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   شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ب) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

الس القر   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه وي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

   . الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

ذ    المعيشية في المحافظة، وإعد    اد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق اون ال)أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(دولي م ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،          األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز           امج أزاه ى برن  بصفة خاصة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  . في محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة          إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

  
عربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين ال           

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  دليل قرية الريحية
  

 الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

د     و ،  مدينة الخليل من   الجنوب إلىتقع  و،   محافظة الخليل  ىقر إحدى هي   ،الريحيةقرية   ى بع م    12عل ا  آ شرق     ،  منه  يحدها من ال
 .)1 خريطة رقم انظر (.قنان النجمة، ومن الجنوب قرية دير رازحمن الغرب و، رحدب الفوامن الشمال و، اد السادةو

   
   قرية الريحيةموقع وحدود: 1خريطة 

 
  

اع        ى ارتف ة عل ة الريحي ر 707تقع قري وق  ا مت غ   سطح البحر، و  ف ا حوالي      يبل سنوي لألمطار فيه دل ال دل   .م مل 374المع ا مع  أم
  ).أريج _وحدة المعلومات الجغرافية (.%61 حوالي النسبية يبلغومعدل الرطوبة، ة درجة مئوي16 صل إلى الحرارة فياتدرج

  
 3يوجد في المجلس    و.  أعضاء 9قرية، وعليه تم تشكيل مجلس قروي يتكون من           على أنها    الريحية   يفصن، تم ت  1997في عام   
  :ومن مسؤوليات المجلس القروي التي  يقوم بها، ما يلي. موظفين

  .يات الصلبة وجمع النفا، وتعبيد الشوارع،، من المياه والكهرباءبنية التحتيةتوفير خدمات ال_1
  .تنظيم عملية البناء_2
  .ترميم وبناء المدارس_ 3
  . تقديم المساعدات االجتماعية-4
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  نبذة تاريخية 
سميت    حيث،رض في السابقيطلق عليها الريحية نسبة إلى مالك هذه األ، قرية الريحية قرية آنعانية قديمة    آان يسمى ريحان، ف

  .أآراد العراق إلى قريةأصل سكان العود وي .باسمههذه المنطقة 
  

  قرية الريحية  منةصور

 
 

  األماآن الدينية واألثرية
ة         ة الريحي ساجد   يوجد في قري ة م ديم، مسجد         : هي ، و أربع ة الق دين   مسجد الريحي دى، ، مسجد    صالح ال اجرين    اله .  ومسجد المه

  ).2خريطة رقم  أنظر(
  . موقع واحد فقط وهو منطقة الحوشوجدي ف،لقريةأما بالنسبة لألماآن األثرية في ا
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  الريحيةالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

  

  السكان 
ة  قرية أن عدد سكان ،2007 في عام    جرىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي       غ  الريحي نهم   3,949 بل سمة، م سمة من   2,066 ن  ن

   . وحدة519 وعدد الوحدات السكنية، أسرة 511 بلغ عدد األسري، واإلناث  نسمة من1,883 وروذآال
  

  الفئات العمرية والجنس
ة في                            ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال

ا،   15ضمن الفئة العمرية أقل من       % 52.3:  آان آما يلي   ،2007 لعام   قرية الريحية  ة    % 45.7 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
، 100 :110آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة هي           .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.7عاما، و 
  %. 47.7 ونسبة اإلناث ،%52.3نسبة الذآور أي أن 

      
  العائالت

  . القرو، أبو الحالوة، الصوص، النجار، الهرش، الحالق، الطوباسي : من عدد من العائالت، منهايةقرية الريحيتألف سكان 

  قطاع التعليم
ام               ة للع ة الريحي دى سكان قري اث          %9.4 حوالي    ،2007بلغت نسبة األمية ل سبة اإلن د شكلت ن سبة       %76.7، وق ر ن ذه تعتب ، وه

ذآور  سبة ال ة بن ة مقارن سكان ال . عالي وع ال ن مجم اك  وم ان هن ين، آ ة،  % 18.1متعلم راءة والكتاب ستطيعون الق وا % 26ي انه
ين المستوى التعليمي       1انهوا دراستهم الثانوية، الجدول رقم      % 10.6 و انهوا دراستهم اإلعدادية،  % 31.4دراستهم االبتدائية،     يب

 . 2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام قرية الريحيةفي 
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 2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية) فأآثر سنوات 10( يةسكان قرية الريح :1جدول 
راءة   أمي   الجنس رف الق يع

وم   بكالوريوس  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
ر  ماجستير  عالي غي

  المجموع  مبين

 1,260 - 6 - 61 22 160 421 314 223 53  ذآور
 1,152 - - 1 14 4 97 336 312 214 174  إناث

 2,412  - 6 1 75 26 257 757 626 437  227  المجموع
  .نتائج النهائية2007-تعداد العام للسكان والمساآن ، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة       2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام   ة الريحي دارس في قري غ عدد الم ة   4، بل دارس حكومي يم   ( م ة والتعل وزارة التربي

دارس  ا يبين عدد     ،2الجدول رقم   ). 2خريطة رقم   ، و 2 الجدول رقم    انظر. (ن لإلناث ان للذآور، ومدرست  امنها مدرست ): لعاليا لم
   .في قرية الريحية، حسب االسم، والمرحلة، والجنس، والجهة المشرفة

  
 المدارس في قرية الريحية حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة: 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة الريحية الثانوية للبنين 1
 حكومية ذآور أساسي  مدرسة الفاروق األساسية للبنين 2
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة الريحية الثانوية للبنات  3
 حكومية إناث أساسي  مدرسة الريحية األساسية للبنات 4

  
ة  ، أن عدد الصفوف الدراسية في   2006/2007ت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي          آما أظهر  ة الريحي  قري

 ).3انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة 63طالبا وطالبة، وعدد المعلمين  1,386  صفا، وعدد الطالب47بلغ 
  

 )2007-2006(لريحية عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في قرية ا: 3جدول 
  المجموع  وآالة الغوث  خاصة   حكومية  

 2 - - 2  عدد المدارس
 28 - -  82  عدد الصفوف
 38 - - 38  عدد المعلمين

 ذآور

 836 - - 836  عدد الطالب
 2 - - 2  عدد المدارس
 19 -  - 19  عدد الصفوف
 25 - - 25  عدد المعلمين

  إناث

 550 - - 550  عدد الطالب
 .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: مصدرال
  

  . طفال75 روضة واحدة لألطفال، توفر التعليم التمهيدي لحوالي آان في قرية الريحية، 2007في عام 
دارس مقا                    ادة      ومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية الريحية النقص الحاد في عدد الغرف الصفية في الم ة مع زي رن

رات ، أجهزة حاسوب (نقص المرافق الخاصة بالمدارس من  ،  عدد الطالب السنوية   ة  عدم وجود  ، )ات ومكتب ،مختب مدرسة  ل  بناي
  .مستأجرةهي المدرسة الحالية ، حيث أن بناية ساسيةالبنات األ

  

  قطاع الصحة 
ة والخاصة         يوجد في القرية   ى             قري  في ال   يوجد  ال.  العديد من المرافق الصحية الحكومي ة إل ل الحاالت الطارئ يارة إسعاف لنق ة س

ة  آم عن  12المستشفيات والمراآز الصحية الموجودة في مدينة الخليل، والتي تبعد حوالي            د      القري ة يطا، والتي تبع ى مدين ، أو إل
 الرئيسة أمام قطاع الصحة   ومن الجدير ذآره أن االغالقات واإلجراءات اإلسرائيلية، تعتبر العقبة   . قرية آم عن ال   2أيضا حوالي   

  . عن القريةياتمستشفالبعد و،  عدم توفر مرآز صحي شاملإلى باإلضافة، في قرية الريحية
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   االقتصاديةاألنشطة
ا  عدة قطاعات،     يعتمد االقتصاد في قرية الريحية على      ستوعب حوالي      ، سوق العمل اإلسرائيلي      أهمه ذي ي وى   % 60 وال من الق

  ).1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 35اعة والذي يستوعب وعلى قطاع الزر، العاملة
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الريحية، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 60سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 35قطاع الزراعة، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الريحية: 1شكل 

قطاع الوظائف ، 
5%

ة ،  قطاع الزراع
35%

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %60

 
  

صادية   الصناعية وا ال العديد من النشاطات   قرية الريحية يوجد في    ا من   قت واد التنظيف       التواليت   ورق مصنع  :أهمه  ،، ومصنع لم
ى    محالت لتقديم الخدمات4، و نجارةة، ورش حدادةة ورش،ملحمةة،  إلى محل لبيع األلبسة الجاهز    إضافة   محال 15، باإلضافة إل
  ).سوبر مارآت (للبقالة 

  :  نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليالريحيةوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في منطقة 
  .العاملون السابقون في إسرائيل )1
   .لمزارعين صغار ا)2
  . أفراد فأآثر6المعيلون ألسر تتكون من ) 3
  . صغار التجار)4 
  

  القوى العاملة 
ام         سكان والمساآن لع ام لل داد الع ات التع اك  2007أظهرت بيان صاديا       681، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  ( شخصا من ال م

ون% 71.5 اك ). يعمل ان هن شيطين اقت 1,726وآ ر ن سكان غي ن ال نهم (صاديا  شخصا م ن الطالب، و% 50م ن % 39.3م م
  ).4انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 10.1المتفرغين ألعمال المنزل، و

      2007 - العملحسب الجنس والعالقة بقوى)  سنوات فأآثر 10(  الريحية  قريةسكان: 4جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  غير مبين أخرى
 المجموع

 1,260 3 5 5 87 2 497 661 91 98 472  ذآور
 1,152 2 2 - 87 676 365 20 4 1 15  إناث

 2,412 5 7 5 174 678 862 681 95 99 487  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر
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  قطاع الزراعة
. )ا مزروعةدونم 4,950منها ( دونم أراض قابلة للزراعة 5,000دونم، منها  6,000  حواليالكلية لقرية الريحيةمساحة التبلغ 

  .)3، وخريطة رقم 5  رقمانظر الجدول(
  )المساحة بالدونم ( الريحية  قريةاستعماالت األراضي في: 5جدول رقم 

 المراعي مساحة  المساحة الصالحة للزراعة
المفتوحةواألراضي   

الغابات مساحة 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

 األراضيمساحة 
 السكنية 

 المساحة الكلية 

240 10 50 4950 750 6,000 
  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر     

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

  
  

وتعتبر الخضروات . حيةالمختلفة البعلية والمروية المكشوفة في قرية الريالخضروات أنواع  مساحة و، يبين6جدول رقم 
  . دونما76الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها 

   )المساحة بالدونم(الريحية قرية  البعلية والمروية المكشوفة في روات بالخضةعوزرالم األراضي التي ةمساح: 6جدول 
ات الثمريةالخضرو الخضروات الورقية البقوليات الخضراء األبصال خضار أخرى المجموع  

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
35 91 3 5 0 0 25 5 0 5  7 76 

  
   .آما يوجد في قرية الريحية دونم واحد من البيوت البالستيكية

  
  

 4لمزروعة بهما  الزعتر والميرمية، ومجموع المساحة ا:هناك نوعان من النباتات الطبية تزرع في قرية الريحية، وهما
  .دونمات
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إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة        دونما مزروعة بأشجار الزيتون،      620وبالنسبة لألشجار المثمرة في قرية الريحية، فيوجد        
  ).7أنظر الجدول رقم ( . والتين، من  األشجار، مثل اللوزيات، العنبأخرى بأنواع

  
  )المساحة بالدونم( الريحية  قرية فيلمثمرة اباألشجار ةعوزرالم األراضي ةمساح: 7جدول رقم 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع
بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 1,026 0 270 0 75 0 7 0 48 0 0 0 620 
 

ي   ة ف ة والعلفي يل الحقلي سبة للمحاص والي  وبالن ان ح ة، ف ة الريحي ا3,605 قري زرع   ت دونم ة ت ة والعلفي يل الحقلي ن المحاص  م
  ).8أنظر الجدول رقم . (، تليها البقوليات الجافة آالعدس والحمص وخاصة القمح والشعيربالحبوب

  
  )المساحة بالدونم(الريحية قرية  في والعلفية بالمحاصيل الحقلية ةعوزرالم األراضي ةمساح : 8جدول 

لمجموعا  الحبوب أبصال ودرنات وجذور بقوليات جافة محاصيل علفية محاصيل منبهة 

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

0 4,283 0 5 0 450 0 193 0 30 0 3,605 
  

ام،     سكان قرية الريحية يقومون بتر  % 90أما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية الريحية، فان           ل األغن ة، مث روة الحيواني بية الث
  ).  9انظر الجدول رقم . (الماعزو
  

الثروة الحيوانية في قرية الريحية: 9جدول 
الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل الخيول *األبقار األغنام الماعز  

28 0 0 0 30 3 1,200 1,000 0 
.والثيران ،، العجالت والعجول، األبقارتشمل*        

 
 

  :ومنهاويشترك المزارعون في القرية في عدة جمعيات زراعية، 
  .جمعية الريحية الزراعية_ 1
  .جمعية الريحية للتنمية الزراعية_ 2
  

  .ه وشبكة المياتعتمد الزراعة في القرية على مياه األمطار بشكل رئيس، وتعتمد الزراعة المروية على مياه آبار الجمع
  

  . مناسبة لسير الدواب، وهي غير آافية ، وهي آم طرق زراعية7حوالي ث الطرق الزراعية في القرية، فيوجد أما من حي

 

  قطاع المؤسسات والخدمات  
  .، هو المؤسسة الرئيسة في القرية1997 المجلس القروي الذي تأسس سنة يعتبر
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 30موصولة بشبكة االتصاالت، وتقريبا قرية الريحية  :االتصاالت •
  
وتقوم .  مع الشبكةوصولة م وحدات السكنية  ال جميع، وتقريبا   1985 قرية الريحية بشبكة المياه منذ عام        وصل تم   :المياه •

ا يوجد في ال      يلالبد المصدر هي    الجمع تزويد القرية بالمياه، وتعتبر آبار    سلطة المياه الفلسطينية ب    ة  لشبكة المياه، آم  قري
 .3م 300خزان مياه سعته 

  
اء • م :الكهرب ام   وصل ت ذ ع اء من شبكة الكهرب ة ب او. 1985 القري ع تقريب ة م جمي ي القري سكنية ف دات ال ول الوح ة وص

اء واطنين  و. بالكهرب ى الم اء عل ع الكهرب يم توزي روي بتنظ س الق وم المجل را ، يق تم ش ي ي رآة الكهرب ؤالت ن ش اء ها م
 . القطرية اإلسرائيلية

 
صلبة    • إدارة      :جمع النفايات ال وم ب اون مع مجلس الخدمات                      يق ة بالتع روي الريحي صلبة مجلس ق ات ال نظام جمع النفاي

ا  - للتخطيط والتطوير   المشترك ا                   و.  يط ة يومي تج في القري ي تن صلبة الت ات ال ة النفاي غ آمي تم  حيث   .  طن  1حوالي   تبل ي
مجلس الخدمات   الذي يديره   و. قرية آم عن ال   10 نقلها إلى مكب النفايات الذي يبعد حوالي      جمعها من المناطق السكنية و    

 .هاودفنها حرقويتم التخلص من النفايات في المكب عن طريق . المشترك
 

جميع الوحدات السكنية تستخدم الحفر االمتصاصية  و.  ال يوجد في قرية الريحية شبكة صرف صحي :الصرف الصحي  •
  . ةاه العادمللتخلص من المي

  
ضا     يطا - الريحية  سير  حافالت تعمل على خط    3 بواسطة الريحية   قرية يتنقل السكان في   :خدمة المواصالت  • اك أي ، وهن

 :ومن العقبات التي تواجه قطاع المواصالت في القرية، القرية تكسيات في لمكتب سيارات أجرة تابعة 10
  .قريةوجود حواجز عسكرية وترابية قرب ال _1
  . والخدمات التي تقدمهاقرية المرآبات في ال عددةقل _2

 
دة  فرعيةطرق  آم 1 ومعبدة وبحالة جيدة، آم طرق رئيسة  4 منها،   آم طرق  12 يوجد في القرية   دة  و معب ة جي م طرق    7 ،بحال آ

  .زراعية غير معبدة
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
م مصادرة    ، الشمالية لصالح مستوطنة حجايعلى حدودها  دونم من أراضي الريحية    1500تم مصادرة    ا ت م 400آم  أخرى   دون

  .اإلسرائيليلصالح موقع زئيف العسكري 
 

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ة        اعد  ة للقري شاريع تطويري شمل م ة ت ة خطة تطويري روي الريحي ذ و.  مجلس ق اممن د من     2004  ع روي العدي ذ المجلس الق ، نف

  ). 10رقم انظر الجدول . (المشاريع
  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية الريحية: 10جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  اتحاد الجمعيات الخيرية بنية تحتية   شق طرق زراعية 1
  )بكدار(المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار   بنية تحتية  تعبيد طرق داخلية    2

   االسالمي و بنك التنمية
  األحمرالصليب   مياه   خزان مياه إنشاء 3
  )أريج(معهد األبحاث التطبيقية   زراعي    آبار وبيوت بالستيكية مع حدائق منزليةإنشاء 4
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  للقريةحتياجات التطويرية االولويات واأل
اني  ةتع دة الريحي ةبل ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م .  من نقص آبي ين الجدول رق ة 11ويب ات واالحتياجات التطويري ، األولوي
  .للمنطقة
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية الريحية: 11جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 زراعية آم طرق 57   * *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *    بناء خزان مياه 4
   آم1    *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
    *   ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  موجودة 
 *    

     *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 االحتياجات التعليمية

   االبتدائيةالمرحلة    *  بناء مدارس جديدة 1
 مرحلة االبتدائيةال   *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
    دونم500    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا40   *   آبار جمع مياهإنشاء 2
 ات برآس4   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8
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