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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 ال   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه قروي
  . 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، وإ    عداد 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 )أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م باني )AECID(ال 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 الترآ           امج أزاه ى برن يز 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 في محافظة الخليل   والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمش        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

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

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

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
شرق      .  آم منها  8وعلى بعد   ،   هي إحدى قرى دورا، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل           رازحدير   دة  يحدها من ال يطا،  بل

  . ةعبدقرية  وةطرامقرية  ،خرساية بيت عمرا، ومن الغرب قرقرية  وة آرمةمن الشمال قرية حدب الفوار، من الجنوب قري
  

  رازحدير قرية موقع وحدود : 1ة خريط

  
  
م  436 ها في لألمطارالسنوي   معدلاليبلغ  و ،فوق سطح البحر   امتر 779ارتفاع   علىو،   منطقة جبلية  علىرازح  دير  قرية   قعت . مل

ى   دل    16 أما معدل درجات الحرارة فيصل إل ة، ومع ة درجة مئوي سبية حوالي   الرطوب ة   % (61  الن  –وحدة المعلومات الجغرافي
  .)أريج

   
ديم                  ،2004رازح لجنة مشاريع تأسست عام       دير   يدير قرية  ر رازح بتق ة دي شاريع قري ة م وم لجن ة أعضاء، وتق  وتتكون من ثالث

   :خدمات التاليةال
  

 .جمع النفايات الصلبة وفتح وتعبيد الشوارع، خدمات البنية التحتية من آهرباءتوفير  .1
      . من غذاء، بذور وغيرها من الخدمات االجتماعيةالخدمات االجتماعية واإلنسانيةتوفير  .2
  .إصالح وبناء المؤسسات، المساجد والمدارس أخرى مثل توفير خدمات .3
 .سكان القرية والمؤسسات الخاصةحلقة وصل بين  .4
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  نبذة تاريخية
ر     رازح دير  واسم. األول العهد الكنعاني إلىتاريخ دير رازح قديم جدا ويعود      ان موجود  مشتق من اسم دي ة   اآ ان  ، وفي القري آ

ول أن أصل          و. يسكنه شيخ اسمه رازح    ى تق ر رازح، األول ة دي ر رازح من ال   هناك روايتان عن أصل سكان قري اة  سكان دي رع
ى سكانها األصليين وسكنوها،                  ة وقضوا عل ة    السعوديين الذين سكنوا في منطقة بيت جبريل، ومن ثم رحلوا إلى القري ا الرواي أم

   .من قبيلة بني هاللالثانية فتقول أن أصل سكان قرية دير رازح 
  

  رازحدير قرية من صور 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  .  وهو مسجد دير رازح،د واحديوجد في قرية دير رازح مسج

  
ورة       في القريةأما بالنسبة لالماآن األثرية   دافن منق ر، وم ، فيوجد في قرية دير رازح موقع أثري يوجد به جدران، صهاريج، مغ

دة،            . في الصخر  دة، قواعد أعم سة، أعم ا آني آما ويوجد في خربة الجوف التي تقع شمال شرق قرية دير رازح قرى مهدمة، بقاي
  ).2انظر خريطة رقم ). (1991الدباغ . (ريج، ومغر ومدافنصها

  . وقامت السلطات اإلسرائيلية بتدمير خربة الجوف
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 المواقع الرئيسة في قرية دير رازح: 2خريطة 

  

  السكان
ر رازح           2007 في عام    ىرجبين تعداد السكان الفلسطيني الذي       ة دي غ  ي أن عدد سكان قري سمة، 268بل نهم   ن ذآور من ال   135 م

 . وحدة50أسرة، وعدد الوحدات السكنية  43، ويبلغ عدد األسر  من اإلناث133و
 

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

ة  % 50.4 عاما، 15ضمن الفئة العمرية اقل من % 46.6:  آما يلي   آان ،2007قرية دير رازح لعام       64-15ضمن الفئة العمري
وق     65ضمن الفئة العمرية    % 3.1عاما، و  ا ف ة هي             .  عاما فم اث في القري ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان  : 101.5 آم

  %. 49.4 ونسبة اإلناث ،%50.4نسبة الذآور ، أي أن 100
  

  العائالت
وهداب ، )أصلهم من عكا ( ابو قطانة، ، العزازمعمرو، أبو عرقوب:  سكان قرية دير رازح من عدد من العائالت، منهايتألف

  ).الدوايمة( 
  

    الهجرة
  . شخصا35، وسكنوا مناطق أخرى 2001بلغ عدد األشخاص الذين هجروا القرية منذ عام 
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  قطاع التعليم 
ة  %75، وقد شكلت نسبة اإلناث      %4.5 حوالي   2007رازح للعام   بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية دير         ، وهذه تعتبر نسبة عالي

كلت    ي ش ذآور الت سبة ال ة بن اك   %25مقارن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم ة،  % 10.2، وم راءة والكتاب ستطيعون الق ي
ة،      % 23.9 تهم االبتدائي ة،   % 30.1انهوا دراس تهم اإلعدادي وا دراس وا در % 17 انه ة  انه تهم الثانوي ى   %  14.2 و،اس حصلوا عل

   .)1انظر الجدول رقم ( دبلوم أو أعلى 
  

 2007التعليمية، حسب الجنس والحالة )  سنوات فأآثر10(سكان قرية دير رازح : 1جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع
راءة  الق
 والكتابة

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع ماجستير  عالي

 83  - - 11 2 13 30  22 3 2  آورذ
 93  -  - 6 6  14 23 20 15 6  إناث

  176  - - 17 8 30 53 42 18 8  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
دارس في        ،2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        غ عدد الم ر رازح مدرسة        بل ة دي ة   قري ر          حكومي  واحدة هي مدرسة دي

الي           أظهرتآما  . وهي مدرسة حكومية   المختلطة،رازح االبتدائية    يم الع ة والتعل ات وزارة التربي أن عدد الصفوف الدراسية       بيان
ين    88صفوف، وعدد الطالب  7في القرية بلغ     ة، وعدد المعلم ا ويوجد في     ين معلم 9 طالبا وطالب ة، آم ر رازح    ومعلم ة دي قري

   ). 2انظر خريطة رقم  (.ةروضة أطفال واحد
  
ان الطالب يضطرون                و ة، ف ة في القري ة وثانوي دارس إعدادي دة دورا،        نظرا لعدم وجود م دارس بل تهم في م ى استكمال دراس إل

  .عن القرية آم 8والتي تبعد 
  

  : ، ما يليومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية دير رازح
  .ارتفاع تكاليف السفر •
  .نقص المدارس وخاصة للمرحلة اإلعدادية والثانوية •
  .االآتظاظ في الصفوف •
  . قديمة وبحاجة إلى ترميمة المجودة المدرسةبناي •
  .عدم توفر مختبر علوم أو آمبيوتر •

  
   . ل اإلسرائيليمهددة بالهدم من قبل سلطات االحتالنظرا لقرب المدرسة الموجودة من الطريق االلتفافي، فإنها و

  

  قطاع الصحة 
سطينية              ه وزارة الصحة الفل شرف علي ة، ت ة والطفول رة     ، حيث  يوجد في قرية دير رازح مرآز لألموم دم الخدمات الصحية م يق

  ).2انظر خريطة رقم  (.واحدة آل أسبوع
  

سافة     سفر م ى المرافق الصحية      8وفي حالة الطوارئ، فان المرضى يضطرون إلى ال م للوصول إل تي دورا دالموجودة في بل    آ
  .ويطا

  
  .عدم توفر المرافق والخدمات الصحيةويعاني القطاع الصحي في القرية من 
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  يةاالقتصاداألنشطة 
ة                . الخدماتموظفين   ال ييعتمد االقتصاد في قرية دير رازح على قطاع        دي العامل ع األي داني لتوزي ائج المسح المي د أظهرت نت وق

  :قرية دير رازح، ما يليبحسب النشاط االقتصادي في 
 .من األيدي العاملة% 40 ويشكل ،قطاع الموظفين •
 .من األيدي العاملة% 25 ويشكل ،قطاع الخدمات •
 .من األيدي العاملة% 20 ويشكل ،قطاع الزراعة •
 .من األيدي العاملة% 10 ويشكل ،سوق العمل اإلسرائيلي •
 . من األيدي العاملة%5 ويشكل ،قطاع التجارة •
 

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية دير رازح: 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي , %10 

قطاع الوظائف , 
40%

قطاع الخدمات, 
25%

قطاع التجارة , %5  ة ,  قطاع الزراع
20%

  
  

سكان  فان ا من الخدماتدآانة صغيرة، ولقضاء حاجياتهم  يوجد في قرية دير رازح       ى      ل سفر إل ى ال دة  يضطر إل ا أو بل دة  يط  بل
  .دورا

      
  :ءات اإلسرائيلية ، هي على النحو التاليوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية دير رازح  نتيجة اإلجرا

  .السابقون في إسرائيلالعاملون  -1
  . صغار المزارعين-2
  . أفراد فأآثر6 سر تتكون منالمعيلون أل -3 
  .ربات البيوت واألطفال -4 
  . صغار التجار-5 
  
  

  القوى العاملة 
ام  ل بيانات التعداد العام للسكان والمساآن    أظهرت شيط       % 31.3 أن ،2007ع م ن ر رازح ه ة دي سكان في قري صاديا ونمن ال   اقت

نهم ( ون% 76.4م صاديا   % 68.7، و)يعمل شيطين اقت ر ن الب،   % 55.4( غي ن الط نهم م ال   % 36.4م رغين ألعم ن المتف م
  ). 2انظر الجدول رقم . ()غير قادرين على العمل% 8.3 والمنزل،
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 2007-عمل البقوى عالقة ب الجنس والحس  )فأآثر سنوات 10( رازح دير قرية سكان : 2 جدول
 اقتصاديانشيطين غير  نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

ل  عاط
ن  ع
ل  العم

بق ( س
ه  ل
 )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

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 83 37  1  2 4 - 30 46 5 3 38  ورذآ
  93 84 - 1 2 44 37 9 5 - 4  إناث

 176 121 1 3 6  44 67 55 10 3 42  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009آذار،الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  قطاع الزراعة
ا     دو 4,600تبلغ مساحة قرية دير رازح       ة،  ا دونم 2,033 أراض سكنية،  ا دونم 220نم، منه ات ا دونم 415 أراض زراعي  ، غاب

  ).3، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم . (مفتوحةوأراض  مراع ا دونم60و
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :   المصدر
 

  دير رازحاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية : 3خريطة 

  

  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في قرية دير رازح : 3 جدول
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
مساحة األراضي 

  كنيةالس
   المفتوحة واألراضي المراعي الغابات الحرجية

4,600 1,030 1,003  220 415 60  
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واع ال  مساحة و  يبين   ،4رقم  جدول  ال ر رازح              أن ة دي ة المكشوفة في قري ه والمروي ة      و .خضروات البعلي ر الخضروات الثمري تعتب
  . هي البندوره، الكوسا والفقوس القرية وأآثر الخضروات زراعة في  دونما،75تبلغ مساحتها حيث ، البعلية أآثر األنواع زراعة

  
   )المساحة بالدونم(وفة في قرية دير رازح  المزروعة بالخضراوات البعلية والمروية المكشاألراضي مساحة: 4جدول 

  المجموع  أخرىخضراوات   األبصال  البقوليات الخضراء  الخضراوات الثمرية
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مرويبعلي  مروي  بعلي
75 0 1 0 0 0 5 0 81  0  

  
ر رازح     تزرع  التي   أنواع من النباتات الطبية      3هناك   ة دي ع وال    و،  في قري ة،   هي النعن ر والميرمي غ   وزعت ات  دونم 3تها مساح تبل

    . )، ودونمان تحت الظروف البعليةدونم واحد مروي(
  

ر رازح،             أما بالنسبة لألشجار المثمرة، فان       ة دي زرع في قري ذي ي رئيس ال غ حيث  أشجار الزيتون هي المحصول ال  المساحة  تبل
  . ، وغيرها والتين،العنب،  بأشجار الجوزياتمزروعةإضافة إلى مساحات أخرى ، ا دونم292 المزروعة بالزيتون

  
   )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية دير رازح : 5 جدول

  المجموع  فواآه أخرى  الجوزيات  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات  الزيتون
  مروي  يبعل  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي  رويم عليب

292 0 0 2 210  8  0  69 0 1090  409  2  
  

شعير  )ا دونم323 (مساحة تزرع بالحبوبغالبية ال فان    في القرية،   والعلفية لمحاصيل الحقلية أما فيما يتعلق با    .  وخاصة القمح وال
  .الءي والباز،البيقيا، العدس، الكرسنةقرية دير رازح   تزرع في التياألخرىصيل اومن المح

 
  )المساحة بالدونم( في قرية دير رازح  والعلفيةالمحاصيل الحقليةاألراضي المزروعة ب مساحة :6جدول 

  المجموع  محاصيل منبهة  محاصيل علفية بقوليات جافة األبصال الحبوب
مرو  بعلي

  ي
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي

3230 2 0 16 0 103 0 1 0 445  0 
  

ر رازح، فنجد أن حوالي    أما على صعيد   ة      % 20 الثروة الحيوانية في قرية دي ة يقومون بتربي ة،   من سكان القري روة الحيواني الث
   ).7انظر الجدول رقم.( الدجاج الالحم، والنحل، الماعز، األغنام، األبقارومنها

  
  الثروة الحيوانية في قرية دير رازح: 7جدول 

  خاليا نحل  اج الالحمالدج  الحمير الماعز األغنام *األبقار 
16  800 280 12  39,500  59  

 .تشمل األبقار والعجول والعجالت والثيران* 
  

  . تعتمد الزراعة في قرية دير رازح على مياه األمطار ومياه الينابيع بشكل رئيس
  .صالحة لسير المرآبات الزراعية والحيواناتزراعية طرق  آم 20وبالنسبة للطرق الزراعية فانه يوجد 

  . البيطرية ونقص الخدمات الزراعيةمنها ، ويعاني قطاع الزراعة في القرية من عدة مشاآلو

   المؤسسات والخدمات قطاع 
ة صغيرة ر رازح قري ة    ،دي ر لجن اورة، وتعتب رى األخرى المج ن الق دة دورا أو م ن بل دماتهم م م خ ى معظ كانها عل يحصل س

   . المتوفرة في القريةخدماتال، وتدير معظم 2004ية والتي تأسست عام مشاريع قرية دير رازح المؤسسة الوحيدة في القر
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  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .هاتفالوحدات السكنية لديها خط  من% 70 شبكة االتصاالت، وتقريبابموصولة رازح دير قرية  :االتصاالت •
 
ة هي           والمصادر البدي . مياهالبشبكة  موصولة  غير  رازح  دير  قرية   :المياه • اه في القري ار الجمع وتنكات      آلة لشبكة المي ب

ة   يوجد في   و. المياه ر   قري ا  ،نا نبع  رازحدي ة  عين    وهم ين      الدبل ذه الع ع (، وه ا           ) النب سكان من الوصول إليه تمكن ال ال ي
 .تأهيل إلى ةحاجهو بو زناخ أبوعين هو والنبع الثاني ،  اإلسرائيلية اإلجراءاتبسبب 

 
اه          .3م 300 بسعة   ماء خزان    القرية  في  إضافة إلى ذلك يوجد    شح   : ومن المشاآل التي تعاني منها القرية في مجال المي

   .واإلجراءات اإلسرائيلية،  آبار الجمعقلةمياه، ة شبكعدم وجود ، نقص المياهمياه األمطار، 
  

اء • م :الكهرب ة وصل  ت ر قري اء رازح دي شبكة الكهرب ام   ب ذ ع سك  حو، 1990من دات ال ع الوح ا جمي ة الي ي القري  نية ف
 .ويتم شراء الكهرباء من شرآة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، الكهرباءب موصولة

 
صحي  • صرف ال ي  :ال د ف ة  ال يوج ر  قري حي  رازح دي رف ص بكة ص ر     ش ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح ، وجمي

  .االمتصاصية أو القنوات المفتوحة للتخلص من المياه العادمة
 

ة                في قرية دير رازح    ال يوجد  :جمع النفايات الصلبة   • ستخدم طريق سكنية ت ع الوحدات ال نظام جمع نفايات صلبة، وجمي
  .الحرق في األماآن المفتوحة للتخلص من النفايات الصلبة

 
الت • اتهم           :المواص تخدام مرآب ون باس وم المواطن ا يق مية، غالب ائل مواصالت رس ر رازح وس ة دي ي قري د ف ال يوج

رى المجاورة   واصالت المتوفرة في  استخدام الم  أو،  الخاصة نقالتهم   الق ة خارج ال في ت اني     .قري ي يع م المشاآل الت  وأه
ة للجيش اإلسرائيلي           :  هي ،منها قطاع المواصالت في القرية     ى الطرق،      وجود حواجز وسواتر ترابي نقص في     عل وال

 . المواصالتةعدد المرآبات وخدم
 

م  0.7أما بالنسبة لحالة الطرق في القرى، فهناك   دة،       آ ة جي دة وبحال سة المعب م 0.9 من الطرق الرئي ة     آ  من الطرق الفرعي
   .من الطرق الفرعية غير المعبدة آم 5المعبدة ولكنها بحالة غير جيدة، 

  
  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ

وفي  . دونم2,000ا التي تبلغ مساحتهو، "مستوطنة عتنائيل"هي  إسرائيلية ةمستوطنوجد ت الجنوب من قرية دير رازح إلى 
  وحواجز طيارة،لنقطة تفتيش إسرائيلية دائمةآما تخضع القرية . )60 شارع(تفافي لطريق االيقع القرية  من الالجهة الغربية

  .ترابي، وساتر )متنقلة(
دمير               1,000وقد قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة        ى قطع وت ة، إضافة إل ون  شجرة ز   20 دونم من أراضي القري  .يت

ا  ة،     آم ة االنتفاضة الثاني ذ بداي ر رازح من ة دي ي قري زلين ف دم من رائيلي به تالل اإلس وات االح ت ق اك قام رائيلي وهن رار إس ق
   .لم ينفذ بعدإال انه  ا، دونم350بمصادرة حوالي 

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  . من اإلغاثة الكاثوليكيةالممول ) مقابل الغداءالعمل (هو مشروع ، مشروع واحد في القريةنفذ  ،2000منذ عام 
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   التطويرية للمنطقةحتياجات الولويات وااأل
  

  .التطويرية للقرية األولويات واالحتياجات ،8  رقمويبين الجدول. ية من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتيةقرالتعاني 
  

  رازحر ديقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 8جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم 15    *   أو تعبيد طرق،شق 1
 آم 10      *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *      بناء خزان مياه  4
  *    مناطق جديدة شبكة مياه لتغطية ترآيب 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 
  للمرحلة الثانوية     *  دةبناء مدارس جدي 1
  األساسيةللمرحلة     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
       *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا30     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسات10      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية  4
     *  عالف وتبن للماشيةأ 5
   *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8
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