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   شكر وعرفان
  

ة                 با) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس لشكر والتقدير من الوآال
)AECID (لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار(AZAHAR)  .  
  

شترآة،                آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفلسطينيين في الوزارات، والبلديات، ومجالس الخدمات الم
ية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث          واللجان والمجالس القرو  
  . خالل عملية جمع البيانات

  
ذي                              أريج ذا العمل ال امين الماضيين من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل ع الموظفين ال شكر جمي  أيضا تخص بال

    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل               سكانية في محافظة الخلي سلة   . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال جاءت سل
ي      شية ف ق األوضاع المعي 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 الكتيب

ذ مشروع                  المحافظة، وإعدا  م من خالل تنفي ذي ت ة، وال دراسة  "د الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ة     " التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برنامج ازاهار        د األبحاث التطبيقي ج ( القدس  –الذي ينفذه معه ، والممول  )أري

  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(ولي من أجل التنمية من الوآالة اإلسبانية للتعاون الد
  

ر األوضاع                     يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والبرامج واألنشطة الالزمة للتخفيف من أث
ة      السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز            ه المتعلق ار، وأهداف امج أزاه ى برن بصفة خاصة عل

  .بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ود                   ة، والقي صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل ويهدف المشروع أي
شة ف   ة والمهم اطق الريفي ة المن يم االحتياجات لتنمي لالمفروضة، وتقي رامج  . ي محافظة الخلي تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إضافة إل

اع        ى القط ز عل ع الترآي ستقرة، م ر الم سيئة وغي صادية ال ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي وأن
  .الزراعي

  
اللغتين الع          ل ب سكانية في محافظة الخلي ة التجمعات ال ع أدل ى جمي الي     يمكن االطالع عل ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة و االنجليزي ربي

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 بلدة السموعدليل 
  

 صائص الطبيعيةالموقع الجغرافي والخ
  

دة  سموعبل دإحدى  هي ،ال ل اتبل ة الخلي ع و ،محافظ ىتق وب ال إل ن جن لم ة الخلي د و ،مدين ى بع م22عل ا  آ ة ل، منه لخط وهي محاذي
 ( . الخط األخضر    ، ومن الجنوب  بلدة الظاهرية من الغرب   و،  وقرية الريحية   يطا بلدةمن الشمال   و،   يطا بلدةيحدها من الشرق    . االخضر
   .)1رقم  خريطة أنظر

  
 السموعبلدة  وحدودموقع : 1خريطة 

 
  

ة، و  تقع بلدة السموع    ضفة الغربي اع    في أقصى جنوب ال ى ارتف ار   705عل ا         أمت سنوي لألمطار فيه دل ال غ المع وق سطح البحر، ويبل ف
وحدة المعلومات   (.%61معدل الرطوبة النسبية حوالي     يبلغ   درجة مئوية، و   18 إلى معدل درجات الحرارة فيصل      أما ملم،   306حوالي  

  ).أريج_ الجغرافية
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ام  ،1965من العام   في الفترة    ان  ،1997 حتى الع إدارة  ق ي آ ي   وم ب دة مجلس محل ام   . البل ى     ، 1997في الع سموع عل دة ال ا صنفت بل  أنه
  .  موظفا43ويوجد في البلدية ،  عضوا13ن من مجلس بلدي يتكوتعيين  تم هبلدية، وعلي

  : وهي،أقسامتة تتكون بلدية السموع من س
 .قسم المحاسبة. 2                           .قسم اإلدارة .1
 .قسم الهندسة. 4                           .قسم الصحة .2
 .قسم الكهرباء. 6.                            قسم المياه .3
  

  :ومن مسؤوليات المجلس البلدي التي يقوم بها، ما يلي
  .تية، من مياه، آهرباء، تعبيد الشوارع، وجمع النفايات الصلبة توفير خدمات البنية التح-1
  . تنظيم عملية البناء في المنطقة-2
  .شوارع شق وتعبيد ال-3
  

  نبذة تاريخية 
دة      " سموع بل ة ال ى بقع وم عل ى الطاعة () اشتموع (آانت تق ة ) بمعن ة الكنعاني ى      . العربي اني حرف االسم ال د الروم تيمواع وفي العه اس
)Asthemoe.(     الصليبيين سيمواع    أياموآان اسمها)Semoa .(      وراة في سفر ا زالت   . )1996عراف،   (هوشواع يذآرت في الت وم

 وتعتبر سمونها من اجود  ،األغنامويهتمون اهتماما بالغا بتربية .  والزيتون ، والتين ،غرس العنب بيهتم السكان    .بقايا حصنها ماثلة للعيان   
سمون في       ة   انواع ال ل منطق زاود         . الخلي شعر والم وت ال سموع يصنعون بي سط (وبعض سكان ال سموع      ).الب دة ال ود نسب سكان بل  ويع

  . الجزيرة العربيةإلىالحاليين 
  . وأم غانم،السيميا، رافات، واد العماير:  التجمعات التاليةإدارياوتضم بلدة السموع 

 بلدة السموعمن صور 

  

  األماآن الدينية واألثرية
ة    ،   )2رقم  انظر خريطة    (.السموع واحد وعشرون مسجدا   يوجد في بلدة     اآن األثري دة   أما بالنسبة لألم دة  وجد يف،  في البل ع  ا مو في البل ق

سياحي     : امنه، و ة آثيرة أثري ا مؤهالن لإلستغالل ال ري، وهم ة،      ".مبنى قديم لكنيسة رومانية، وسجن أث ة متهدم يس، أبني رج وآن ا ب  بقاي
  )1991الدباغ، ". (ستعملة مرة ثانية، وقطع منقوشة في القرية، مدافن، ومغروأساسات، عتبات عليا آثيرة م
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  السموعالمواقع الرئيسة في بلدة : 2خريطة 

  

  

  السكان
 ،ذآورمن ال  نسمة9,963 نسمة، منهم 19,649أن عدد سكان بلدة السموع بلغ ، 2007 في عام ىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي جر     

 .  وحدة3,220 وعدد الوحدات السكنية،  أسرة2,950اث، ويبلغ عدد األسر نمن اإلنسمة  9,686و
  

  الفئات العمرية والجنس
دة                                   ة في بل ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف سكان والمساآن ال ام لل داد الع ات التع أظهرت بيان

ام  سموع لع ي،2007ال ا يل ان آم ة ال% 45.7:  آ ن ضمن الفئ ل م ة أق ا، 15عمري ة % 50.7 عام ة العمري ا، 64 -15ضمن الفئ  عام
وق     65ضمن الفئة العمرية    % 2.7و ا ف ة                .  عاما فم اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان أي أن  ،  100 : 103ي   ه  ،آم

  %. 49.3 ونسبة اإلناث ،%50.7نسبة الذآور 
  

  العائالت
كان ألف س سموعيت دة ال ن بل ن م دد م ائالتال  ع ا ،ع دة :منه اريق، الحوام دغامينالمح واد، ال و ع د، أب سالمينة، الرواش دارين، ال  ،، الب
   .أبو طبيخ، أبو سيف، أبو الكباش، الخاليلة، أبو آرش، الزعارير
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  قطاع التعليم
ة   ، وهذه ت%74، وقد شكلت نسبة اإلناث %10.3حوالي ، 2007بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة السموع للعام       ة مقارن عتبر نسبة عالي

ذآور سبة ال اك . بن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم ة، % 16.5وم راءة والكتاب ستطيعون الق ة، % 23.8ي تهم االبتدائي وا دراس انه
م         % 13.5انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 27.5 ة، الجدول رق سموع، حسب               1انهوا دراستهم الثانوي دة ال ين المستوى التعليمي في بل ، يب

  . 2007الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان بلدة السموع : 1جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
غير   دآتوراة ماجستير  بكالوريوس  متوسط

  المجموع  محدد

 6,657 6 9 4 494 180 1,9271,611943 1,096 356  ذآور
 6,459 6 - 2 240 138 1,6761,506827 1,066 996  إناث

 13,116 12 9 6 734 3,6033,1171,770318 1,3522,162  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة  14 بلدة السموع، بلغ عدد المدارس في 2007ذي جرى عام حسب المسح الميداني ال  الي   ( مدرسة حكومي يم الع ة والتعل ، )وزارة التربي

دارس مختلطة    4 مدارس لإلناث، و   5 مدارس للذآور،    6 : منها .ومدرسة واحدة تابعة للقطاع الخاص     سين ( م م    ) (للجن انظر خريطة رق
   .موع، حسب االسم، والمرحلة، والجنس، والجهة المشرفة، يبين عدد المدارس في بلدة الس2الجدول رقم ). 2
  

 المدارس في بلدة السموع، حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي ذآور السموع الثانويةمدرسة  1
 حكومية ذآور يأساس ذآور السموع األساسيةمدرسة  2
 حكومية ذآور أساسي ذآور البخاري األساسيةمدرسة  3
 حكومية ذآور أساسي األساسيةجعفر بن أبي طالب مدرسة  4
 حكومية  ذآور أساسي ذآور رافات األساسيةمدرسة  5
 حكومية  ذآور أساسي )ب(ذآور جعفر األساسية مدرسة  6
 وميةحك إناث ثانوي بنات السموع الثانويةمدرسة  7
 حكومية إناث أساسي بنات السموع األساسيةمدرسة  8
 حكومية إناث أساسي بنات مؤتة األساسيةمدرسة  9
 حكومية إناث  أساسي األساسيةبنات خليل الوزير مدرسة  10
 حكومية إناث  أساسي األساسيةبنات الحرمين مدرسة  11
 كوميةح مختلطة أساسي بنات رافات األساسية المختلطةمدرسة  12
 حكومية مختلطة أساسي  المختلطةاألساسيةبنات شهداء السموع مدرسة  13
 حكومية مختلطة أساسي السيميا األساسية المختلطةمدرسة  14
  خاصة مختلطة أساسي العقيلي األساسية الخاصةمدرسة  15

  
ام الدراسي            الي في الع يم الع ة والتعل غ        ،2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربي سموع بل دة ال  أن عدد الصفوف الدراسية في بل

  ).3انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة 249 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 6,397  صفا، وعدد الطالب182
  

  )2007-2006(عدد المدارس والصفوف وعدد الطالب حسب الجنس، في بلدة السموع  : 3جدول
  عدد الطالب  نعدد المعلمي عدد الصفوف عدد المدارس الجنس

 3,229 116 81  6 ذآور
 3,168 133 77  5  إناث

 - - 24  4  مختلطة
 6,397 249 182  15  المجموع

  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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  ). 2، وخريطة رقم 4جدول رقم انظر ال ( رياض أطفال5 بلدة السموعيوجد في 
  

  2008 - في بلدة السموع حسب االسم وعدد األطفال وعدد الصفوف والجهة المشرفةرياض األطفال : 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد األطفالعدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 150 5  نور اإليمان  1
 جمعية خيرية 70 3 روضة رافات  2
 جمعية خيرية 141 4 روضة جمعية السموع التطويرية 3
 خاصة 97 5 ي الخاصةروضة العقيل 4
 خاصة 40 2 روضة سنابل اإليمان 5

 .قاعدة بيانات أريج: المصدر
  

ادة في                السنوية    التي تواجه قطاع التعليم في بلدة السموع، الزيادة        عقباتومن أهم ال   ا زي م، والتي ال يواآبه  الغرف    عدد   في عدد الطالب
  .غير مملوآة لوزارة التربية والتعليمو مستأجرة الصفية والمدارس، إضافة إلى أن بعض المدارس في البلدة

  قطاع الصحة 
م     (،  البلدةالعديد من المرافق الصحية الحكومية والخاصة في        يوجد   ل الحاالت        و). 5انظر الجدول رق يارة إسعاف لنق دة س يوجد في البل

د حوا                ل، والتي تبع ى           22لي  الطارئة إلى المستشفيات والمراآز الصحية الموجودة في مدينة الخلي دة، أو إل م عن البل دة  آ  يطا، والتي    بل
ومن الجدير ذآره أن االغالقات واإلجراءات اإلسرائيلية، تعتبر العقبة الرئيسة أمام قطاع الصحة في            .  آم عن البلدة   8تبعد أيضا حوالي    

 .بلدة
  

  عدد المؤسسات الصحية في بلدة السموع حسب السلطة المشرفة: 5جدول 
  المجموع أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
  7 - 1 5 1 عيادة طبيب عام

  4 - - 4 -  عيادة طبيب أسنان
  2 - 1 1 -  عيادة صحية
  1 - - 1 - مرآز أشعة
  3 - 1 2 -  مختبر طبي

  2 -  - - 2  مرآز أمومة وطفولة
  1 -  - 1 -  )مرآز عالج طبيعي(أخرى 

  20 - 3 14 3  المجموع

  

  ية االقتصاداألنشطة
ستوعب      ،سوق العمل اإلسرائيلي    منها   االقتصاد في بلدة السموع على عدة قطاعات، و        يعتمد ذي ي ة    % 30حوالي    وال وى العامل ، من الق

  ).1شكل رقم الانظر  (.من القوى العاملة% 20يستوعب حوالي الذي وقطاع الزراعة، 
  : ، ما يليبلدة السموعوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 

 .من األيدي العاملة% 30 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  -1
 .من األيدي العاملة% 20 قطاع الزراعة، ويشكل  -2
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الخدمات، ويشكل  -3
 .من األيدي العاملة% 15شكل  قطاع الموظفين، وي -4
 .من األيدي العاملة% 15 قطاع التجارة، ويشكل  -5
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 توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة السموع: 1شكل 

الخدمات، %20 

التجارة، %15 

الوظائف، %15  سوق العمل 
اإلسرائيلي، %30 

الزراعة، %20 

 
 

ا           صناعية، ومن أهمه صادية وال شاطات االقت د من الن سموع العدي دة ال ة 120 :يوجد في بل ان،    7 ، بقال س، ملحمت ع المالب  9 محالت لبي
  . مؤسسة تجارية20إضافة إلى ،  المختلفة محالت لتقديم الخدمات10 نجارة، ات ورش7،  حدادةاتشور

  :  نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليبلدة السموعوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في 
  .السابقون في إسرائيلعاملون  ال-1
  . أفراد فأآثر6 تتكون من ألسر المعيلون -2 
  . صغار التجار-3 
  . صغار المزارعين-4 
  

  القوى العاملة 
سموع       % 66.7 ، أن   2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام         دة ال ة        من مجموع سكان بل ة العامل م ضمن الفئ نهم  .  ه م

من السكان غير نشيطين % 71وآان هناك ). اإلناثمن % 8.8من الذآور، و  % 91.2منهم  (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا      % 29
  ).6انظر الجدول رقم ). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 35.3ومن الطالب، % 53.8منهم (اقتصاديا 

  
  2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان بلدة السموع : 6جدول 

    اطين اقتصادييغير نش  نشيطون اقتصاديا
    الجنس

عاطل عن العمل   يعمل
 )سبق له العمل(

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق لة 
  )العمل

طالب متفرغ المجموع
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل 

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
غير   المجموع أخرى يبحث عن عمل

  مبين

  
  المجموع

 6,657 22 3,188 107 51 458 18 2,554 3,447 360 277 2,810  ذآور
 6,459 4 6,122 59 11 335 3,265 2,452 333 66 10 257  إناث

 13,116 26 9,310 166 62 793 3,283 5,006 3,780 426 287 3,067  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

   قطاع الزراعة
 دونما مزروعة، 17,312( دونم أراض قابلة للزراعة 31,000 دونم، منها 62,000 لية لبلدة السموع حواليالكمساحة التبلغ 
، انخفاض معدل آمية هطول ، وهذا يعود إلى شح مصادر مياه الري، قلة خصوبة التربة)دونما أراض غير مزروعة 13,688و
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 دونم بحاجة 10,000 حوالي بلدةيوجد في ال. أساليب الزراعة الحديثة، قلة مصادر التمويل الالزمة للتوسع الزراعي وتبني األمطار
 .)3، والخريطة رقم 7  رقمانظر الجدول. (إلى استصالح

  
  )المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في السموع : 7جدول 

 المراعي مساحة  المساحة الصالحة للزراعة
المفتوحةواألراضي   

الغابات مساحة 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

 راضياألمساحة 
  ةسكنيال

 المساحة الكلية 

28,800 200 13,688 17,312 2,000 62,000 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر

  

 استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة السموع: 3خريطة 

  
  

سموع           المختلالخضروات  أنواع  مساحة و ، يبين   8جدول رقم    دة ال ة المكشوفة في بل ة        . فة البعلية والمروي ساحة الخضروات البعلي غ م تبل
  . أآثر األنواع زراعة في المنطقة الكوسا، البندورة، والفقوسعتبرتآما .  دونما301

  
   )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في بلدة السموع : 8جدول 

مجموعال  
 

 خضروات أخرى
 

 األبصال
 

البقوليات 
 الخضراء

 الخضروات
 الورقية

 الخضروات الثمرية
 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
55 301 10 15 0 0 0 2 20 0  25 284 

  .مختلفة، وخاصة الخيار والبندورةتزرع بالخضروات اليوجد في بلدة السموع خمسة وعشرون دونما من البيوت البالستيكية، 
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 إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة  دونما مزروعة بأشجار الزيتون،2,367 بلدة السموع، فيوجد  فيوبالنسبة لألشجار المثمرة
 ).9أنظر الجدول رقم ( . من األشجار، مثل اللوز والجوزأخرى بأنواع

  
  )المساحة بالدونم(ي بلدة السموع  فباألشجار المثمرةمساحة األراضي المزروعة : 9جدول 

 الزيتون اللوزات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع
بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي

0 3,029  0 345 0 240 0 0 0 77 0 2,367 
  

والي    ان ح سموع، ف دة ال ي بل ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل الحقلي الحبوب 10,075وبالن زرع ب ة ت ة والعلفي ن المحاصيل الحقلي ا م   دونم
 ).10أنظر الجدول رقم . (، تليها المحاصيل البقولية آالعدس والحمصوخاصة القمح والشعير

  
)المساحة بالدونم(في بلدة السموع والعلفية مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية : 10جدول 

 
 المجموع

محاصيل 
ةمحاصيل منبه أخرى محاصيل  محاصيل علفية 

أبصال ودرنات  بقوليات جافة زيتية
 الحبوب وجذور

 ب م ب م ب م ب م ب م ب م ب م ب م

0 14,518 0 1 0 100 0 1,800 0 0 0 2,537 0 5 0 10,075 
  .مروي: بعلي، م: ب
  

ية  الثروة الحيوانية، مثل األغنام، الماعز، أما على صعيد الثروة الحيوانية في بلدة السموع، فان معظم سكان بلدة السموع يقومون بترب
 ).  11انظر الجدول رقم . (الدجاج الالحم، والنحل

  
  

 
 

 
 
 

. والثيران، ، العجالت العجول، األبقارتشمل *         
  

  : المزارعون في بلدة السموع منظمون في اتحادات وجمعيات زراعية، حيث يوجد في بلدة السموع ثالث جمعيات زراعية، وهي
.جمعية السيميا التعاونية الزراعية. 1  
.جمعية السموع التعاونية الزراعية. 2   
.لحيوانيةجمعية الثروة ا. 3   

 
  .تعتمد الزراعة في البلدة على مياه األمطار بشكل رئيس، وتعتمد الزراعة المروية على مياه آبار الجمع ومياه الشبكة

  
   .  لسير التراآتورات واآلالت الزراعيةهي مناسبة، وزراعية آم طرق 15حوالي فيوجد  ،بلدةأما من حيث الطرق الزراعية في ال

  مات  قطاع المؤسسات والخد
  :وهي على النحو التالي، يوجد في بلدة السموع العديد من المؤسسات الخدماتية المحلية

  . بلدية السموع -1
  .جمعية السموع الخيرية -2
   .إتحاد عمال الجنوب -3
  .بن سينا الخيري والطبيامرآز  -4
  .اإلسالمي بن باز الخيريامرآز  -5
  . للمعاقيناألقصى جمعية -6

   .السموعبلدة الثروة الحيوانية في : 11جدول 
*األبقار األغنام الماعز الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

67 3,000 500,000 10 350 2,500 16,500 171 
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  ية والمصادر الطبيعية البنية التحت
 .في البلدة موصولة بشبكة االتصاالتمن الوحدات السكنية % 80 حوالي :االتصاالت •
 
سطينية                . 1973 بلدة السموع بشبكة المياه منذ عام        وصل تم   :المياه • اه الفل ل سلطة المي اه من قب دة بالمي د البل حوالي  و. يتم تزوي

شبكة ا   البديلةدر  ا المص يهالمياه،  وتنكات   ، تعتبر آبار الجمع   .هشبكة الميا ب موصولة   وحدات السكنية من ال % 70 اه ل حيث  . لمي
ة،     . ملك لبلدية السموع  وهي   3م 15 بسعة   اتتنك، و 3 م 4 محلية بسعة    ه تنكات ميا  يوجد شبكة العام اه ال تم  وفي حال انقطاع مي ي

اه سعته   و  يسمى بئر السيميا،جوفي يوجد في البلدة بئر ماء  . ، وهذه مكلفة  بواسطة التنكات  هتزويد السكان بالميا   يوجد خزان مي
 . شكل دائمب من مصادرها لمياها انقطاع :منهاة،  آثير مشاآل منالسموعوتعاني خدمة المياه في بلدة . 3 م200

  
ام          وصل تم   :الكهرباء • اء ع شبكة الكهرب دة ب دة          من % 85حوالي   و. 1993 البل سكنية في البل اء  موصولة  الوحدات ال .  بالكهرب

واطنين         ام المجلس   يقوو ى الم اء عل ع الكهرب تم شرا     و ،لبلدي بتنظيم توزي ي ي ة اإلسرائيلية     ؤها الت اء القطري  .من شرآة الكهرب
  . الصيانةأعمالوعدم آفاية ، الشبكةقدم تعاني خدمة الكهرباء في البلدة من 

 
ا  . لبلدية السموع بشكل يومييتم جمع النفايات الصلبة في البلدة عن طريق حاويات تابعة          :جمع النفايات الصلبة   • ى ويتم نقله  إل

دة     15  المكب يبعد، و  يطا - للتخطيط والتطوير   والذي يتبع مجلس الخدمات المشترك     ،مكب الديرات  تخلص    . آم عن البل تم ال وي
ا  بحرق إما في المكب    من النفايات  دفن  وأ ه ى  اإلشارة تجدر   و. ها ب ة              أن إل دة الظاهري ة من بل ات المصانع القريب جاورة  الم مخلف

 .روائح آريهة عنها نتجتشكل للبلدة مكرهة صحية حيث ي
 

صحي • صرف ال دة :ال ي بل د ف سموع  ال يوج بكة صرف صحيال صاصية  و.  ش ر االمت ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح جمي
 .ةللتخلص من المياه العادم

 
ة المواصالت • سكان :خدم ل ال سموعيتنق دة ال ي بل اطة ف ومي،50  بوس يارة عم ى ن س ل عل ى  تعم سموع إل ن ال اب م ل الرآ ق

ر آاف         .  مكتب تكسي يقدم خدماتة للسكان      وجود  إلى إضافة. التجمعات المجاورة وبالعكس   ة غي  .إال أن عدد السيارات العمومي
دة، 10 آم، منها 68يبلغ طول الطرق في البلدة حوالي   ة      10  آم طرق رئيسة معبدة وبحالة جي دة، وبحال ة معب م طرق داخلي  آ

دة،     آم طر   5جيدة،   سة معب يئة، و          3ق رئي ة س دة ولكن بحال دة معب م من الطرق الرابطة في البل دة،     40 آ ر معب م طرق غي  آ
   .وتستخدم آطرق زراعية، وطرق داخلية في البلدة

  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
م  100ساحة   على م   ةوالمقام،  )شمعة(مستوطنة  ، ومنها   اإلسرائيلية بعدد من المستوطنات     بلدة السموع محاطة   ع     دون دة   ، وتق ، غرب البل

ستوطنت  اني (ام صيفر(و) ش دة، و ، )ل وب من البل ى الجن ان إل ساحة  وتقع ا،50بم والي ا دونم850 و دونم ى الت ى باإلضافة.  عل  لخط اإل
اء الجدار            ة األراضي  وتبلغ مساح ،  ها جنوب من غربها إلى  الذي يمر في البلدة     ،  االلتفافي ا  المصادرة من اجل بن . ات دونم  1,110  عليه

  .على الطرق الرئيسة المؤدية للبلدة ، حواجز عسكرية متنقلة5إلى  باإلضافة ،حاجز عسكري دائميوجد و
  

ى ج         قامت   حيث ، من جدار الفصل   ،2003تعاني البلدة منذ العام      اء الجدار عل دة  انب والسلطات اإلسرائيلية ببن ا    البل  ،ةالغربي من جهاته
م  10ه حوالي  ؤبلغ طول الجدار الذي تم بناوقد من األسالك الشائكة،   لجدار   ا ويتكون. ة والجنوبي ،ةالشمالي ساحة األراضي    لإضافة . آ م

تالع حوالي     .  خلف الجدار   دونم معزولة1000أصبح حوالي فقد ، التي تمت مصادرتها لبناء الجدار عليها    ى اق  شجرة  1000إضافة إل
 .بسبب الجدار
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   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ة   2004  العاممنذو.  بلدية السموع خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للبلدة عدتأ ذت البلدي د من  ، نف شاريع ال العدي  جدول الانظر   (م

  .)12 رقم
 

  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في بلدة السموع: 12جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

  وآالة التنمية الفرنسية تعليمي   2006 -بناء مدرسة السيميا المختلطة 1
 )بكدار(المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار  بنية تحتية  2005 -تعبيد طرق داخلية 2

  بنك التنمية اإلسالمي /
  سلطة المياه بنية تحتية  2006 -تأهيل وإنشاء شبكة مياهإعادة  3
  لحكومة الهولنديةا تعليمي  2006 -بناء عيادات وتشطيب مدرسة رافات 4
  سيدا السويدية بنية تحتية  2006 -ترميم مرآز أطفال السموع 5

  

  بلدةل التطويرية لحتياجاتاالولويات واأل
  .بلدة، األولويات واالحتياجات التطويرية لل13ويبين الجدول رقم . تعاني بلدة السموع من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية

  واالحتياجات التطويرية في بلدة السموعاألولويات: 13جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
  آم40*     *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم18    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم10  *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م 2,000    * مياهبناء خزان  4
   آم15    *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية

   *   عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
   *    عيادات صحية موجودة  / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
   *    جودةالموشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
  بتدائيةاال المرحلة *     بناء مدارس جديدة 1
   *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم10,000    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر500     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآس200   *   واشيبرآسات م/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا بالستيكيا 30   *  تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *   ةبذور فلح 7
    *    ومواد زراعيةنباتات 8

  . آم طرق زراعية20 آم طرق داخلية، و15 رئيسة، آم طرق 5 •
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