واألغوار يف الطرف الغربي لغور األردن أو ما يعرف بغور أريحا، وهي أقرب للحافة الجبلية 
لوادي األردن االنهدامي، منها إىل نهر األردن وهي نقطة عبور هامة منذ القدم للقوافل التجارية والغزوات 
الحربية التي كانت تتجه غربًا نحو القدس ورشًقا نحو عمان، وهي أيضا املمر الغربي لنهر األردن والبحر 
امليت، يمر منها الحجاج املسيحيون القادمون من القدس يف طريقهم إىل نهر األردن والبحر امليت، من جهة 
أخرى، كانت أريحا البوابة الرشقية لفلسطني، عرتها كثري من الجماعات البرشية املهاجرة إىل فلسطني عىل 

مدى العصور، وتنخفض عن سطح البحر نحو 276 م
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تاريخ المدينة
يعتر الخراء األثريون أن مدينة أريحا هي من أقدم مدن فلسطني إذ يرجع تاريخها إىل 
العرص الحجري القديم أي نحو 7000 سنة قبل امليالد بل يذهب بعضهم إىل أنها أقدم 

مدينة يف العالم قائمة حتى اليوم.
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املصادر واملراجع:

سلطة املياه 
الجهاز املركزي لالحصاء
املجالس املحلية والبلدية

وزارة االقتصاد 
وزارة الزراعة 
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رام الله
ص.ب. 51352 – القدس

تلفون:  2954451 02/ 2986796 -02 /02-2986698
فاكس: 2950755

E-mail: maan@maan-ctr.org
http://www.maan-ctr.org

مركز معاً/ فرع غزة
ص.ب.  5165 غزة

تلفاكس:08-2823712/08-2837033
E-mail: maang@maan-ctr.org

مركز معاً/ فرع جنني
تلفاكس: 04-2501803

 مركز العمل التنموي/ معاً


