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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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 بيت عمراقرية دليل 
  

  ة والخصائص الطبيعي الجغرافيالموقع
ل     منطقة يطا  هي إحدى قرى   ،بيت عمرا قرية   ل            ، في محافظة الخلي ة الخلي وب من مدين ى الجن ع إل د   و ،وتق ى بع ا    18 عل م منه . آ

ة   من الشمال   و،  )المحاجر(بلدة يطا    يحدها من الشرق     وار   قري ة   من الغرب     و ،حدب الف ة آرم وب      ،قري دة   ومن الجن سموع بل  .ال
 . )1  رقمطةيانظر خر(
  

  وحدود قرية بيت عمراموقع : 1خريطة 

  
  
را   قرية   قعت دة  غرب  بيت عم ا  بل ى و،   يط اع    عل ر  717ارتف وق سطح البحر    ا مت غ  و،  ف دل  اليبل سنوي  مع ا  لألمطار ال     حوالي فيه

سبية حوالي         18ويصل معدل درجات الحرارة إلى       ،ملم 303 ة الن دل الرطوب غ مع ة، ويبل وحدة المعلومات   ( .%60  درجة مئوي
  ). أريج-الجغرافية

  
ة تصنف را قري ا  بيت عم ى أنه ةعل ة ريفي إدارةو ،منطق وم ب ةال يق ام قري ذ ع روي،1980 من ، أعضاء 7تكون من  ي، مجلس ق

ة      للمجلس آما يوجد    ،واحد وظفمو روي     مسؤوليات    من و.  مقر رسمي في القري ديمها     المجلس الق وم بتق ي يق ة     ،الت خدمات البني
  .جمع النفاياتو ،والماءلكهرباء مثل االتحتية 

    .  من بيت عمرا وخلة عربي آالإداريايضم وتجمع بيت عمرا 

  نبذة تاريخية
ة    أراضيها آانت تقوم على     حيث   بيت عمرا إلى العصر الكنعاني،    قرية  تاريخ  يعود   وح ( قري ستنقع    ،)زان ى م رة    ،   بمعن ة عم وآلم

ام        ريخ قرية   يعود تا بينما  ). 1991-الدباغ( بمعنى مسكن و دير   ) عمرا(حريف للكلمة السريانية    ت ى ع ي إل ، حيث  1950خلة عرب
ة     ،"عربي"اسمه  آان  ، و يرجع اسمها إلى أول شخص سكن في المنطقة        ي  " لذلك سميت القري ة عرب ى سكان     ". خل سبة إل ا بالن أم

 .     بينما أصل سكان خلة عربي من سكان يطا،بيت عمرا فهم سكان أصليين في المنطقة
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  بيت عمراقرية من  ةصور

  

  

  الدينية واألثريةاألماآن 
  

ن الخطاب          :هي و مساجد،  ةيوجد في قرية بيت عمرا أربع      امر، مسجد عمر ب ن ع صحابة، مسجد ربعي ب  أم ومسجد  ، مسجد ال
  ).2انظر خريطة رقم (  . وهو مسجد عمر بن الخطاب، آما يوجد مسجد واحد في خلة عربي.العمد

 .بحاجة إلى ترميمهي  و،آة مجد الباع بر فيهايوجدفي القرية، فأما بالنسبة لالماآن األثرية 
  

 عمرا قرية بيت المواقع الرئيسة في: 2خريطة 
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  السكان
غ           2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام          را بل ة بيت عم سمة 2,369، أن عدد سكان قري نهم   ن سمة  2,165، م  ن

اك        ومن م ،  خلة عربي تقطن   نسمة   204و،  بيت عمرا تقطن   ي، هن سكان الكل سمة   1,232جموع ال ذآور  ن سمة   1,137 و،من ال ن
  ).1انظر الجدول رقم  (.من اإلناث

  
   2007 -عدد سكان بيت عمرا حسب التجمع والجنس: 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع

 2,165 1,049  1,116 بيت عمرا
 204  55  116  خلة عربي
 2,369 1,137 1,232  المجموع

   .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر                  
  

  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

ل من      % 51.2: ، آان آما يلي   2007 عمرا لعام    قرية بيت  ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ة    % 47.1 عام ة العمري  -15ضمن الفئ
 106.4 هي  ،آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة.  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية    % 1.7 عاما، و  64
  %. 48.5، ونسبة اإلناث %51.5، أي أن نسبة الذآور 100: 
  

  العائالت
يتألف سكان قرية  و.بحيص ،الشواهين، الشحاتيت، المصري، ادعيس :منها ،عائالتال من عدد من بيت عمرا قرية يتألف سكان 
  .ورومي،  ادعيس: من عدد من العائالت، منهاخلة عربي

  قطاع التعليم 
سبة    %71 وقد شكلت نسبة اإلناث  شخصا،135، حوالي 2007لدى سكان قرية بيت عمرا للعام ين األميعدد بلغ   ر ن ذه تعتب ، وه

ذآور   سبة ال ة بن ة مقارن اك  . عالي ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،  % 21.7ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق وا % 32.5ي انه
م     . انهوا دراستهم الثانوية  % 10.6انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 23.4دراستهم االبتدائية،    ين المس   2الجدول رق توى التعليمي  ، يب

  .2007في قرية بيت عمرا، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية بيت عمرا : 2جدول 
يعرف القراءة    أمي   الجنس

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  موعالمج  ةدآتورا ماجستير  عالي

 713 -  2 - 16 2 86 180 241 147 39  ذآور
  677  -  -  - 7 1  62 145 211 155 96  إناث

  1390  -  2 - 23 3 148 325  452 302  135  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .خلة عربيو، ت قرية بيت عمرايتضمن الجدول بيانا: مالحظة

  
ام  ذي جرى ع داني ال سح المي تان 2007حسب الم را، مدرس ت عم ة بي ي قري دارس ف دد الم غ ع ان ، بل ة ( حكوميت وزارة التربي

ات   ، و مدرسة بيت عمرا األساسية للبنين    ، وهما   )والتعليم العالي  ية للبن را األساس م   انظر . (مدرسة بيت عم م   و 3 الجدول رق خريطة رق
2.(  
  

 حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة   المدارس في قرية بيت عمرا: 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  أساسي  مدرسة بيت عمرا األساسية للبنين 1
 حكومية  مختلطة أساسي  مدرسة بيت عمرا األساسية للبنات  2
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ام الدراسي        آما أظهرت بيانات وزارة    الي في الع يم الع ة والتعل ة بيت       2006/2007 التربي ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
  ).4انظر الجدول رقم  (. معلما ومعلمة28 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 720 ، وعدد الطالبا صف22عمرا بلغ 

  
 )2007-2006(عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في بيت عمرا : 4جدول 

  المجموع  خاصة  حكومية  
 1 - 1  عدد المدارس
 11 - 11  عدد الصفوف
 14 - 14  عدد المعلمين

 ذآور

 362 -  362  عدد الطالب
 1 - 1  عدد المدارس
  11 - 11  عدد الصفوف
 14 -  14  عدد المعلمين

  إناث

 358 -  358  عدد الطالب
  .2006/2007 -خليل مديرية ال-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
را وهي                 2007أشارت البيانات في عام      ة بيت عم ال في قري دم      : ، إلى وجود روضة واحدة لألطف را، والتي تق روضة بيت عم

  . طفال، ويشرف عليها القطاع الخاص20خدمات التعليم التمهيدي لحوالي 
  

دة       الطالب  لذلك يضطر ا  . بيت عمرا من عدم وجود مدارس للمرحلة الثانوية        فرية   وتعاني ستكمال دراستهم الثانوية في مدارس بل
ل      ،يطا ة الخلي د  انت ل، وال  أو مدارس مدين ة حوالي       تبع م  8 ان عن القري والي      18و ،آ ى الت م عل ة           ، آ ا يضطر الطالب في خل  بينم

ة حوالي            العربي   يمهم األساسي، أو     2توجه إلى مدرسة بيت عمرا األساسية والتي تبعد عن القري م الستكمال تعل ى  آ دارس  إل  م
  : آما يعاني قطاع التعليم في القرية من المشاآل التالية.  آم إلآمال تعليمهم الثانوي8بلدة يطا والتي تبعد 

 .عدم وجود مدارس آافية .1
  .  الموجودةرساالمدفي  صفيةالغرف ال آفايةعدم  .2

  الصحة قطاع 
تثناء               ة مرافق صحية، باس را أي ا وزارة            ، مرآز صحي     وجود  ال يوجد في قرية بيت عم شرف عليهم ة، ت ة وطفول  ومرآز أموم

ى وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج   . أما خلة عربي فال يوجد فيها أي نوع من الخدمات الصحية        . الصحة الفلسطينية   ال
  . بلدة يطا، أوالمرافق الصحية الموجودة في مدينة الخليل

  

  يةاالقتصاد األنشطة
سوق  و.  من القوى العاملة% 58 قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي   أهمهاعدة قطاعات،   يعتمد اقتصاد قرية بيت عمرا على       

  .)1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 35يستوعب حوالي الذي العمل اإلسرائيلي، 
  

  : ، ما يليبيت عمراوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية 
 

 .من األيدي العاملة% 58قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 35سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 2قطاع الموظفين ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بيت عمرا: 1شكل 

ة ،  قطاع الزراع
58%

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %35 

قطاع الموظفين ، 
2%

قطاع التجارة ، %5 

  
  

  . خلة عربي فيوجد فيها بقالة واحدةأما . للخدماتنبقاالت، ومحال سبع  في قرية بيت عمرايوجد
  

   : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية بيت عمرا نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  . صغار التجار-4
  . واألطفال ربات البيوت -5
  

  : بينما آانت الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية خلة عربي هي
  .صغار المزارعين .1
  . السابقون في إسرائيلعاملونال .2

  
  القوى العاملة 

  
ام         سكان والمساآن لع ام لل داد الع ات التع اك  ،2007أظهرت بيان صاديا       343 أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  ( شخصا من ال م

ون% 78.4 اك ). يعمل ان هن صاديا  1047وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم ( شخصا م ن الطالب، و% 59.3م ن % 7.6م م
  ).5انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 7المتفرغين ألعمال المنزل، و

  
 2007 -عملعالقة بقوة الحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10(  بيت عمراقرية سكان : 5جدول 

 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  مشتغل الجنس

ن  ل ع عاط
ل  العم

ه  ( بق ل س
 )العمل

ن   ل ع عاط
ل م ( العم ل

ه   سبق ل ي
  )العمل

المجموع
ب   طال
رغ  متف
 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 لعم
  المجموع أخرى

 المجموع

 713 382  -  5 39 6 331 331 24 44 263  ذآور
  677 665 1 -  28 347 289 12 5 1 6  إناث

  1.390 1047  1  5 67  353 620 343  29 45 269  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  . وخلة عربي،يتضمن الجدول بيانات قرية بيت عمرا: مالحظة
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  قطاع الزراعة
  

غ ساحةال تبل ةم والي ل  الكلي را ح ت عم ة بي ا 10,000قري م، منه م 2000 دون كنية، أراض دون م أراض 7,000 س ة دون ، زراعي
  سكنية،أراض دونم 1000 دونم، منها 3000آما تبلغ مساحة قرية خلة عربي       . غابات ومناطق المفتوحة  أراضي   دونم   1,000و
  .  دونم أراض زراعية2000و
  

اه     األراضيآما يوجد في القرية مساحات من    وفر المي سبب عدم ت ستغلة ب وفر    ، غير م ال وعدم ت تثمار في    رأس الم الزم لالس  ال
صادية جدوى الالزراعة، وضعف     د الزراعة   .  من الزراعة   االقت ة  تعتم زار      في القري اك بعض الم اه األمطار، وهن ى مي عين  عل

وتشتهر قرية بيت عمرا في زراعة أشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية .  المنزلية في ري مزروعاتهم  الجمع باريستخدمون مياه آ  
  .والخضار

  
  . غير آافيةإنها إال، وهي مناسبة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية،  من الطرق الزراعيةآم 2حوالي يوجد في القرية 

  
  

ة، حيث               ان  روة الحيوانية في قرية بيت عمرا، ف       أما على صعيد الث    روة الحيواني ة الث را يقومون بتربي ة بيت عم معظم سكان قري
زارع دجاج   1200 و، رأس من األغنام9000 رأسا من األبقار، 70يوجد في القرية حوالي     رأس من الماعز، آما يوجد ثالث م

  .  طير4000تضم 
  

  : منها، من عقبات آثيرةويعاني قطاع الزراعة في قرية بيت عمرا
  . الزراعيةاألراضي وصعوبة توصيلها الى ،عدم توفر المياه .1
 .عدم وجود طرق زراعية مناسبة .2
  . القريةأراضيالتي تمر من ولمياه العادمة اتدفق  .3

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية بيت عمرا: 3 خريطة
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  والخدمات المؤسسات 
  

را    قريةئيسة في   المؤسسة الر  روي      هي  بيت عم را   مجلس ق ام      ذوال  بيت عم ي فالمؤسسة           .1980ي تأسس ع ة عرب ا في خل أم
    .الرئيسة هي لجنة مشاريع القرية

  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
صاالت • ة  :االت راقري ت عم صاالتب موصولة بي اك ، وشبكة االت سكنية % 5هن دات ال ن الوح يم را    ف ت عم ة بي قري

 . من الوحدات السكنية موصولة بشبكة االتصاالت%55أما في خلة عربي، فان  . بشبكة االتصاالتلةموصو
 
ق شرآة              .2006 منذ عام    مياهالبشبكة   موصولة بيت عمرا قرية   :المياه • اه عن طري وتقوم بلدية يطا بتزويد القرية بالمي

ش  موصولةمن الوحدات السكنية في القرية      % 90وحوالي  . ميكروت اإلسرائيلية  ار الجمع هي مصدر         آ. بكةبال اه  ب المي
 .خزان مياهعدم وجود هي والمشكلة الرئيسة التي تواجه القرية في مجال خدمة المياه  . في القريةللمواطنينالبديل 

  
اء   موصولة بيت عمرا قرية   :الكهرباء • ام       بشبكة الكهرب ذ ع ا   و. 1991 من ة          % 80تقريب سكنية في القري من الوحدات ال

اء في     . ع الكهرباء في القريةيود وتوزيزبت شرآة آهرباء الجنوب تقوم  .  بشبكة الكهرباء  موصولة ة الكهرب وتواجه خدم
 .صيانة للشبكةعدم وجود  و،ضعف التيار الكهربائي مشكلة بيت عمراقرية 

  
ق         .  شبكة صرف صحي   بيت عمرا  ال يوجد في قرية      :الصرف الصحي  • ة عن طري ر  ويتم التخلص من المياه العادم الحف

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
  

روي إدارة   تولى  يوإدارة جمع النفايات الصلبة،     نظام   بيت عمرا في قرية    يوجد   :جمع النفايات الصلبة   • جمع   المجلس الق
ي          . للتخطيط والتطوير     بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك        النفايات صلبة الت ات ال ة النفاي غ آمي تج    تبل ة     تن في القري
ان  5حوالي   ا أطن ات    .  يومي تم جمع النفاي ة لمجلس الخدمات المشترك      ي يارة تابع ا  بواسطة س ات   ، وتقله ى مكب نفاي إل
صلبة         .  آم 15يبعد عن القرية    الذي  و،   الذي يديره مجلس الخدمات المشترك     ،الديرات ات ال تخلص من النفاي تم ال  في   وي

  .هاندفحرقها وق يطرالمكب عن 
 

ة المواصالت • ي : خدم د ف شر     ال يوج ن ع ارة ع وفرة عب مية، الموصالت المت بكة موصالت رس را ش ت عم ة بي قري
 .غير قانونية تعمل آقطاع غير منظم لخدمة المواطنين، عدا ذلك يضطر السكان للسير على األقداموخاصة سيارات 

ن المرآبات في   وعدم وجود العدد الكافي مة الكافية، الطرق المعبدوجود من عدم  في القرية يعاني قطاع المواصالت    و
  .القرية

د   طرق آم 3 قريةاليوجد في   ،فيما يتعلق بالطرق  و سة معب ة ةرئي ده،   وبحال د    10 جي ر معب م طرق غي م  8 (ة آ طرق   آ
                                                                                                  .)زراعيةطرق  آم 2و ،داخلية
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  اإلسرائيلي االحتالل ثر إجراءاتأ
  

    . هاأراضيمن  دونم 1000حوالي  جنوب غرب القرية، وتحتل اإلسرائيلية" عتنائيل"تقع مستوطنة 

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

ام     و. وتشمل الخطة مشاريع تطويرية   ،  ير القرية وبيت عمرا وخلة عربي خطة لتط     مجلس قروي   أعد   ذ ع ذ    2006من المجلس  ، نف
  ).6انظر الجدول رقم. (مشاريع في القريةمن ال اعدد

  
  بيت عمراالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية : 6جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية بيت عمرا
  GVC -المشروع االيطالي  مياه   2006 عام بناء وترآيب شبكة مياه 1
ية   2 ة األساس ن المدرس اني م ابق الث اء الط  بن

   2006عام 
  GVC -المشروع االيطالي تعليمي

ادة وروضة           3 روي وعي بناء مقر للمجلس الق
 2007 عام أطفال

  بنك التنمية األلماني خدمات

اء    بناء الطابق  4  الثاني في مدرسة اإلناث، وبن
  2006 للمدرسة عام سور

  مؤسسة إنقاذ الطفل تعليمي

  ط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية خلة عربيالخط
  االتحاد االروبي مياه  2006 عام  شبكة مياهإنشاء  1
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   األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
  

ة                ة والخدماتي ة التحتي ر في البني م       . تعاني قرية بيت عمرا من نقص آبي ين الجدول رق ة       7ويب ات واالحتياجات التطويري ، األولوي
  .قريةلل
  

  بيت عمراقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 7جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةطستوم
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  * آم10    *   أو تعبيد طرق،شق 1
    *       ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
         * بناء خزان مياه 4
      *  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 
     *   

  *       وجودةالمشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 االحتياجات التعليمية

  ةثانويالمرحلة ال       *  بناء مدارس جديدة 1
   *     تأهيل مدارس موجودة إعادة  2
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
      *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر100    *   آبار جمع مياهإنشاء 2
 ابرآس 150      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

  . م طرق زراعيةآ 2، وم طرق داخليةآ 4م طرق رئيسة، آ 4 •
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