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    شكر وعرفان

  
ج (قدس   ال -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
ان و  شترآة، واللج ساعدة        الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي المج

  . 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 الم   حافظة، وإعداد 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 بانية)أري ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م اون ال باني )AECID( للتع 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،         امج أزاه ى برن  مع الترآيز 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  . ة والمهمشة في محافظة الخليل    والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفي       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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       محافظة الخليل                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                                                 

 3

 
                                                           قائمة المحتويات

 4..........................................................................................................الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

 4..........................................................................................................................................نبذة تاريخية

 5.............................................................................................................................األماآن الدينية واألثرية

 6.................................................................................................................................................السكان

 6...........................................................................................................................................قطاع التعليم

 7..........................................................................................................................................قطاع الصحة

 7..................................................................................................................................ةصادياألنشطة االقت

 8........................................................................................................................................قطاع الزراعة

 10......................................................................................................................قطاع المؤسسات والخدمات

 10...............................................................................................................البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 11...............................................................................................................أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

 11...........................................................................................................الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة

 12.....................................................................................................األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية

 13.............................................................................................................................................:المراجع

     
  
  
  
  

 

 
 
 
  
  



       محافظة الخليل                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                                                 

 4

  بيت الروش الفوقاقرية  دليل
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
د   و  الجنوب الغربي من مدينة الخليل،إلى قعتو ، في محافظة الخليل   دورا منطقةإحدى قرى   هي   ،بيت الروش الفوقا  قرية   ى بع عل

ا 18 شرق . منه ن ال دها م دة يح رب  ، دورابل ن الغ ة م مقري ت مرس وب  ،بي ن الجن رجم ة الب شمال و، قري ن ال صل م دار الف ج
  . )1 خريطة رقمانظر ( .يالعنصر

  
  بيت الروش الفوقاقرية موقع وحدود : 1 خريطة

  
  
سنوي معدلاليبلغ و ، فوق سطح البحرا متر531ارتفاع  على  بيت الروش الفوقا    قرية   قعت ا  فيلألمطار   ال م  436 حوالي  ه ا   ،مل أم

ة،     16  فيصل إلى  ةمعدل درجات الحرار   غ   ودرجة مئوي ة  يبل دل الرطوب سبية حوا  مع ة    (.%61لي الن  _ وحدة المعلومات الجغرافي
  ). أريج

ام  قريةال بإدارةيقوم  وة، ريفي منطقةأنهاعلى بيت الروش الفوقا    قرية  تصنف   روي   1996 منذ ع  ويتكون المجلس من    ،مجلس ق
دارس   وبناء   ،خدمات المياه، الكهرباء، إدارة النفايات الصلبة     : ومن الخدمات التي يقوم بتقديمها المجلس     . أعضاء سبع . وتأهيل الم

  . دونم2500ويوجد للقرية مخطط هيكلي بمساحة 

  نبذة تاريخية
ين من ال  سكان القرية هم أصل.  وجدار الفصل العنصري،األخضربمحاذاة الخط  بيت الروش الفوقا تقع قرية    ذين الجئ هجروا    ال

 ولكن باللغة العبرية ،فوقا غير معروف وسبب تسمية قرية بيت الروش ال     . 1948 بسبب حرب عام      المحتلة قراهم في فلسطين  من  
   ."بيت الرئيس"تعني آلمة بيت الروش 
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  بيت الروش الفوقاقرية من صور 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2انظر خريطة رقم  (. هو مسجد بيت الروش الفوقا،يوجد في قرية بيت الروش الفوقا مسجد

أتي     300 التي يبلغ عمرها حوالي      ،ت الروش الفوقا مشهورة بشجرة السدر      فان قرية بي   ، أما بالنسبة لالماآن األثرية     سنة، حيث ي
  .ستعمل آعالجت لقطف أوراقها وأغصانها حيث ، من عدة مناطق اليهاالناس

 
  المواقع الرئيسة في قرية بيت الروش الفوقا: 2خريطة 
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  السكان
نسمة  519 نسمة، منهم 979 سكان قرية بيت الروش الفوقا يبلغ ، أن عدد2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

  . وحدة158 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 151من اإلناث، ويبلغ عدد األسر نسمة  460 و،من الذآور
  

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

ة     % 52.5 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 44.1: ، آان آما يلي   2007قرية بيت الروش الفوقا لعام       ة العمري ضمن الفئ
ة            .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.5 عاما، و  64 -15 اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن  هي  ،آما أظهرت البيان

  %.47، ونسبة اإلناث %53، أي أن نسبة الذآور 100 : 113
  

  العائالت
  .نشوية و،فقيات ،شرار، أبو عمرو ،راشد، سلمان ،آاشور: منها ،عائالتمن ال  سكان قرية بيت الروش الفوقا من عدديتألف

  قطاع التعليم 
، وهذه تعتبر %66.7نسبة الذآور ، وقد شكلت %5، حوالي 2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية بيت الروش الفوقا للعام 

انهوا % 25.4يستطيعون القراءة والكتابة، % 12.4ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك . اإلناثنسبة عالية مقارنة بنسبة 
يمي في ، يبين المستوى التعل1الجدول رقم . انهوا دراستهم الثانوية% 7.9انهوا دراستهم اإلعدادية، % 36.3دراستهم االبتدائية، 

 .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام بيت الروش الفوقاقرية 
  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية بيت الروش الفوقا : 1جدول 
راءة   أمي   الجنس ستطيع الق ي

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  جموعالم  ماجستير  عالي

 354 1 1 16 11 45 133 94 42 11  ذآور
 307  -  - 15 4 45 107 74 40 22  إناث

  661  1 1 31 15 90 240 168 82 33  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام           ذي جرى ع ا                      2007حسب المسح الميداني ال تان، وهم ا، مدرس روش الفوق ة بيت ال دارس في قري غ عدد الم مدرسة بيت    ، بل

اث       ،الروش الفوقا األساسية للذآور    ا  وه. ومدرسة بيت الروش الفوقا األساسية لإلن ان  حكوميم الي    (ت يم الع ة والتعل ). وزارة التربي
  ).2انظر خريطة رقم (
  

الي ف         يم الع ة والتعل ام الدراسي   آما أظهرت بيانات وزارة التربي ة بيت       2006/2007ي الع ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
ة    20 ، وعدد المعلمين) طالبة165و  طالب165 ( طالبا وطالبة330 ، وعدد الطالبا صف16الروش الفوقا بلغ  ا ومعلم  9 (معلم

  ).معلمة 11 و،معلمين
  

ام        ال في قري              2007أشارت البيانات في ع ى وجود روضة واحدة لألطف ا      ، إل روش الفوق ان روضة دار    :  وهي  ،ة بيت ال ، اإليم
  . طفال، ويشرف عليها القطاع الخاص26وتضم 

  
ة          ة الثانوي دارس للمرحل ة في        . وتعاني قرية بيت الروش الفوقا من عدم وجود م تهم الثانوي ذلك يضطر الطالب استكمال دراس ل

د   ي تبع دارس دورا، والت م20م ة المجد، آ دارس قري د ، أو م ي تبع ة 8 والت م عن القري ة من و.  آ ي القري يم ف اني قطاع التعل يع
  .تأهيل، والملعب المتوفرة بحاجة إلى إعادة المدارس إلى المالعب الجيدةتفتقر عدم وجود غرف صفية آافية، : المشاآل التالية
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  قطاع الصحة 
 ،لقرية من ضعف الخدمات الصحية   تعاني او.  ومرآز طبي حكومي صغيرة، واحد طبيةيوجد في قرية بيت الروش الفوقا عيادة    

 آم  20 دورا والتي تبعد     بلدةاقرب خدمات صحية للقرية تقع في        آما أن    صيدلية،،  سيارة إسعاف ،   مختبر طبي   فيها حيث ال يوجد  
  :، ما يليالمشاآل األخرى التي تواجه قطاع الصحة في القريةمن و.  آم10 الظاهرية التي تبعد بلدة  أو في ،عن القرية

   .جود عيادة طوارئعدم و •
  . في القريةد طبيب بدوام آاملووجعدم  •
 . في العيادات الحكومية المتوفرةدويةقلة األ •

  يةاالقتصاداألنشطة 
ستوعب حوالي                           معظم  يعتمد ى سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي ا عل روش الفوق ة بيت ال صاد قري ة     % 80 اقت وى العامل . من الق

  .)1شكل رقم الانظر (
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بيت الروش الفوقا، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 80 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 4 قطاع الزراعة، ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 1قطاع التجارة، ويشكل  
 .   من األيدي العاملة% 14ظفين ويشكل  قطاع المو 
  .من األيدي العاملة% 1، ويشكل صناعةقطاع ال 

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بيت الروش الفوقا: 1شكل 

قطاع التجارة , %1

ة , %4 قطاع الزراع
قطاع الصناعة , %1

قطاع الخدمات, %14

سوق العمل  
اإلسرائيلي , %80

 
  

  . محالت مالبس6تفتقر قرية بيت الروش الفوقا للمؤسسات الصناعية واالقتصادية، فيوجد 
  
   : ات االجتماعية األآثر تضررا في قرية بيت الروش الفوقا نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليوقد تبين أن الفئ  
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3 
   . صغار المزارعين-2 
  . صغار التجار-4
   . ربات البيوت واألطفال-5
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  القوى العاملة 
ام         سكان والمساآن لع ام لل داد الع ات التع اك  2007أظهرت بيان صاديا       191، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  ( شخصا من ال م

ون% 87 اك  ). يعمل ان هن صا 470وآ صاديا     شخ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم (م الب، و % 54.5م ن الط ن % 35.1م م
  ).2انظر الجدول رقم ). (لغير قادرين على العم% 10.4المتفرغين ألعمال المنزل، و

 
 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10(  بيت الروش الفوقاقرية سكان : 2جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

ن  ل ع عاط
ل  العم

ه ( بق ل  )س
 العمل

 عاطل عن العمل    
ه   ( سبق ل م ي ل

  )العمل
المجموع

ب   طال
رغ  متف

 لدراسةل

رغ  متف
ال  ألعم

  منزلال

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 354 174  4 1 30  - 139 180 15 41 124  ذآور
  307 296 - - 14 165 117 11 - - 11  إناث

 661 470 4 1 44  165 256 191 15 41 135  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -تعداد العام للسكان والمساآن ال،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  قطاع الزراعة
منها  ( أراض زراعيةا دونم2030 أراض سكنية، ا دونم154 دونم، منها 3500الكلية بلغ مساحة قرية بيت الروش الفوقا ت

دونم بحاجة إلى  500 وحوالي ،مفتوحةوأراض  مراع ا دونم860 غابات، ات دونم8 ،) أراض مزروعةا دونم1,185
  ).3، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم  (.استصالح

  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر 
  

  )المساحة بالدونم(قرية بيت الروش الفوقا  استعماالت األراضي في :3جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  ير مزروعةغ  مزروعة  الكلية
 األراضيمساحة 
  ةسكنيال

األراضي مساحة 
  الحرجيه

مساحة المراعي 
  األراضي المفتوحة و

3500  1185 845  154 8 860 
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  الفوقااستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية بيت الروش : 3خريطة 

  

م   دول رق ين4ج ساحة و، يب واع  م ضروات أن رو    الخ ت ال ة بي ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي االمختلف ر . ش الفوق وتعتب
  .  دونما25الخضروات الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها 

  
  )المساحة بالدونم(قرية بيت الروش الفوقا  فيالمكشوفة   البعلية والمرويةواتربالخض  المزروعةاألراضي مساحة :4جدول 

  المجموع  البقوليات الخضراء  الخضار الورقية  الخضار الثمرية
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
25 0 2 0 0 0 27  0  

  
  . دونمات من البيوت البالستيكية، ومعظمها تستعمل لزراعة محصول الخيار5يوجد في القرية حوالي 

  .الميرميةآما يوجد في القرية دونم واحد من 
  

د   ا، فيوج روش الفوق ة بيت ال ي قري رة ف سبة لألشجار المثم ون،  دو483وبالن ة بأشجار الزيت ا مزروع ساحات نم ى م إضافة إل
  ).5  رقمجدولالأنظر . (مثل العنب واللوزياتمزروعة بأشجار أخرى 
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  ) نموالمساحة بالد(قرية بيت الروش الفوقا  في  المثمرةباألشجار المزروعة األراضي مساحة: 5جدول 
  المجموع  فواآه أخرى  الجوزيات  اللوزيات الزيتون

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي
483 0 150 65 0 550  618 0  

  .بعلي،  م مروي: ب
   

ة     ي قري ة ف ة والعلفي ق بالمحاصيل الحقلي ا يتعل ا  وفيم روش الفوق اك حوالي بيت ال زرع   95، فهن ة ت ا من المحاصيل الحقلي  دونم
 ).6أنظر الجدول رقم . ( الكرسنةثل، م تليها المحاصيل العلفية. وخاصة القمح والشعيربالحبوب،

 
  )المساحة بالدونم(قرية بيت الروش الفوقا  في  والعلفيةالمحاصيل الحقليةاألراضي المزروعة بمساحة : 6جدول 

أبصال ودرنات  الحبوب
 وجذور

محاصيل ال محاصيل البذور جافةالبقوليات ال
  علفيةال

  المجموع  محاصيل أخرى

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
419 0 7 0 27 0 1 0 80 0 0 0 534 0 
   . مروي:بعلي،  م: ب
  

روة           % 25 فانأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية بيت الروش الفوقا،            ة الث من سكان قرية بيت الروش الفوقا يقومون بتربي
 . األغنام، الماعز، الدجاج الالحم، والنحل: الحيوانية مثل

  
والي   ة ح ي القري د ف ن الرؤوس 8ويوج ر،  م ن ال رأس252بق اعز،  م ام رأس 832م ن األغن ار25و، م دا،  حم رس واح ، ةوف

 . طير34,700، تحتوي على  مزارع دجاج10باإلضافة إلى 
  

التراآتورات  مناسبة لسير ، وهيقرية بيت الروش الفوقافي آم من الطرق الزراعية  3حوالي  جد  يووبالنسبة للطرق الزراعية، ف   
ةواآلالت الزراع شاآل . ي دة م ن ع ة م ي القري ة ف اني قطاع الزراع ا،ويع ال: منه اه، نقص رأس الم الزم  نقص مصادر المي  ال

  .  المراعي مساحة ونقصلالستثمار في الزراعة،

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 
  

  . 1996 المجلس القروي، والذي تأسس في عام هي ،المؤسسة الرئيسة في قرية بيت الروش الفوقا
  

 لتحتية والمصادر الطبيعية البنية ا
  
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 80 بشبكة االتصاالت، وتقريبا وصولة قرية بيت الروش الفوقا م:االتصاالت •
 
ا             :المياه • روش الفوق ة بيت ال ام     موصولة  جميع الوحدات السكنية في قري ذ ع اه من شبكة المي د   1986 ب تم تزوي ة   ا، حيث ي لقري

اه   ا وآبار الجمع هي المص      ،وتعتبر تنكات المياه  . المياه الفلسطينية ن سلطة   بالمياه م  شبكة المي ديل ل دني مستوى    . در الب ويالحظ ت
وفر          ة        ةخدمات المياه في القرية، حيث أن آمية المياه المت ر آافي واطنين غي نويا للم اتهم       س سد حاج ة،    ل ا أن    اليومي اه    آم شبكة المي

  . تأهيلإلى إعادة وبحاجة ة، قديم
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ة اإلسرائيلية          1993 منذ عام    :كهرباءال • اء القطري ق شرآة الكهرب .  تم تزويد قرية بيت الروش الفوقا بشبكة الكهرباء عن طري
ائي،               . الكهرباءوصولة  تقريبا جميع الوحدات السكنية في القرية م      و ار الكهرب شبكة، ضعف التي دم ال اني من ق ة تع ا أن    والقري  آم

 .  صيانةإلىبحاجة المحوالت 
 
ر  ، و ال يوجد في قرية بيت الروش الفوقا شبكة صرف صحي          :ف الصحي الصر • يتم التخلص من المياه العادمة عن طريق الحف

 .االمتصاصية
 
ا عن       500 يتم إنتاج حوالي     :جمع النفايات الصلبة   •  آغم من النفايات الصلبة يوميا في قرية بيت الروش الفوقا، حيث يتم جمعه

ات     طريق نظام إدارة النفايات الصلب     ة لمجلس الخدمات المشترك        ،ة بواسطة سيارة جمع النفاي ،  دورا - للتخطيط والتطوير     التابع
 . آم40 والذي يبعد ،إلى مكب النفايات التابع لبلدية الخليلونقلها 

 
ة باص     : خدمة المواصالت  • ل الرآاب  نايوجد في القري ى    ، لنق يارة  15إضافة إل ة س سيات      عمومي من  و. مسجلة في مكتب تك

ة   ت التي تواجه     العقبا ة      خدم ة ال المواصالت في القري ة طرق قل ق ب   .  المؤهل ا يتعل م من الطرق    1يوجد حوالي   ، فطرقالوفيم  آ
  .) آم طرق زراعية3و،  آم طرق داخلية2،  آم طرق رئيسة2.5منها (غير معبدة وبحالة سيئة طرق  آم7.5المعبدة، و

 

 اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  
ذي   آم من جدار1 لبناء ، قرية بيت الروش الفوقا   أراضي من   ا دونم 20صادرة حوالي   ، تم م  2005  عام في  الفصل العنصري، ال

ذي يتكون من           يقع إلى  شائكة األسالك  الجنوب الغربي من القرية، وال ا   . ال ات اإلسرائيلية     أنآم اني من االغالق ة تع من  ، و القري
  .المواطنين  وحرآةنقل تعيق ت والتيلقرية،السواتر الترابية المحيطة با

 

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

  . ةبناء مجلس الخدمات المشترآل ،على تمويل من وزارة الماليةالمجلس القروي حصل ، 2004في عام 
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 األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
  

ة   ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي ا م روش الفوق ة بيت ال اني قري ةتع م . والخدماتي ين الجدول رق ات واالحتياجات 7ويب ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
  قرية بيت الروش الفوقااألولويات واالحتياجات التطويرية في : 7جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  *  آم6    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم2   *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 500     *  بناء خزان مياه 4
  *     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
   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

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

       االحتياجات الزراعية 
    دونم500    *  الح أراض زراعيةاستص 1
 ا بئر50     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسا60   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
   بيت بالستيكي20   *  تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *   ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8



       محافظة الخليل                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                                                 

 13

  :المراجع
  

 .  فلسطين-رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  -
 .  فلسطين-بيت لحم. ، قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية2009 -2006، )أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية -
 .  بيانات مديرية تربية الخليل، فلسطين. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
  .، بيانات مديرية زراعة الخليل، فلسطينMOA( ،2006(وزارة الزراعة الفلسطينية  -

  


