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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال
  .  (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 الق   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه روي
  . 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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  مر بيت ُأبلدةدليل 
  

  
  صائص الطبيعية والخ الجغرافيالموقع

  
رئيس ،شمال مدينة الخليلم   آ 10بعد  تقع على   . محافظة الخليل هي إحدى بلدات     ُأمربيت   الواصل   )60 شارع  ( وعلى الشارع ال
ل  و  مدينة القدس  بين دة بيت       . مدينة الخلي ر بل ل       ُأمر وتعتب شمالية لمحافظة الخلي ة ال دة بيت ُأمر   د ويح  . البواب شرق  بل يم    من ال مخ

شمال     و ،)محافظة بيت لحم    ضمن  (ة بيت فجار     وبلد ،العروب دة الخضر   من ال دة  من الغرب   و، )محافظة بيت لحم     ضمن   ( بل بل
  . )1  رقمخريطةانظر (حلحول  لدةب من الجنوب و، صوريف

  
  بيت ُأمربلدة موقع وحدود : 1خريطة 

  
  

دل  اليبلغ و، تتمتع بمناخ معتدل و فوق سطح البحر، ا متر 943 على ارتفاع    ُأمرتقع بلدة بيت     سنوي  مع ا   فيألمطار لال م،  مل 565ه
ى  درجات الحرارةأما معدل  ة،     16 السنوي فيصل إل ة  درجة مئوي دل الرطوب سبية ومع ة   (% 61  الن  -وحدة المعلومات الجغرافي

 ).أريج
ين     ام  آان يدير بلدة بيت ُأمر في الفترة ب ام  و ،1966ع روي   1997ع ام   منتصف  وفي ،مجلس ق ل المجلس    ،1997 ع م تحوي  ت
ام          و قبل   من ئه تم تكليف وتعيين أعضا    ، مجلس بلدي  إلىلقروي  ا ي، وفي ع م المحل د        2005زارة الحك دي جدي ،  انتخب مجلس بل
غ عدد ، ا عضو 13تكون من  ي ة موظفي  وبل ة   .ا موظف32البلدي وم بلدي الي،  بيت ُأمر  وتق ية لأله ديم معظم الخدمات األساس بتق

  :ومنها
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  .لبناءا تراخيص روإصدا ،التنمية ، التخطيط،اإلدارة .1
اه      .2 ة من مي اء،  ،صيانة البنية التحتي صلبة  جمع   آهرب ات ال شوارع    ،النفاي د ال تح وتعبي ع الخدمات والمساعدات    ، ف وتوزي

 .االجتماعية
 .بناء المؤسسات التعليمية والصحية .3
  . خدمات التنمية االجتماعية .4

   .صافاتجمع و ،تجمع بيت أمر إداريا  تضمُأمرلدة بيت  فان ب،وبناء على تصنيف وزارة الحكم المحلي للتجمعات السكانية   
  

   يةتاريخنبذة 
  

ى     " الموضع العار من األشجار"أو " الموضع المكشوف "، والتي تعني    "معارة"يرجح أن بلدة     وم عل ة، آانت تق بالعربية الكنعاني
استقر بها إبراهيم باشا المصري سنة      . بيينأيام الصلي ) Bethaman" (البيت اآلمن "آان اسمها   ). 1991الدباغ،  (بقعة بيت ُأمر،    

  ).1996عراف، . (، وأطلق عليها اسمها الحالي1831
  

   بيت أمرمن بلدة صور

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ن الخطاب، مسجد              : بيت ُأمر وصافا، سبعة مساجد، وهي     تجمعي  يوجد في    مسجد بيت ُأمر الكبير،  مسجد صافا،  مسجد عمر ب
  .ة، مسجد عصيدة، ومسجد حمزة بن عبد المطلببيت زعته، مسجد البقع

   
ا  ان، ومنه ة للعي ة البادي ة والتاريخي ع األثري ن المواق د م ر العدي ي بيت ُأم د ف ى: "يوج ي مت امع النب ضم "ج ه ي سكان ان ول ال ، يق

سيدة زي        )" النبي يونان (النبي يونس   "والد  " متى"رفات ام ال ين، مق ام األربع سيدة    المدفون في حلحول المجاورة، مق ام ال ب، ومق ن
   ).2انظر خريطة رقم  (.نجالء
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  المواقع الرئيسة في بلدة بيت ُأمر: 2خريطة 

  
  

  السكان
  

نهم     13,548  بلغ مرُأبيت   ، أن عدد سكان   2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام          سمة  12,461 نسمة، م تقطن    ن
دة     ، وية صافا  في قرتقطن نسمة 1,087 و،مربلدة بيت ُأ غ عدد األسر في البل .  وحده سكنية  2,739في  تقطن   ،أسرة   2,306بل
م    ويبين الجدول  .  سكان محافظة الخليل    عدد من مجموع  %2.45 سكان بيت ُأمر      عدد ويشكل  عدد سكان بيت ُأمر حسب       ،1 رق
   .  والجنس،التجمع

  
  2007س، التوزيع السكاني في بلدة بيت أمر حسب التجمع ونوع الجن:  1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 12,461  6,099 6,361 *بيتُ أمر
 1,087 540 548  *صافا

 13,548 6,639 6,639  **المجموع
  1997األرقام تقديرية بناءًا على التعداد السكاني لعام *

  2007نتائج جهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني التعداد العام للسكان والمساآن لعام ** 
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  ت العمرية والجنسالفئا
  

سطيني          الذي بيانات التعداد العام للسكان والمساآن    أظهرت   از المرآزي لإلحصاء الفل ة في         أن،    نفذه الجه ات العمري ع الفئ  توزي
ة      % 42.2 : آان آما يلي   ،2007 لعام   ُأمربلدة بيت    ة العمري ل ضمن الفئ ا  15 من    أق ة       % 54.8،  عام ة العمري  64-15ضمن الفئ

دة هي              . فوقما  فعاما   65لفئة العمرية    ا ضمن% 2.7 و ،عاما اث في البل ذآور لإلن سبة ال ات أن ن : ا  ذآر 104آما أظهرت البيان
  .% 49 ونسبة اإلناث ،%51  نسبة الذآورأي أن، أنثى 100

  
  العائالت

  
  ماريا،أبو، ةارنالوهادين، الزعاقيق، العالمي، الصبخليل، إ ، عياشأبو :منها ،من عدد من العائالت  ُأمرسكان بيتيتألف 

  .عاديو
 

  التعليم قطاع 
  

رة    ذه   وه ،%72.5 ، وقد شكلت نسبة اإلناث    %5.2 حوالي   2007للعام    ُأمر بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة بيت       سبة آبي تعتبر ن
ي بلغت  ذآور الت سبة ال ة بن اك  %. 27.5مقارن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم راءة والكتا% 12.2وم ستطيعون الق ة،ي  ب

تهم  % 14.4 و ،انهوا دراستهم الثانوية  % 17 و انهوا دراستهم اإلعدادية،  % 29.5 و انهوا دراستهم االبتدائية،  % 21.8 انهوا دراس
  . 2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام  ُأمريبين المستوى التعليمي في بلدة بيت ،2الجدول رقم . العليا

  
 2007،  والحالة التعليمية،حسب الجنس)  سنوات فأآثر10(مر سكان بيت ُأ: 2جدول 
راءة    أمي  الجنس رف الق يع

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  ةدآتورا ماجستير  عالي

 4,842 24 44 8 446 272 812 1,444 1,098 561 133  ذآور
 4,489 1 11  4 353 178 771 1,311 932 576 352  إناث
 9,331 25 55 12 799 450 1,583 2,755 2,030 1,137 485  وعالمجم

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

 مدارس  5،  آور مدارس للذ  5، منها    مدرسة 13  بيت ُأمر  ، بلغ عدد المدارس في بلدة     2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام       
       . )2، وخريطة رقم 3  رقمالجدولانظر ( خاص، قطاعحكومية،  ومدرستان  مدرسة 11منها .  مدارس مختلطة3ولإلناث، 

  
 مر حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  المدارس في بلدة بيت ُأ: 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مر الثانوية للبنينت ُأمدرسة بي 1
 حكومية ذآور أساسي  مر األساسية للبنينمدرسة بيت ُأ 2
 حكومية ذآور أساسي بن الهيثم األساسية للبنينامدرسة الحسن  3
 حكومية ذآور أساسي  مر األساسية للبنينمدرسة شهداء بيت ُأ 4
 ميةحكو  ذآور أساسي نيللبنمدرسة صافا األساسية  5
 حكومية  إناث ثانوي  مر الثانوية للبنات مدرسة بيت ُأ 6
 حكومية إناث أساسي  مر األساسية للبناتمدرسة بيت ُأ 7
 حكومية إناث أساسي  مدرسة رقية األساسية للبنات 8
 حكومية إناث أساسي                        األساسية للبناتمدرسة زهرة المدائن  9
 حكومية إناث أساسي مدرسة صافا األساسية للبنات 10
 حكومية  مختلطة أساسي  مر األساسية المختلطةمدرسة بيت ُأ 11
  خاصة مختلطة أساسي مدرسة طيبه النموذجية  12
 خاصة مختلطة أساسي   األساسية  األيتام جمعية مدرسة 13

  



                  محافظة الخليل                                                             دراسة التجمعات السكانية                                                           

 8

دة بيت ُأمر      أن عدد الصفوف الدراسية في        ،2006/2007والتعليم العالي في العام الدراسي      آما أظهرت بيانات وزارة التربية         بل
  ).4  رقمجدولالانظر  ( في البلدة ومعلمةاعلم م194وعدد المعلمين  ة، وطالبا طالب4,471 وعدد الطالبا،  صف146 بلغ
 

 مر  في بلدة بيت ُأ،حسب الجنس الطالب والصفوف وعدد المدارس: 4جدول 
  المجموع  خاصة  حكومية  

 5 - 5  عدد المدارس
 64 - 64  عدد الصفوف

 87 - 87  علمينعدد الم

 ذآور

 1988 - 1988  عدد الطالب
 5 - 5  عدد المدارس
 67 - 67  عدد الصفوف

 90 - 90  المعلمينعدد 

  إناث

 2139 - 2139  عدد الطالب
 3 2 1  عدد المدارس
 15 10 5  عدد الصفوف

 17 11 6  المعلمينعدد 

  مختلطة

 344 213 131  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر   
  
  

يمهم في   استكمال  ، من اجل قرية جاال القريبة، ومخيم العروب يأتون من طالبالمر، هناك عدد من   باإلضافة إلى طلبة بيت أُ     تعل
دارس  هذا يؤدي إلى ازدحام الطلبة في        و ، والصفوف ، التجمعات من نقص في المدارس     تلك تعانيحيث  ،  مرُأمدارس بلدة بيت     م

   . إضافية  دراسيةالستخدامها آصفوف ، صفيةة غرف15  باستئجارمرُأقامت بلدية بيت ، ولتخفيف حدة ذلك بيت أمر
  . )5رقم  جدولانظر ال. (أطفالرياض  4 ها ل والقرى المجاورةفي بلدة بيت ُأمر، آان 2006/2007في العام الدراسي 

   
 

  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة،ُأمربيت بلدة رياض األطفال في : 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 5  99  5  روضة أطفال جمعية بيت أمر  1
  خاصة 1  27 1  صيدةروضة ع  2
 خاصة 1 24  1   هروضة أطفال بيت زعت 3
 خاصة 1 19 1 روضة صافا 4

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر      
   
  : منهاة، آثير عقبات منُأمريعاني قطاع التعليم في بلدة بيت و
  

  . حيث أن عدد الطالب في تزايد مستمر، االبتدائية وخاصة المدارس ،النقص في عدد المدارس -
ذه        ، وعدم توزيعها على مختلف مناطق البلدة      ة،وجود جميع المدارس في منطقة جغرافية واحد       -  أدى إلى االآتظاظ في ه

 . المنطقة
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   ةالصحقطاع 

  
رى المجاورة    ،  1963عام  تأسست أول عيادة طبية حكومية في البلدة         دة وسكان الق . حيث آانت تقدم الخدمات الصحية لسكان البل

  . ن عدد المؤسسات الصحية في بلدة بيت ُأمر، يبي6الجدول رقم 
        

   حسب السلطة المشرفة، في بلدة بيت أمر،عدد المؤسسات الصحية: 6جدول 
 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة

 - - 4 1 عيادة طبيب عام
 - - 4 -  عيادة طبيب أسنان

 - 1 - 1  عيادة صحية
 - - - - مرآز أشعة
 - - 2 -  مختبر طبي

 - - -  -  مرآز أمومة وطفولة
 - - 6 -  صيدلية
 - - 1 -   )مرآز عالج طبيعي(أخرى 

 0 1 17 2  المجموع
  

شفيات    المرضى في بيت ُأمر التوجه      وفي حالة الطوارئ يضطر     . إسعاف ايوجد في البلدة سيارت    ى المست  ، والمراآز الصحية    ، إل
  . الطبي لتلقي العالج الخليل وبيت لحمتيفي مدينالموجودة 

  
  :عديد من المشاآل، منهاالتعاني فان الخدمات الصحية في بلدة بيت ُأمر ، ات واإلجراءات اإلسرائيليةباإلضافة إلى اإلغالق

  . في البلدةعدم وجود مستشفى . 1
  .أشعة مرآز عدم وجود. 2
  . نقص في خدمات الطوارئ. 3
ك   نقص في األدوية والعقاقير في العيادات الحكومية، وخا       . 4 ة  صة تل ة  األدوي اك   و،األسعار مرتفع ة  نقص في   هن األدوات الطبي

  .الحديثة
  

  ةاالقتصادياألنشطة 
  

ي  صادية ف م القطاعات االقت ر قطاع الزراعة من أه دة يعتب ر، حيث أن بل ي %60بيت ُأم ل ف دة تعم ي البل ة ف وى العامل من الق
  .من القوى العاملة% 15 يستوعب النشاطات الزراعية المختلفة، يليه سوق العمل اإلسرائيلي الذي

  
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في بلدة بيت ُأمر، ما يلي

  
  . من األيدي العاملة% 60قطاع الزراعة، ويشكل  •
  . من األيدي العاملة% 15سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
  . ن األيدي العاملةم% 13قطاع الموظفين، ويشكل  •
  . من األيدي العاملة% 8قطاع التجارة، ويشكل  •
  . من األيدي العاملة% 2قطاع الصناعة، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 2قطاع الخدمات، ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة بيت أمر: 1شكل 

الزراعة، ٦٠%

 الخدمات، ٢%

سوق العمل 
اإلسرائيلي، ١٥%

التوظيف، ١٣%

الصناعة، ٢%

التجارة، ٨%

  
  

 آراجات  8 منشار حجر، آسارتان،  15يوجد في بلدة بيت ُأمر العديد من النشاطات االقتصادية والصناعية األخرى، حيث يوجد              
 محل حدادة،   11 ملحمة،  12 محالت مالبس ،     4لتصليح السيارات، محطتان لتعبئة الغاز، مصنعان، مخبزان، ثالث صيدليات،          

   ).2انظر خريطة  (.الة دآانا وبق170 محالت نجارة، وأآثر من 5
  

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

  القوى العاملة 
  

صاديا      شخصا   3,066 ، أن هناك  2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام         شيطين اقت انوا ن دة بيت ُأمر   في  آ  ،بل
نهم  ورا، و% 85م ا% 15ذآ اك . إناث ان هن ش6,265وآ ر ن صا غي صادياي شخ نهم  (طين اقت الب،% 57.1 م  %32.7 وط

  ).7انظر الجدول رقم ). (لمنزلمتفرغين ألعمال ا
  

 2007حسب الجنس، والعالقة بقوى العمل، )  سنوات فأآثر 10( سكان بيت ُأمر : 7جدول 
 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

تفرغ م
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 4,842 2,232  121 53 253  7 1,798 2,610  196 246  2,168  ذآور
 4,489 4,033 22 13 177 2,041 1,780 456 54 41 361  إناث

 9,331 6,265 143 66 430 2,048 3,578 3,066 250 287 2,529  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ،التعداد العام للسكان والمساآن2009لجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ا: المصدر
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  قطاع الزراعة
  

ا      زراعية،   منطقةتعتبر بلدة بيت ُأمر      صالحة للزراعة   امساحات واسعة من    حيث يوجد به ساحة   . ألراضي ال غ م بيت ُأمر   وتبل
  ). 3، وخريطة رقم 8انظر الجدول رقم . ( أراض قابلة للزراعة دونم هي21,000دونما، منها 40,150 حوالي 

   
  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي، في بلدة بيت ُأمر : 8جدول 

المساحة   المساحة الصالحة للزراعة
  غير مزروعة  مزروعة  الكلية

مساحة 
األراضي 
  السكنية

مساحة الغابات 
  الحرجية

مساحة 
المراعي 
  المفتوحة

40,150 11,730 9,270  13,0001,550 4,600 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر    
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة بيت ُأمر: 3خريطة 

 
  

ى    العددا من   أن ،المسح الميدانيتبين من معظم المزروعات في بلدة بيت ُأمر على مياه األمطار، و     تعتمد   دون عل زارعين يعتم م
  .في ري مزروعاتهم الجمع شبكة المياه وآبار

   
دة بيت ُأمر                      9الجدول رقم    ة المكشوفة في بل ة والمروي ة من الخضروات البعلي ر الخضروات      . ، يبين األنواع المختلف حيث تعتب

ساحتها بحوالي              در م ا      215الثمرية البعلية، أآثر األنواع زراعة، وتق ر الكوس ا، وتعتب واع زراعة في          دونم ر األن دورة أآث  والبن
  .المنطقة
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  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية الكشوفة في بلدة بيت ُأمر  : 9جدول 

  المجموع  الخضروات األخرى  األبصال البقوليات الخضراء  الخضروات الورقية الخضروات الثمرية
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
215 69 3 26 7 8 0 8 20 100 245  211  
  
س 5دونمات من البيوت البالستيكية، منها  8 أيضا يوجد في بلدة بيت ُأمر    و دورة، و  تغ دونمات ت  دونمات لزراعة   3ل لزراعة البن

  .مزروعان بالميرمية مكشوفان آما يوجد في البلدة دونمان .الخيار
  

رة، فيوجد       أما با  دة بيت أمر         لنسبة لألشجار المثم ون،          673في بل ا مزروعة بأشجار الزيت ى مساحات مزروعة         دونم إضافة إل
  ).10الجدول رقم انظر  (.العنب، واللوزياتبأنواع أخرى من أشجار الفاآهة، مثل 

  
  )ونمالمساحة بالد( في بلدة بيت ُأمر المثمرةمساحة األراضي المزروعة باألشجار : 10جدول 

  مجموع ال   الفواآه األخرى  الجوزيات  التفاحيات   اللوزيات  الحمضيات الزيتون
  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب

673 0 0 0 4,107 0 1340  68 0 5,342 0  10,324 0  
  . مروي: بعلي،  م: ب
  

وب                 ساحة الحب ل م ة، وتحت ة والعلفي دة بزراعة المحاصيل الحقلي تم المزارعون في البل شعير المساحة     آما يه  وخاصة القمح وال
  ). 11رقم انظر الجدول . ( دونما215 ة الحبوبحيث تبلغ مساح، األآبر

 
  )المساحة بالدونم(، في بلدة بيت ُأمر  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 11جدول 

البقوليات  األبصال الحبوب
 الجافة

المحاصيل 
  الزيتية

محاصيل 
 البذور

حاصيل الم
  العلفية

المحاصيل 
  المنبهة

المحاصيل 
  األخرى

المحاصيل 
  الحقلية

 م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م  ب
21506 0 45 0 0 00 030 0 5 0 0 0 301 0

  . مروي: بعلي،  م: ب
  

ل                 % 5أن  وتبين من المسح الميداني      ة، مث روة الحيواني ة الث دة يقومون بتربي ار،  من سكان البل دواجن   األبق ام، وال اعز، األغن . الم
  ). 12انظر الجدول رقم (
 

  الثروة الحيوانية، في بلدة بيت ُأمر  : 12جدول 
  خاليا نخل  دجاج بياض  دجاج الحم  حمير وبغال خيول  جمال ماعز أغنام *أبقار 
20  6,3002,200 0  3  45  200,000 8,000 202  

 . والثيران،العجالت، العجول، تشمل األبقار*      
  

ات  ،  آم20 حوالي ، فيوجدفي بلدة بيت ُأمرومن حيث الطرق الزراعية   ة، إال  واآلالت وهذه الطرق مناسبة لسير المرآب الزراعي
  .أنها غير آافية

  
   المؤسسات والخدمات قطاع 

  
  :المؤسسات التاليةآما يوجد في البلدة . منرآز لألمو ،مكتب زراعة ، مكتب بريدمرُأيوجد في بلدة بيت 

   
د   2005، وفي عام    1997 عام   ُأمرتأسست بلدية بيت    : ُأمربلدية بيت    .1 دي جدي . ا عضو 13كون من    يت  انتخب مجلس بل

ة  تراخيص تنظيم وإصدار    ،جمع النفايات الصلبة   ،الكهرباء ،لسكان آالمياه لوتقدم البلدية خدمات عامة       وخدمات   ، األبني
  .أخرى
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ة بيت    .2 ة ُأمر جمعي ام   أت:  الخيري سكان خدمات الصحة     ،أعضاء  7تضم  و، 1994سست ع دم لل يم،   ،وتق دريب التعل  ،الت
 .وخدمات عامة أخرى

وت      2003 عام   تأسست: األسرية للرعاية   ُأمرجمعية بيت    .3 وتر  ،، وتقدم دورات تدريبية مختلفة لربات البي  ودورات آمبي
 .ذ ورشات عمل لألطفال آما تنف، وتقيم مخيمات صيفية لذوي االحتياجات الخاصة والطالب،للمبتدئين والنساء

ام جمعية دار    .4 ام     : األيت ة    واألهداف . أعضاء  9تضم   ، و 1999تأسست ع سة للجمعي وفير   ،   الرئي ة الصحية    هي ت  ، العناي
 . والخدمات الثقافية لأليتام، التأهيل،التعليم

 . لدى الخريجينالتوعيةنشر وتشجيع التثقيف وتطوير بهدف  2005تأسست عام : مرجي بيت ُأيجمعية خر .5
 . والصحية لألطفال في البلدة،حيث يوفر الخدمات التعليمية: نادي الطفل .6
باب بيت  .7 ادي ش رن ام :  الرياضيُأم ضم ،1987تأسس ع دمات الرياضية.  أعضاء9 وي ادي الخ دم الن دورات ،ويق  ال

 .المخيمات الصيفيةوإقامة  ،التدريبية
اة بيت  .8 ة زآ رلجن ام : ُأم ضم ،1989تأسست ع دمن ، و أعضاء7 وت ةا افأه سة لجمعي ساعدة  الرئي رة، األسرم  الفقي

 . ودعم الطلبة المحتاجين، على المحتاجيناإلنسانيةتوزيع المساعدات 
  

  . حسب النوع،ُأمر في بلدة بيت  الموجودة يبين عدد المؤسسات،13رقم الجدول 
  

 عدد المؤسسات في بيت ُأمر، حسب النوع: 13جدول 
  نوع المؤسسة

  دينية  رياضية زراعية أهلية  ويةنس خيرية حكومية
3 3 1 0 0 1 7 

  
   .قضائها الذهاب إلى مدينة الخليل ل يضطرون إلىالسكانوللحصول على الخدمات العامة األخرى وغير المتوفرة في البلدة، فان 

  
  والمصادر الطبيعية البنية التحتية

   
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 50بشبكة االتصاالت، وتقريبا وصولة مر مبلدة بيت ُأ :االتصاالت •
 
م    :خدمات المياه  • دة بيت أُ    وصل    ت ام           بل ذ ع اه من شبكة المي ا    1972مر ب سكنية   من   % 85، وتقريب وصولة   م الوحدات ال

ر        . الشبكةب سطينية، وتعتب اه       آيتم تزويد البلدة بالمياه من قبل سلطة المياه الفل شبكة المي ديل ل ار الجمع هي المصدر الب . ب
ابيع      وجد في البلدة    آما ي  ي   عدد من الين ستعمل الت ا  ت ق  ، وخاصة ري الخضروات     ،الزراعة في     مياهه ، المواشي اية   وس

شاآل مر من  وتعاني خدمة المياه في بلدة بيت أُ . ومن هذه الينابيع عين جذور، عين الكسيح، عين المقطم، وعين البلد         م
 :منهاة، آثير

 .في حاالت الطوارئا بالمياه  خزان للمياه في البلدة لتزويدهعدم وجود .1
 . وبحاجة إلى تأهيل،معظم خطوط الشبكة قديمة .2

 
ام         وصل   تم   :الكهرباءخدمة   • ذ ع اء من دة م            و. 1975البلدة بشبكة الكهرب سكنية في البل ع الوحدات ال ا جمي وصولة  تقريب

ت  ، ولبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنينايقوم المجلس   و. الكهرباءبشبكة   ي ي اء    ؤم شرا الت ها من شرآة الكهرب
 :هامن،  من آثير من المشاآل في مجال خدمة الكهرباءُأمرتعاني بلدة بيت و. القطرية اإلسرائيلية

 . الشبكة قديمة وبحاجة إلى تأهيل .1
ة          االتيار الكهربائي، مم  وصولة ب هناك أحياء جديدة في البلدة غير م       .2 شبكة لتغطي ك   يتطلب توسيع وتطوير ال تل

  .المناطق
ي   .3 ص ف دد نق اء       ع د الكهرب ى تزوي شبكة عل درة ال ادة ق ع وزي ة لتوزي دات الالزم ة  ،المول ة للمنطق  وخاص

 .الصناعية
  

صلبة    • تم إدارة       :جمع النفايات ال صلبة   االنفنظام جمع     ي ات ال ة بيت أُ         ي ل بلدي اون مع مجلس الخدمات        ،مر  من قب  بالتع
 ونقلها إلى مكب    ، من المناطق السكنية    النفايات الصلبة  م جمع يت حيث   .للتخطيط والتطوير لشمال غرب الخليل    المشترك  
 .هارقيتم التخلص من النفايات في المكب عن طريق ح و. الذي يتم تشغيله من قبل مجلس الخدمات المشترك،النفايات
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دة بيت أُ          :الصرف الصحي  • ان     . مر شبكة صرف صحي        ال يوجد في بل ذلك ف ر       ل ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال جمي
 .، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفيةةاالمتصاصية للتخلص من المياه العادم

 
 مرآبة عمومية مسجلة في مكتب سفريات          20 و ، باصات 4تتكون الموصالت العامة في البلدة من        :خدمة المواصالت  •

دة بيت     م   آ 46حوالي   فهناك   ،أما بالنسبة للطرق  . واحد ا  رُأم من الطرق في بل دة،    م  آ 12، منه ة جي دة وبحال  طرق معب
ي تواجه قطاع المواصالت في               .معبدة غير    طرق م آ 18 و ،معبدة وبحالة سيئة  م طرق    آ 16 سة الت  واهم العقبات الرئي
 : هي،البلدة
  .اإلسرائيلية الحواجز ونقاط التفتيش -1                 
  . الطرق حالةتدهور-2                 

  
  اإلسرائيلياالحتالل ثر إجراءات أ
  

افي      ق االلتف ى الطري القرب من المستوطنات اإلسرائيلية،     )60خط  ( نظرا لموقعها عل دة بيت ُأمر      وب ان بل ر من   تعرض تف  لكثي
سلطات     قد  ف. االعتداءات اإلسرائيلية  م من   4,000 حوالي    اإلسرائيلية صادرت ال اء المستوطنات والطرق     أراضي  دون دة لبن  البل

ة  دة   وي. االلتفافي سورمي  آر  وهي ،إسرائيلية ثالث مستوطنات   حيط بالبل ع   ت ى وتق وب إل دة   الجن ع   مجدل عوز  ، من البل ى وتق  إل
شرق رات،ال صيون واف ار عت ان   وآف ىوتقع شمالإل دة ال ن البل ة و.  م ذ بداي ة ضة ااالنتفمن ام الثاني وات صادرت  ،2000ع الق

رائيلية م 1,000اإلس ن  دون دةأراضي م ر البل ر ترفج وت، ودم ن أآث ى، إضافة ا دونم1,150 م دمير إل كني22 ت دة س  ة، وح
  .ة شجرة حرجي350 و، لوز شجرة1,500 و،عنب شجرة 5,000واقتالع 

  
ة حديدي          االحتالل   قامت قوات آما   دة بيت       ةالعسكرية اإلسرائيلية ببناء نقطة تفتيش دائمة، مع بواب شرقي لبل دخل ال ى الم ، ُأمر عل
بيت أمر   بلدة في    حرآة المواطنينآما تتأثر. يهاإل الدخول أو من البلدة الخروجأثناء حرآة الناس هذه النقطة عملت على تقييد     و

  .حلحولوالعروب بين  الواصل طريقال على واألخرى بين الفينة بالحواجز الطيارة التي تقام آثيرا
  
ان سلطات االحتالل اإلسرائيلية       العنصري،    لفصل فيما يتعلق بجدار ا   و ا تخطط  ف انب   الفصل ء جدار لبن ى ج دة  ي عل شرقي   البل ال

ساحة األراضي    و. م آ 5حوالي   ؤه  بناطول الجدار الذي سيتم     بلغ  وي. يوالشمال غ م اء الجدار     تبل يتم مصادرتها لبن ي س  حوالي  الت
م  400حوالي    خلف الجدار   ستعزل األراضي التابعة للبلدة والتي      مساحةتبلغ  ، و ا دونم 450 تالع     .  دون يتم اق  18,000 حوالي وس
  .الجدار بناء بسبب شجرة

  
صحي ل    صرف ال اه ال ان مي ك، ف ى ذل الوة عل ستوطنات ع رائيليةلم اورة اإلس ى   المج دفق عل دة تت سببة  ،أراضي البل دمم  اريت

   . والمكاره الصحيةواألوبئة مراضلأل ا وانتشار الزراعية،لمحاصيلل
  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

شاريع   ال  العديد من  تشملطة تطويرية   بلدية بيت ُأمر خ   أعدت   ة   الم دة   تطويري ذ و. في البل ام  من د من        2004  ع ة العدي ذت البلدي  ، نف
   ). 14انظر الجدول رقم . ( المشاريعهذه

  
  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في بلدة بيت ُأمر: 14جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

  )األلمانية ( KFW تعليمي  بيت أمر للبناتبناء مدرسة  1
  المجتمع المحلي تعليمي   غرف صفية جديدة لمدرسة عمر بن الخطاب4إضافة  2
  CRCS اللجنة الدولية للصليب األحمر   زراعي  تأهيل سوق الخضار المرآزي 3
  الحكومة االيطالية ترفيهي تأهيل حديقة أطفال 4
  سلطة المياه الفلسطينية و،بلدية بيت أمر مياه  بناء شبكة مياه داخلية  5
   ووزارة المالية،)األلمانية (KFW بنية تحتية   وتأهيل طرق داخلية،شق 6
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   بلدةلل  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل
  

ة والخدمات              بلدة بيت ُأمر    تعاني ة التحتي ر في البني ة  من نقص آبي ين الجدول   . ي م  ويب ات واالحتياجات      ،15  رق ة األولوي  التطويري
  .بلدةلل
  

  في بلدة بيت أمر،األولويات واالحتياجات التطويرية: 15جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

   *     أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
  م  آ 7   *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   3 م 3000  *   بناء خزان مياه 4
 م آ 5   *   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
  *     الموجودةالعيادات شراء تجهيزات طبية للمراآز أو  3

 االحتياجات التعليمية 
  للمرحلة االبتدائية    *  بناء مدارس جديدة 1
  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
  *      جديدة للمدارستجهيزات تعليميةشراء  3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم2000  *    استصالح أراض زراعية 1
  *     أبار جمع مياهإنشاء 2
  *     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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