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  شكر وعرفان
  

دولي         )أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

الس ال ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه قروي
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                      أريج ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

م        . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لح
ي محافظة بيت لحم،              سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ق   بجاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش هدف توثي

ة،         األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموي       ة للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار        "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذي  ،"دراسة التجمعات ال  ال

ة     د األبحاث التطبيقي ذه معه دس  –ينف ج ( الق ة         )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ول من الوآال ، والمم
)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  

ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                         ع الترآي م، م ي محافظة بيت لح ستقرة ف ر الم للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي

  .زاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أ
  

صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
م               ي محافظة بيت لح شة ف ة والمهم اطق الريفي ة المن ة إضاف . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي

ة              سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إل
  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ى             ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ع  يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم ب  الموق

  . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  دليل قرية الولجة 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

منها  هوائي آم 5 من مدينة بيت لحم، وعلى بعد الغربهي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى  ،قرية الولجة
 ن الشمال، ومبيت جاالمدينة  يحدها من الشرق . )المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم(

  ).1  رقمخريطةالأنظر . ( وحوسان بتيرا قريت، ومن الجنوب)م1949  عامخط الهدنة (والغرب الخط األخضر
  

  موقع وحدود قرية الولجة: 1خريطة 

  
  
  

ا حوالي             756تقع قرية الولجة على ارتفاع       سنوي لألمطار فيه م،   601 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل ال مل
ى      أما معدل درجات ال    سبية حوالي                16حرارة فيصل إل ة الن دل الرطوب غ مع ة، ويبل نظم   وحدة (%. 61 درجة مئوي
  .)2009،  أريج – المعلومات الجغرافية
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روي 1996يقوم بإدارة قرية الولجة منذ العام  ا  يتكون  ، مجلس ق سلطة       9 من  حالي ل ال نهم من قب م تعيي  أعضاء، ت
ك للمجلس  وهو للمجلس القروي مقر دائم   و. ين موظف 3يوجد في المجلس    . الوطنية الفلسطينية  وفر   ، مل ا يت دى آم  ل

 . لصيانة شبكة الكهرباءوأجهزة، لمجلس سيارة لجمع النفايات، تراآتورا
 
  :ومن مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يلي 

   .توفير خدمات البنية التحتية -1
  .م الخدمات االجتماعية، وتقدي تنظيف الشوارع،، شق وتعبيد الطرقجمع النفايات -2

 
  

 

  نبذة تاريخية
  

وج  ن الول أخوذ م ره، م ي غي دخل ف ان ي ن األرض مك ة م وادي . الولج دة والج، ووالج ال ة واح ي اللغ ة ف والولج
ره                 .  وتجمع أيضًا على الولج    ،معاطفه ارة من مطر أو غي ه الم ستتر في ك آهف ي والولجة شيء    . والولجة بالتحري

  ).2009 مجلس قروي الولجة، ( .يكون بين يدي فناء القوم
   

المقامة  األراضي    وتم تهجير أهلها إلى    ، القرية أراضيمعظم   اإلسرائيلي   احتلت قوات االحتالل  ،  م 1948عام  في  
ا ةعليه ة   القري ة الولج كان قري ود أصل س ا، ويع ةحالي ة  الحالي ل الولج ى أه ذي إل ن ا هنال ام أرضهمجروا م  ع
 . لولجة لقرية ا1 انظر صورة رقم  .م1948

  
   من قرية الولجةةصور: 1صورة 

  
  
  
 
 
 

  األماآن الدينية واألثرية
  

  ).2خريطة رقم الأنظر . ( ومصلى الرجاء،النور، مسجد الهدى مسجد وهي، ثالثة مساجديوجد في قرية الولجة 
  

ة          ي القري ة ف اآن األثري اك  ،أما بالنسبة لألم ون ف                 فهن دم شجرة زيت ر أق ي تعتب دوي والت ة الب الم  زيتون  حيث   ،ي الع
  ).2طة رقم يأنظر الخر( . سنة5000عمرها يتجاوز 
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  المواقع الرئيسة في قرية الولجة: 2خريطة 

  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007 في عام الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني العام للسكان والمساآن   تعدادالبين  
 390 نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر        1,000من الذآور، و   نسمة   1,041نسمة، منهم    2,041قرية الولجة بلغ    

  . وحدة388أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ام               ت التعداد العام للسكان والمساآن    أظهرت بيانا  ة الولجة لع ي قري ة ف ات العمري ا   2007، أن توزيع الفئ ان آم ، آ
ضمن  % 3.3عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 46.2عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 31.6: يلي

ة، هي             .  عاما فما فوق   65الفئة العمرية    ، أي  100 : 104.1آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في القري
  %.49، ونسبة اإلناث %51أن نسبة الذآور 

  
  العائالت

  
  .دنةا والوه،الحجاجلة ، عبد ربه عرج،األ :من عدد من العائالت، منهايتألف سكان قرية الولجة 
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  قطاع التعليم
  

ام               ة الولجة ع دى سكان قري اث          %5.1، حوالي    2007بلغت نسبة األمية ل سبة اإلن د شكلت ن ومن  %. 78.3، وق
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 10.2مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 22.3ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ا   % 12.2انهوا دراستهم الثانوية، و   % 17.7ستهم اإلعدادية،   انهوا درا % 31.7 م    . انهوا دراستهم العلي الجدول رق
  .2007، يبين المستوى التعليمي في قرية الولجة، حسب الجنس، والتحصيل العلمي لعام 1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10( الولجة  قريةسكان: 1جدول 

ف القراءة يعر أمي  الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 609 6 _ 7 1 39 30 63 152 210 88 13  ذآور
 569 2 _ 1 _ 30 36 57 111 164 121 47  إناث

 1,178 8 _ 8 1 69 66 120 263 374 209 60  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، . 2009رآزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز الم: المصدر

  
ام الدراسي               ي الع ي   ف، 2008/2009أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في قرية الولجة ف يوجد ف

ين     إيقوم ب ، و  المختلطة مدرسة الولجة األساسية  وهي   ،القرية مدرسة واحدة فقط     .دارتها وآالة غوث وتشغيل الالجئ
ين       276 صفوف، وعدد الطالب     10 الولجة   عدد الصفوف الدراسية في   يبلغ   ة، وعدد المعلم ا  13 طالبا وطالب  معلم

ا                     . ومعلمة غ تقريب ي المدرسة يبل م ف ة    21وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل ا وطالب ا  .  طالب أم
ا   في فية، فنجد أن معدل عدد الطالب فيما يتعلق بالكثافة الص   غ تقريب ة  28آل صف يبل ا وطالب ة   (.  طالب ة التربي مديري

     .)2009،  بيت لحم– والتعليم
  

ة       يو،  روضة زهور الولجة  ، وهي   آما يوجد في قرية الولجة روضة أطفال واحدة        ة خيري شرف على إدارتها جمعي
   .)2009مجلس قروي الولجة، ( . طفال وطفلة50 ويبلغ عدد األطفال فيها ،في القرية

 

  قطاع الصحة
  

صحية،           ى المرافق ال ة الولجة إل ا  حيث ال يوجد     تفتقر قري ز صحي   ا مر ةأي   فيه ة     ة أو خاص   ة حكومي  ةآ ، وفي حال
ل  ،لصحية الموجودة في مدينة بيت لحمالطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق ا  ذي    : مث شفى الحسين ال مست

ي     ، آم 4بعد حوالي   تي ت مع، والجمعية العربية في بيت جاال وال       آم عن التج   6يبعد حوالي    ة الغوث الت  وعيادة وآال
  . آم عن التجمع6تبعد حوالي 

 
 

  األنشطة االقتصادية
  

من % 47يستوعب  الذي  ،  سوق العمل اإلسرائيلي   أهمهاعلى عدد من القطاعات،     يعتمد االقتصاد في قرية الولجة      
  ).1م انظر الشكل رق. (القوى العاملة

  
  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قرية الولجة، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 47سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 30قطاع الخدمات والموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2ع التجارة، ويشكل قطا •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الصناعة، ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الولجة: 1شكل 

قطاع الخدمات  
والموظفين 

30%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

47%

ة  قطاع الزراع
20%

قطاع الصناعة 
1%

قطاع التجارة 
2%

  
  

سخانات                  اه وال يوجد في قرية الولجة العديد من النشاطات االقتصادية والصناعية، ومن أهمها صناعة خزانات المي
   . بقاالت9ورة، انجورشة  ورشة حدادة، ،الشمسية

   
ر من               ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادية لسكان الولجة بشكل آبير، حيث أن الكثي

ل،      ةعاطل ت   الرئيس، وأصبح   امصدر دخله األيدي العاملة فقدت     ا    عن العم ع   مم نهم     دف را م ددا آبي ى    ع ودة  إل  الع
  .        الحد األدنى من الدخللتامين الحة أراضيهم، آمالذ أخير زراعة وففي ال للعمل

  
ة الولجة          و ي قري ة ف ى  قد وصلت نسبة البطال دة                 %. 40  إل ي البل ر تضررا ف ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب وق

  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  .قطاع الزراعة العاملون في -1
  .الصناعة قطاع   العاملون في-2
  .ة التجار قطاع العاملون في-3
  .قطاع الخدمات العاملون في -4
  
 

  القوى العاملة 
  

من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 36.1، أن هناك 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام 
من الطالب، % 49.5منهم (ا من السكان غير نشيطين اقتصادي% 63.2وآان هناك ). يعملون% 72.2منهم (
  ). 2 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 38.3و
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10(  الولجة قريةسكان: 2جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

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

غير 
 المجموع مبين

 609 8 238 13 2 36 1 186 363 186 73 262  ذآور
 569 1 506 10  -  30 284 182 62 182 8 45  إناث

 1,178 9 744 23 2 66 285 368 425 368 81 307  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  

كنية   ا دونم 73 دونم أراض قابلة للزراعة،      3,910، منها   ا دونم 4,328تبلغ مساحة قرية الولجة حوالي        . أراض س
  ).3خريطة رقم ال و،3انظر الجدول رقم (
  
)المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في قرية الولجة : 3جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[3,910] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

المراعي  
واألراضي 
 المفتوحة

 الغابات
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

166 179 2,595 184 2 904 225 73 4,328 
  2008 أريج –وحدة نظم المعلومات الجغرافية:  المصدر  
  
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الولجة: 3خريطة 

  
  
  

د       . مطارتعتمد معظم الزراعة في الولجة على مياه األ        ة فتعتم ساحة المروي ا الم يس    أم شكل رئ ابيع        ب اه الين ى مي  عل
  .وآبار الجمع المنزلية
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م  دول رق ة    4الج ة الولج ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ضروات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن ر ،، يب  وتعتب

  .القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  
  )المساحة بالدونم( الولجة  قريةلخضروات البعلية والمروية المكشوفة، فيمساحة األراضي المزروعة با: 4جدول 

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
31.5 11 5 0 2 0 2.5 0 6.5 0 15.5 11 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

  . وأهمها الخيار،من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفة دونمان آما يوجد في القرية
  

ر والنعن           ومن   ي الولجة الزعت زرع ف ي ت ا     االنباتات الطبية الت ساحة المزروعة بهم غ الم ان ونصف  ع، وتبل ، دونم
   .تروى بمياه الشبكة العامة

  
  .، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في قرية الولجة5الجدول رقم 

   
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية في الولجة : 5جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 1,553 0 135 0 655 0 24 0 17 0 0 0 722 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

غ                   وب تبل ساحة الحب ان م ي الولجة، ف شعير        75أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية ف ا القمح وال ا، وأهمه .  دونم
  ).6أنظر الجدول رقم . ( البقوليات الجافة، مثل العدس والحمصإضافة إلى زراعة مساحات من

  
  )المساحة بالدونم( الولجة  قريةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة، في: 6جدول 

عالمجمو محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى  أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
وبالحب وجذور  

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 111 0 0 0 0 0 23 0 0 0 13 0 0 0 75 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  
 ون بتربية الماشية، مثلمعظم  سكان الولجة يقومتبين من المسح الميداني أن  على صعيد الثروة الحيوانية، فقد أما

  ).7انظر الجدول رقم (. والنحل، الدجاج الالحم األغنام، الماعز،
  

   الولجة قريةالثروة الحيوانية في: 7جدول 

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

400 0 9,500 5 13 5 0 295 187 0 
  . بقار، العجول، العجالت، والثيرانتشمل األ •

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ة         ي القري د حوالي      أما من حيث الطرق الزراعية ف سير التر             6، فيوج بة ل ة، وهي مناس م طرق زراعي رات وآت ا آ
  .واآلالت الزراعية
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  قطاع المؤسسات والخدمات 

   
ة،           يوجد في قرية الولجة عدد من ال       ي القري ا مؤسسات المحلية التي تعنى باألمور االجتماعية ف روي    (: ومنه مجلس ق

  )2009الولجة، 
  

ام   :نادي الولجة الرياضي     • شباب والرياضة    ،1995 تأسس ع ل وزارة ال شطة    ، من قب ة األن  بهدف تنمي
 . واالهتمام بجيل الشباب،الرياضية في القرية

سوي • ادي الن ام :الن تم  و،2000 تأسس ع شؤويه االت ب ة المج ي آاف رأة ف افة ،ن الم ى باإلض ديم إل  تق
 .  دورات تعليمية وفنية للنساء في القرية

  . ويهتم بجميع األنشطة الشبابية في القرية،2000 تأسس عام :مرآز أنصار •
ة  • ة الزراعي ة الخيري ام  : الجمعي ست ع ة ،2005 تأس ل وزارة الداخلي ن قب ة  ، م ساعدة وخدم دف م  به

ي       إلى باإلضافة ، وتقديم االستشارات الزراعية لهم    ،ةالمزارعين في القري   ات المانحة ف  التنسيق مع الجه
 . مجال الزراعة

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

دس ا          يوجد في قرية الولجة شبكة آهرباء عامة،         اء محافظة الق ر شرآة آهرب ي        وتعتب اء ف رئيس للكهرب لمصدر ال
ة صل. القري سكنية  ت دات ال سبة الوح شبكة   ن ولة ب ى   الموص اء إل دات  . %98.7الكهرب ا الوح ر  أم سكنية غي ال

ديها     ال  % 0.3، و تعتمد على مولدات خاصة للكهرباء     منها   %1.1الموصولة بالشبكة فان     د ل اء يوج از  ( .آهرب الجه
  ).2007المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
ا            يتوفر في القرية شبكة هاتف تعمل من خال          آما   ع، وتقريب ي داخل التجم سم آل سكنية      % 50ل مق من الوحدات ال

   .موصولة بشبكة الهاتف
  

 النقل والمواصالت
  

ة         العامة تعتبر الباصات  ي القري د              .  الوسيلة الرئيسة المستخدمة للنقل ف ة، فيوج ي القري شبكة الطرق ف سبة ل ا بالن أم
ا  دة 6فيه ن الطرق المعب م م ة، ( آ روي الولج ة  منأن جزءار غي. )2009مجلس ق ا بحاج له ادة تأهي ى إع اك  ،إل فهن

  . عبيدتحتاج إلى ت آم 3وحوالي طرق تحتاج إلى صيانة،  آم من ال2حوالي 
  

 المياه
  

سبة  و ،تزويد سكان قرية الولجة بالمياه من خالل شبكة المياه العامة      تقوم سلطة المياه والمجاري ب     الوحدات  تصل ن
سكنية وابوصولة الم ال ى ح شبكة إل ك % 99.7لي ال ا هنال ابيع% 0.3بينم ى الين د عل سكنية تعتم دات ال ن الوح . م

واستنادا إلى تقديرات سلطة المياه والمجاري، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في التجمعات التي تعمل على تزويدها                 
ة . آخروتجمع بين  لتر في اليوم، إال أن هذا المعدل يتفاوت        100بالمياه حوالي    ة    فقد بلغت آمي اه المزودة لقري  المي
ام  والي 2008الولجة ع ر مكعب0.053 ح ون مت ذلك ، ملي ان  وب ردف اه للف د المي دل تزوي درمع والي  يق  134 بح

ة   . )2008 ،سلطة المياه الفلسطينية (اليوم  /التر ذه الكمي وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قرية الولجة ال يستهلك ه
رئيس    نتيجة %39، حيث تصل نسبة الفاقد إلى     ها وذلك بسبب الفاقد من    ،من المياه  د المصدر ال  وخطوط  ،الفاقد عن

رد من          . )2008سلطة المياه الفلسطينية،    ( وعند المنزل    ، وشبكة التوزيع  ،النقل الرئيسة  دل استهالك الف وبالتالي يبلغ مع
ة الولجة       ر 94المياه في قري وم  ا لت ي الي د   .  ف ذا المع ر ه ل من  ل ويعتب ة الصحة       اق رح من منظم ى المقت د األدن  الح

ة الولجة نبع     يوجد في   و.  لتر للفرد في اليوم    100العالمية والذي يصل إلى      اء  اقري ا    ن للم ة وعين    ، وهم عين الهدف
  .الجويزة
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 الصرف الصحي 
  

ي  د ف صحي،  ال يوج صرف ال ة لل بكة عام ة ش ة الولج يلة وقري صاصية آوس ر االمت سكان الحف ستخدم ال سة ي رئي
ام           اووفق. للتخلص من المياه العادمة    سطيني ع رة اإلحصاء الفل ه دائ ذي قامت ب سكانية ال ات ال  لنتائج مسح التجمع

م ،2007 ان معظ اري، ف اه والمج لطة المي ات س ي وبيان سكنية ف دات ال ة الوح ة الولج ستخدمون %) 97.6( قري ي
سكنية    % 1.6 في حين أن     ،الحفر االمتصاصية آوسيلة أساسية للتخلص من المياه العادمة        د    من الوحدات ال  ال يوج

  . من الوحدات السكنية غير مبين وسيلة التخلص من المياه العادمة% 0.8 ولديهم خدمة جمع المياه العادمة
  

ارب                        ا يق ا بم ة الناتجة يومي اه العادم  148واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المي
رد          .  ألف متر مكعب سنويا54أي حوالي    ا،كعب م امتر اج الف دل إنت در مع د ق ة، فق ي القري رد ف ستوى الف أما على م

ي  يتم تجميع المياه العادمة .  في اليوما لتر 75من المياه العادمة بما يقارب       صاصية   ف ر االمت ي  الحف ا   الت تم تفريغه ي
اطق المفتوحة  إما في الم ها  تخلص من يتم ال من ثم   و. نضحالبواسطة صهاريج    اة   ،ن اورة دون مراع ة المج   أو األودي
  .  لبيئةللصحة العامة وا

  
 النفايات الصلبة

  
ة الرسمية المس     هو  مجلس قروي الولجة     شآت                ؤوالجه واطنين والمن صلبة الناتجة عن الم ات ال لة عن إدارة النفاي

ا    حيث يقوم    ،التجارية في القرية   ة،         ونظرا لكون عم    . بجمع النفايات والتخلص منه صلبة مكلف ات ال ة إدارة النفاي لي
  .الشهر / شيكال18مقدارها تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات فقد 

  
ازل  ة عن المن ات الناتج ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي ة الولجة من خدم كان قري م س ع معظ ينتف

تيكية    والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات    اس بالس ي        ، العامة في أآي ات موزعة ف ى حاوي ا إل م نقله  ومن ث
ة            ي القري د ف ة سعة    30أحياء القرية حيث يوج ا     حاوي دة منه ك    و،  3م 1  الواح د ذل ل المجلس     ي بع ا من قب تم جمعه

ى مكب      ات إل يارة النفاي ات القروي بواقع يومين في األسبوع ونقلها بواسطة س ي محافظة بيت      دار صالح  نفاي ف
ة  35 الذي يقع على بعد  ،حمل ا          ، آم من القري ق حرقه ي المكب عن طري ات ف تخلص من النفاي تم ال من  و.  حيت ي

ي نفس المكب،                 الجدير ذآره،    ا ف ا مع ا وإلقائه أن النفايات المنزلية والنفايات الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعه
ا        صلها وجمعه دم وجود نظام خاص لف ى ع ود إل ك يع شكل الن. وذل ات     وت ر من النفاي سبة األآب ة الن ات المنزلي فاي

   .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45 في القرية، حيث تشكل الناتجةالصلبة 
  

ة الولجة                              ي قري صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي اج الف دل إنت غ مع  0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبل
نويا  ا طن 511، أي    طن 1.4ة الناتجة يوميا عن سكان القرية بما يقارب         آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلب      .  س

شكل انظر   (. البالستيكو ،ويتكون الجزء األآبر من النفايات الصلبة من المواد العضوية، يليها الورق والكرتون             ال
  . )2رقم 

  
  في قرية الولجةمكونات النفايات الصلبة : 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%
مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 
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  األوضاع البيئية
  

ا،                            ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب شاآل بيئي دة م ي  وتعاني قرية الولجة آغيرها من قرى المحافظة من ع الت
  : يمكن حصرها فيما يلي

  
 أزمة المياه

  
ة                    مشكلة   اء من القري دة أحي ي ع شتاء ف ود    و ،انقطاع المياه لفترات طويلة في فصلي الصيف وال د   يع ك لع د من   ذل

  : ، منهابابساأل
سطينية       .1 ى                 ، الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفل ر عل شكل آبي اه والمجاري ب اد سلطة المي الي اعتم  وبالت

اه                       دمتها بالمي ى خ ي تعمل عل رى الت دن والق د الم شكل     ،شراء المياه من شرآة ميكوروت اإلسرائيلية لتزوي ا ي  مم
ا ب             اه وتوزيعه سكانية    عائقا أمامها في تنظيم ضخ المي ات ال اطق          . ين التجمع ى المن اه إل ع المي وم بتوزي ذا فهي تق ل

  . وذلك ألن آميات المياه المتاحة ال تكفي لسد احتياجات السكان،المختلفة بشكل دوري
د جزء من               ف ، ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه      .2 على الرغم من قيام سلطة المياه والمجاري بإعادة تأهيل وتجدي

دة     وبن  ،الشبكة ات جدي شترآين      ،اء خزان دادات الم ر ع اه           ، وتغيي سرقة المي ة ب واطنين المتمثل  ، إال أن ممارسات الم
 . العدادات تزيد من نسبة الفاقدوالعبث ب ،وصالت غير شرعيةترآيب و

  
 إدارة المياه العادمة

  
 وقيام بعض ،مة واستخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العاد،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي

 بسبب عدم تمكنهم من تغطية ،المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء
. صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القريةالمكاره في وجود اليتسبب مما ، هانضحلالالزمة التكاليف العالية 

حيث تختلط ) آبار جمع مياه األمطار(المنزلية ومياه اآلبار  ، الجوفيةآما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه
، لتجنب أن هذه الحفر تبنى دون تبطينخاصة و مما يجعلها غير صالحة للشرب، ،هذه المياه مع المياه العادمة

نضحها م آما أن المياه العادمة التي يت. يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرضتكاليف تفريغها، مما 
من الحفر االمتصاصية، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار بالصهاريج 

 .  هاالبيئية والصحية الناجمة عن
  

 إذ يتضح ذلك ،أن استخدام الحفر االمتصاصية قد تسبب بالفعل بتلويث مياه الينابيع الموجودة في القريةوقد وجد 
 والتي تبين أن مياه ،الفحوصات البيولوجية التي تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية بشكل دوريمن نتائج تحاليل 

 نتيجة اختالطها بالمياه العادمة المتسربة من الحفر االمتصاصية ،هذه الينابيع ملوثة بالبكتيريا القولونية البرازية
  .  لالستخدام المنزلي غير صالحة مياهها مما يجعلمياه تلك الينابيع،غير الصماء إلى 

  
استهدف قرية الولجة إلقامة محطات معالجة للمياه ) أريج( القدس –ومن هذا المنطلق فإن معهد األبحاث التطبيقية

 وذلك نظرا لمعاناة سكان ، آي تحل هذه المحطات مكان الحفر االمتصاصية،العادمة على المستوى المنزلي
 محطات 10 إقامة 2008تم خالل عام فقد . سليمة للمياه العادمةالرة دااإلالقرية من التلوث الناجم عن غياب 

إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المياه " وذلك ضمن نشاطات مشروع ، وحدات سكنية في القرية10معالجة لخدمة 
 18 والذي يستهدف ،المانونيتمؤسسة الممول من " العادمة في المناطق الريفية في محافظتي بيت لحم والخليل

وبالتالي فإن هذا المشروع سيساهم في الحد من التلوث الناتج عن استخدام الحفر . قرية من بينها قرية الولجة
  .ظروف صحية وبيئية أفضلوخلق  ،توفير مصدر للمياه يمكن استخدامه في الريواالمتصاصية، 

     
 إدارة النفايات الصلبة

 
ي المحافظة         عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة قرية ا        إن   ات األخرى ف شكل     ،لولجة والتجمع ود ب  يع

ة         ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ ي  ،رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم  والت
ي   ،)ج ( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق        ،ات المكب هتراخيص إلقامة مثل هذ   بإصدار  تتعلق    والت

سيطر رائيليةتخضع لل ةة اإلس دول  .  الكامل ن ال ل م ى التموي د عل شاريع يعتم ذه الم ل ه ذ مث ى أن تنفي باإلضافة إل
ى الصحة               . المانحة شكل خطرًا عل ة  وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي ي وث أحواض        العام  ومصدرا لتل
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روا           العصارة    من خالل     ،المياه الجوفية والتربة   ات، فضال عن ال ة  الناتجة عن النفاي اظر     ،ئح الكريه شويه المن  وت
صلبة                  . الطبيعية ات ال تخلص من النفاي شاء مكب صحي لل ى إن ا العمل عل ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه يجري حالي

  .   بحيث يخدم محافظتي الخليل وبيت لحم حيث سيتم إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم
  

ر       عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة ف   ات الخطرة وغي ع النفاي تم تجمي ي القرية والمحافظة بشكل عام، حيث ي
 .يث يتم التخلص منها عن طريق حرقها، حدار صالحالخطرة معا ويتم نقلها إلى مكب 

 
 مشاآل أخرى

  
 . عدم وجود مسلخ صحي مرخص في القرية •
ديم خد              • ط    اقتصار دور المجلس القروي آغيره من مجالس وبلديات المحافظة على تق ة فق  ،مات معين

  .  دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة

 

 

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

بين السلطة  1995بالرجوع إلى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 
، حيث تم تصنيف ما مساحته )ج(و ) ب(إلى مناطق الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية الولجة 

من أراضي القرية آمناطق ب وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن ) من مساحة القرية% 2.6( دونما 113
النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية وتبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على األمور األمنية، بينما تم تصنيف 

آمنطقة ج، وهي المنطقة التي تقع ) من المساحة الكلية للقرية% 97.4( من أراضي قرية الولجة  دونما4215
تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من 

مل مناطق ج األراضي الزراعية وتش. األشكال إال بتصريح صادر عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في بيت لحم
 لتصنيف األراضي في قرية 8أنظر جدول رقم . والمناطق المفتوحة ومساحات صغيرة من المناطق العمرانية

  . الولجة
 

  .2009 أريج –قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
  

 ومن الشمال الخط  ، هار جيلو  من الجنوب مستوطنة  و جيلو وهار جيلو،     اقرية الولجة مستوطنت  من   تقع إلى الشرق  
رائيلية      ،  1967عقب االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام          . األخضر ات اإلس انتهجت الحكوم

سطينية        اء المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية            المتعاقبة سياسة مصادرة األراضي الفل صالح بن  وشق  ،ل
ست        ك الم ربط تل بعض    الطرق االلتفافية ل م مصادرة حوالي         . وطنات بعضها ب د ت ا  137فق ة   أراضي  من     دونم  قري

و       ل )من المساحة الكلية للقرية   % 3.2 (الولجة ستوطنتي جيل اء م و     وبن ار جيل رائيليتين ه م  جدول الانظر   . (اإلس   رق
9(.  
  
  
  
  

  )1995( المرحلة االنتقالية -تصنيف أراضي قرية الولجة وفقا التفاقية أوسلو:  8جدول رقم 
 تصنيف المنطقة )دونم(احة المس الولجةمن أراضي قرية % النسبة المئوية 

 "ا"منطقة  0 0
 "ب"منطقة  113 2.6
 "ج"منطقة  4215 97.4

 المناطق الطبيعية 0 0
 المجموع  4328 100
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 المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية الولجة: 9جدول 

 سنة التأسيس المستوطنة
دد ع

المستوطنين 
)2008( 

مساحة المستوطنة داخل 
 )دونم(حدود قرية الولجة 

المساحة الكلية 
 )دونم(للمستوطنة 

 2737 45 27173 1970 جيلو
 414 92 462 1971 هار جيلو

 3151 137 27635 --- المساحة الكلية
  .2009 ، أريج- مراقبة التحضروحدة  و نظم المعلومات الجغرافيةوحدتي: المصدر

  
  الطرق االلتفافية في قرية الولجة

  
ه   حيث  ،م آ2.5طول ب، 436قرية الولجة الطريق االلتفافي اإلسرائيلي رقم  الجهة الجنوبية من    يمتد في  يعزل خلف

   .)أ ( دونما من مناطق713
  

   العنصريالفصلمخطط جدار 
  

ما بناء على   و.  ومدمر على قرية الولجة     والمتمثلة ببناء الجدار اثر سلبي     ، العنصرية اإلسرائيلية  الفصلآان لخطة   
ي شهر      لمسار ا التعديل األخير   في  جاء   دفاع اإلسرائيلية ف لجدار الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لوزارة ال

ة الولجة        6.3يمتد بطول   ستبين أن الجدار    ،  2007نيسان من العام     اء        .  آم على أراضي قري اء من بن وحال االنته
ي  هي  و ،)من المساحة الكلية  % 97 ( من أراضي القرية   ت دونما 4209سيتم عزل ومصادرة    ،  الجدار في القرية   ف

ستوطنات          . )10 انظر الجدول رقم   (.غالبيتها أراض زراعية وغابات ومناطق مفتوحة      ى ضم الم ذا باإلضافة إل ه
  . اإلسرائيلية جيلو وهار جيلو إلى إسرائيل

  
ق      الفصل وسيعمل جدار    ى تطوي ة  الق  العنصري عل شمالية      ري ا ال شرقية ،   من جهاته ة ، و وال ا . الغربي ة     أم  من الجه

م                   الجنوبية للقرية فيوجد     اذاة شارع رق سيطرة جيش االحتالل اإلسرائيلي بمح ي خاضع ل ي   و،436شارع امن الت
م ت ة بيت لح ي محافظ دمات ف ز الخ اه مرآ ة باتج سكان القري اح ل د المت ذ الوحي ر المنف ا  . عتب يحيط آم الجزء بوس

م            2.4 جدار بطول      أيضا قرية الولجة من  بي  الجنو افي رق شارع االلتف اذاة ال م بمح انبي       436 آ ى ج ة عل ع حماي  م
ى  .  متر100 و80الجدار متمثلة بالخنادق واألسالك الشائكة بعرض يتراوح ما بين           وبشكل عام سيعمل الجدار عل

   .ن الرئيسة في محافظة بيت لحمعزل القرية عن سائر القرى الفلسطينية الواقعة في الريف الغربي والمد
  

استكمال بناء الجدارعند قرية الولجة التي سوف يتم عزلها  ألراضيالغطاء النباتي : 10جدول رقم   
 استكمال بناء عندتحليل الغطاء النباتي ألراضي قرية الولجة التي سيتم عزلها 

 تصنيف األراضي )المساحة بالدونم(الجدار 

 أراض زراعية 2000
 غابات ومناطق مفتوحة 1821
 مسطحات مصطنعة 178
  منطقة عمرانية فلسطينية 73
 مستوطنة إسرائيلية 137
 المجموع 4209

  .2008 أريج – وحدة نظم المعلومات الجغرافيةقاعدة بيانات :المصدر      
  
  

  معبر الولجة
  

را  اإلسرائيلي اصدر جيش االحتالل    2006في التاسع من شباط عام       م    عسكريا أم يقضي   ) T/25/06( يحمل رق
ي     ، عسكرية ألغراض مدينة بيت جاال     أراضي قرية الولجة وجزء من      أراضي دونما من    39.8 بمصادرة ل ف  تتمث

ر     م     إسرائيلي بناء معب و  ' يحمل اس ار جيل ا للمخطط   وو. 'ه ان اإلسرائيلي فق ر    ف شرقي    س المعب دخل ال ى الم يقع عل
ة     يحد  ، مما س   للقرية ة الولج     من حرآ ا لحسابات الجيش                ،ةأهل قري ستجدة وفق ة الم ة األمني ة للحال م رهين  ويجعله

ة االحتالل      . اإلسرائيلي ة  من وراء     اإلسرائيلي وتهدف دول ر      إقام ذا المعب ى  ه د من    إل ضييق     المزي ى   االخن  ت ق عل
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واطني       ة  المعان ا  الذي سيضاعف من   األمر ،إذاللهمسكان القرية و   ا م ة الولجة   التي يتعرض له صبح  ، حيث  قري ست
شارع  اإلسرائيلي   العنصري  بجدار الفصل  األربعةمحاصرة من جهاتها     ي  وال ى  باإلضافة  ،األمن ذي   إل ر ال  المعب

يتم   ا و،الخارجيفي تواصلهم مع محيطهم      المخرج الوحيد لسكان الولجة       بمثابة سيكون ذي س ه فتحه  ل ا   وإغالق وفق
  . سكان القرية حرآة وذلك على حساب حرية،اإلسرائيلية األمنية والمستجدات لإلجراءات

  
  فعات يائيلي مستوطنة ج-بناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة 

  
ام       ران من ع ي شهر حزي ستوطنة     ،2004 أعلنت السلطات اإلسرائيلية ف اء م دة  عن بن ل  (جدي ات يائي ي  ) جيفع ف

ساحة                   .قرية الولجة  ى م ستوطنة عل ذه الم اء ه تم بن م من األ  2000 ومن المخطط أن ي ي     دون سطينية ف راضي الفل
ر من  و ،محافظة بيت لحم ستوعب   ،وحدة سكنية    13200 ستضم أآث  إن.   مستوطن إسرائيلي  55000 وسوف ت

داء    ، التي تفصل مدينة القدس    اإلسرائيليةبناء هذه المستوطنة سيكمل حلقة المستوطنات        م ابت  وتحيط بمدينة بيت لح
ل  ستوطنة جب ومن م يم أب ا( غن ار حوم شمال ) ه ي ال شرقي، ف ي وال و ف ار جيل و وه ستوطنتي جيل دادا نحو م امت

شمال  ى   ال ستوطنة ج، ووصوال إل ل المخطط    يم ات يائي ا فع ي    له شمال الغرب ي ال اء ،لمحافظة من اف ع تب  وانته جم
 .المحافظةجنوب صيون تمستوطنات غوش ع

 
 
 
 

   والمقترحة في قرية الولجةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة
  

  ذةالمشاريع المنف
  

ة         وحتى هذه اللحظة     2002منذ عام    ي القري روي ف ذ  نتبلم يقم المجلس الق ك  ، عيرا مش ةأي في وفر    وذل سبب عدم ت ب
  .التمويل الالزم

  

 
 
 

  المشاريع المقترحة
  

دة    ذ ع ى تنفي ة إل كان القري ة وس ي القري دني ف ع الم ع مؤسسات المجتم اون م ة وبالتع روي الولج سعى مجلس ق ي
شارآة                   مشاريع خالل األعوام ا    سريع بالم يم ال لقادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ة              د األبحاث التطبيقي ذها معه ي نف ة والت ي القري ج ( القدس  -التي تم عقدها ف ة      ). أري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم
  : حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 .إنشاء شبكة صرف صحي •
  .شبكة المياه العامة الموجودة في القريةترميم  •
 .شق طرق زراعية، واستصالح أراض للزراعة •
  .إنشاء آبار جمع مياه األمطار •
 .إعادة تأهيل الينابيع في القرية •
  .بناء خزان مياه عام •
  .شق وتعبيد شوارع داخلية •
 .إنشاء مرآز صحي •
 .بناء مدرسة ثانوية •
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  قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

اني  ةتع ة   القري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  .  م دول رق ين الج ات واالحتياج11ويب ات ، األولوي
  .التطويرية للقرية من وجهة نظر المجلس القروي

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية الولجة: 11جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 6^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم2  *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    شبكة مياه جديدةإنشاء   4
     * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
     * بناء خزان مياه 6
    *   شبكة صرف صحيإنشاء 7
   *    شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
    *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9
     *  لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
     *  مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير   11

 االحتياجات الصحية 
    * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
  *    شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

 االحتياجات التعليمية 
  ثانوية   *  بناء مدارس جديدة 1
  *   إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم2,000   *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا50   * إنشاء آبار جمع مياه 2
  برآسات10   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطرية  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
     *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
   *  إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية3رئيسة، آيلو متر واحد طريق داخلي، و آم طرق 2^ 
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 .فلسطين
 .طين فلس-رام اهللا. 2008 ، تزويد واستهالك المياه في الضفة الغربية)2009(سلطة المياه الفلسطينية  •
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ة    • ج ( القدس  -معهد األبحاث التطبيقي ات   )2009 -2008) (أري ة   وحدة  ،  قاعدة بيان ات الجغرافي  نظم المعلوم

  . فلسطين-بيت لحم. واالستشعار عن بعد
دس    –معهد األبحاث التطبيقية   • ج ( الق ام              )2009) (أري ة التحضر للع دة مراقب ات وح بيت  . 2009، قاعدة بيان

  .  فلسطين-لحم
الي       • يم          )2008/2009(وزارة التربية والتعليم الع ة والتعل ة التربي ات مديري دة         -، بيان م، قاع  محافظة بيت لح

  .  فلسطين-بيت لحم. بيانات المدارس
م   )MOA) (2007/2008(وزارة الزراعة الفلسطينية   • م  . ، بيانات مديرية زراعة محافظة بيت لح  -بيت لح

 .فلسطين
  
  
  


