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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                 بال ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق
  .  (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 القروي   ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه
  . 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، 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 دول)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ي 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 بص            امج أزاه ى برن فة 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  . محافظة الخليل والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في           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

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

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  دليل بلدة صوريف
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

 بين محافظة  صوريفتقع.  منهام آ18على بعد و ،مدينة الخليلمن شمال  إلى التقعو ،دات محافظة الخليلبلهي إحدى   يف  صور
شرق بيت أومر         ويحدها من    ، ومحافظة بيت لحم     ،الخليل شمال قر     ،صافا و ال ة     من ال ة الجبع ، من  )ضمن محافظة بيت لحم      (ي

 )1خريطة رقم  انظر  (.خاراسبلدة  ، ومن الجنوب)الخط األخضر(1949خط الهدنة الغرب 
   

صوريفبلدة موقع وحدود : 1خريطة   

 
 

ا حوالي     يبلغ  ، و سطح البحر فوق   ا متر 537على ارتفاع    صوريفتقع بلدة    دل  يصل  و، م مل 660المعدل السنوي لألمطار فيه مع
  ).أريج -جغرافيةوحدة المعلومات ال% (60.7  النسبية ومعدل الرطوبة، درجة مئوية15.7  إلى الحرارةاتدرج

  
،  عضوا  13من   ، يتكون     مجلس بلدي جديد    انتخب 2005وفي عام   .  مجلس قروي  البلدة آان يدير    ،1997حتى  و 1965منذ عام   

  :التاليةخدمات التقديم ب تقوم بلدية صوريفو. اموظف 21البلدية موظفي وبلغ عدد 
   
  .ص البناءيخارت وإصدار تنظيم ، التطوير، التخطيط،اإلدارة. 1
  . الخدمات االخرىتقديم إلى باإلضافة ، شق وتعبيد الطرق،جمع النفايات الصلبة آهرباء ،هامن ميالتحتية ية صيانة البن. 2
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  نبذة تاريخية 
  

  .)1991 ،الدباغ ( سبك الدراهم بمعنىسريانيةال "Srifa"كلمة ل تحريف)  صوريف (لعل 
  

  بلدة صوريف منصور.

 

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ساجد تحت   13 مسجدا، منها    16يوجد في بلدة صوريف      شاء  مسجدا جاهزا، وثالثة م ة في      . اإلن ع أثري ة مواق اك ثالث دة وهن ، البل
   ).2انظر خريطة رقم  (.مقام ومسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح، جورة السامقة، وطاقة الرحمة: وهي
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  صوريفالمواقع الرئيسة في بلدة : 2خريطة 

 
  

  السكان
  

ام    رى ع ذي ج سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع كان 2007ب دد س دة، أن ع غ ي صوريف بل سمة13,356بل نهم  ن ن   6,748، م م
شكل عدد سكان       . وحدة 1468وعدد الوحدات السكنية    أسرة، 2,151 البلدة، و بلغ عدد األسر في       من اإلناث  6,617 و ،روذآال وي

   .كان محافظة الخليلمن المجموع الكلي لس% 2.42بلدة صوريف 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

بلدة أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في          
،  عاما 64-15 ضمن الفئة العمرية  % 55.1 عاما،   15اقل من   ضمن الفئة العمرية    % 41.2:  آان آما يلي   ،2007لعام  صوريف  

دة هي         . ا فوق فم عاما   65  ضمن الفئة العمرية   %3.1و اث في البل ذآور لإلن سبة ال أن أي  ،100: 102آما أظهرت البيانات أن ن
  %.49.5 ونسبة اإلناث ،%50.5نسبة الذآور آانت 

 
  العائالت

  
ائالت  ال منمن عدد   صوريف  يتألف سكان بلدة     ات، برادعي     : هي ،  ع ة، غنييم ارة، حدوش      ، حمي  ةالتوايه و ف و صالح،    ،  دات، أب أب

  .الحيح، وعابد
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  قطاع التعليم
  

سكان   . %66.5وقد شكلت نسبة اإلناث  ، %5.6، حوالي   2007بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة صوريف عام          ومن مجموع ال
 انهوا دراستهم اإلعدادية،  % 31.3انهوا دراستهم االبتدائية،    % 22.9يستطيعون القراءة والكتابة،    % 10.4 المتعلمين، آان هناك  

ة    % 16.7 تهم الثانوي ا     % 9، و انهوا دراس تهم العلي وا دراس م     .انه ين المستوى التعليمي في          1الجدول رق دة   يب  حسب   صوريف بل
  .2007عام ل والتحصيل العلمي ،الجنس

  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان صوريف : 1جدول 
القراءة يعرف   أمي   الجنس

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  ةدآتورا ماجستير  عالي

 4,785 8 28 11 386 218 1,1491,484800 526 175  ذآور
 4,596 0 3 2 403 162 1,0011,456768 454 344  إناث

 9,381 8 31 13 789 2,1502,9401,568380 980 519  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : لمصدرا

  
سين (مدرسة واحدة مختلطة    و ، مدارس لإلناث  3 و ، مدارس للذآور  5رس، منها   ا مد 9 عدد المدارس في البلدة      بلغ ا  ). للجن  6منه

ة الغوث       ،)وزارة التربية والتعليم العالي    (حكوميةمدارس   سة واحدة تحت إشراف القطاع           ومدر ، ومدرستان تحت إشراف وآال
  .)2، وخريطة رقم 2انظر الجدول رقم (. الخاص

        
 المدارس في بلدة صوريف حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  ة للبنينمدرسة صوريف الثانوي  1
 حكومية ذآور أساسي  مدرسة صوريف األساسية للبنين 2
 حكومية ذآور أساسي مدرسة شهداء صوريف  األساسية للبنين 3
 حكومية ذآور أساسي  مدرسة بالل بن رباح  األساسية للبنين 4
 حكومية  ذآور أساسي مدرسة عمرو بن العاص  األساسية للبنين  5
 حكومية  إناث ثانوي  ة صوريف الثانوية للبنات مدرس 6
 وآالة الغوث إناث أساسي  مدرسة صوريف األساسية األولى للبنات 7
 وآالة الغوث إناث أساسي  *مدرسة صوريف األساسية الثانية  للبنات  8
 خاصة مختلطة أساسي  مدرسة السنابل الخاصة المختلطة 9

  .لتجهيز هذه المدرسة تحت اإلنشاء وا*        
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ام الدراسي                   الي في الع يم الع ة والتعل ات وزارة التربي غ             ،  2006/2007آما أظهرت بيان دة بل أن عدد الصفوف الدراسية في البل
  ).3  رقمجدولالانظر ( ومعلمة ا معلم146وعدد المعلمين  ،ة وطالباطالب4,260  وعدد الطالب وا،  صف113

 
  في بلدة صوريف ،ب الجنسعدد المدارس والصفوف والطالب حس: 3جدول 

  المجموع  وآالة الغوث  خاصة  حكومية  
 5 - - 5  عدد المدارس
 57 - - 57  عدد الصفوف
 75 - - 75  عدد المعلمين

 ذآور

 2,088 - - 2,088  عدد الطالب
 3 2 - 1  عدد المدارس
 54 41 - 13  عدد الصفوف
 68 48 - 20  عدد المعلمين

  إناث

 2,133 1,607 - 526  عدد الطالب
 1 - 1 -  عدد المدارس
 2 - 2 -  عدد الصفوف
 3 - 3 -  عدد المعلمين

  مختلطة

 39 - 39 -  عدد الطالب
  2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر   
  

  ). 4 رقم جدولالظر ان(.  طفال271 تضم  صوريف ثالث رياض أطفال بلدة، آان في2006/2007في العام الدراسي 
 

 رياض األطفال في صوريف حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة: 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 5 119  4   جمعية الشباب المسلمينروضة 1
  خاصة 4 72 3  روضة أطفال صوريف اإلسالمية  2
 جمعية خيرية 3 80 3  روضة جمعية صوريف  3

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر  
  

  .مالئمال المدرسية غير األبنيةوضع ومن ، يعاني قطاع التعليم في بلدة صوريف من  النقص في عدد الغرف الصفية
  

  قطاع الصحة 
  

سبة    . )مرآز سامر الطبي   (ز طبي خاص   ومرآ ،نان طبي ا، ومختبر  خاصة ادات عي 7 يوجد بلدة صوريف   ة    أما بالن للمراآز الطبي
ة ف       .، ومختبر طبي واحد     أمومة وطفولة  ، مرآز عيادة صحية واحدة  فيوجد  الحكومية   ات الخيري سبة للجمعي ا   وبالن ادة طبيب    له عي

   ). 2 وخريطة رقم ،5 رقم جدولالانظر (.  مرآز عالج طبيعي، عيادة صحية،معا
   المشرفةجهة حسب ال،لصحية في بلدة صوريفعدد المؤسسات ا: 5جدول 

 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة
 - 1 7 - عيادة طبيب عام

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

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

 0 3 18 3  المجموع
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ي   د ف دةال يوج عاف سالبل ة   يارة إس االت الطارئ ل الح ى       لنق ول إل ى الوص وريف إل كان ص ضطر س وارئ ي ة الط ي حال ، وف
م عن      18التي تبعد حوالي     ، و  في مدينة الخليل    الموجودة المستشفيات والمراآز الصحية   دة  آ ى  وأ ،البل ة بيت لحم      إل والتي  ،   مدين

  . البلدة عن  آم23حوالي تبعد 
  

  :العديد من المشاآل، منها تعاني صوريف ، فان بلدة االغالقات واإلجراءات اإلسرائيليةإضافة إلى 
  . النقص في خدمات الطوارئ. 1
  .عدم توفر مرآز طوارىء متخصص. 2
  .عدم توفر معدات طبية ضرورية. 3
  .البلدةال توجد سيارة إسعاف في . 4
.  

  ية االقتصاداألنشطة
  

ى العمل          % 55 االقتصاد في بلدة صوريف على سوق العمل اإلسرائيلي، حيث يستوعب            يعتمد دة، وعل من األيدي العاملة في البل
  .  من القوى العاملة% 20في قطاع الزراعة حيث يستوعب 

  
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني أن أهم القطاعات االقتصادية التي يعمل بها سكان البلدة، هي آما يلي

 
 .من األيدي العاملة% 55سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10، ويشكل فينوظمقطاع ال •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .      العاملةمن األيدي % 2قطاع الخدمات، ويشكل  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة صوريف: 1شكل 

التجارة، %10

الخدمات، %2

الزراعة، %20

الصناعة، %3

الوظائف، %10

سوق العمل 
االسرائيلي، 

55%
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  القوى العاملة 
  

ام            سكان والمساآن ع ام لل داد الع ات التع دة      2007لقد أظهرت بيان ة في البل وى العامل غ  ، أن مجموع الق نهم  ا شخص 6,132بل ، م
نهم   (آانوا نشيطين اقتصاديا   شخصا   1969 و % 81.7م ش      ا شخص  4,134، و )نيعمل ر ن انوا غي صاديا  ي آ نهم    (طين اقت % 49.4م

   . )6انظر الجدول رقم ). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 40.6من الطالب، و
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان صوريف : 6جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

لم (عاطل عن العمل 
طالب متفرغ  المجموع  )يسبق له العمل

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
  المجموع أخرى يبحث عن عمل

 المجموع

 4,785 2,261 74 21 301 2 1,863 2,520 399 274 1,847  ذآور
 4,596 4,158 54 6 224 1,929 1,945 437 66 20 351  إناث

 9,381 6,419 128 27 525 1,931 3,808 2,957 465 294 2,198  المجموع
 .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر

  
  قطاع الزراعة

  
غ  ساحة أراضي تبل واليصوريف م ا 31,600 ح م، منه م 13,500 دون ة، و دون ة للزراع ي أراض قابل م 400 ه ساحة  دون م

  . )3، وخريطة رقم7انظر الجدول رقم . (مساحة األراضي المفتوحة والمراعي دونم 9,700و، الغابات
  

  )المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في بلدة صوريف : 7جدول 
المراعي  المساحة الصالحة للزراعة

 المفتوحة
الغابات 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
راضي األ

 السكنية

 المساحة الكلية

9,700 400 5,043 8,457 8,000 31,600 
  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
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 استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة صوريف: 3خريطة 

  
  

ة من الخضروات الب           8الجدول رقم    واع المختلف ين األن ة المكشوفة في صوريف         ، يب ة والمروي ة      . علي ر الخضروات الثمري وتعتب
 دونما، وتعتبر البندورة، الفقوس،     41 دونما، بينما تبلغ مساحة الخضروات الجذرية        151البعلية أآثر األنواع زراعة، ومساحتها      

  .)8انظر الجدول رقم . (والكوسا، أآثر األنواع زراعة في المنطقة
  

  )المساحة بالدونم(ي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في بلدة صوريف مساحة األراض: 8جدول 
 خضروات أخرى المجموع

 
 األبصال

 
مجموع البقوليات 

 الخضراء
الخضرواتمجموع   

  الورقية
مجموع الخضروات 

 الثمرية
 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
139 179 25 15 41 0 20 10 26 3  27 151 

  
  .  دونمات من البيوت البالستيكية، تستعمل لزراعة البندورة والخيار4آما يوجد في بلدة صوريف 

  
أشجار أخرى مثل إضافة إلى مساحات مزروعة ب دونما مزروعة  بأشجار الزيتون، 6035يوجد في بلدة صوريف حوالي و

  . وغيرهاالعنب، التين، واللوزيات
  

  )المساحة بالدونم(في بلدة صوريف مثمرة  الباألشجار مساحة األراضي المزروعة :9جدول 
 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 6,424 0 287 0 30 0 7 0 65 0 0 0 6,035
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د م الج ة 10ول رق ة بالمحاصيل الحقلي ة المزروع ساحة الكلي ين الم ة ، يب دة والعلفي ي البل ا ف ن اهمه ح، وم شعير، القم دس ، ال الع
  . والحمص

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

 المجموع
 

محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى زيتيةمحاصيل  أبصال ودرنات  بقوليات جافة 
 وجذور

 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 1385 0 0 0 25 0 70 0 0 0 125 0 45 0 1120

 
لماعز، ااألبقار، مثل ، الحيوانيةقومون بتربية الثروة  صوريف يبلدةمن سكان % 10حوالي أما بالنسبة للثروة الحيوانية، فان 

  ).11انظر الجدول رقم (. دجاجوال األغنام،
  

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

112 14,000 250,000 0 30 1,000 2,400 51 
لثيرانمجموع األبقار والعجول وا*  
 

ات            61 حوالي   صوريفيوجد في بلدة     ذه     واآلالت   آم من الطرق الزراعية، وهذه الطرق مناسبة لسير المرآب ة، إال أن ه الزراعي
ة وادي   : ، وهماالبلدةيوجد في بلدة صوريف جمعيتان زراعيتان تعمالن في و .الطرق غير آافية  ة، وجمعي جمعية الثروة الحيواني

  .الصور
  

. ي البلدة على مياه األمطار بشكل رئيس، ويعتمد بعض المزارعين على شبكة المياه واآلبار في ري مزروعاتهم                تعتمد الزراعة ف  
دة صوريف                    ي تحول دون تطور القطاع الزراعي في بل ة، نقص رؤوس      : ومن أهم المعوقات الت اه واآلالت الزراعي نقص المي

  .األموال، وضعف السوق المحلي
  

  ت  قطاع المؤسسات والخدما
  

  :  المؤسسات التاليةيوجد في بلدة صوريف
  

   .، وتقدم البلدية خدمات عامة لجميع السكان1997 عام صوريفتأسست بلدية : بلدية صوريف  .1
  .مكتب بريد .2
  .1964تأسست سنة : جمعية شباب الريف الخيرية .3
  .البلدةاب في للشبوالتدريب  ،، حيث تقدم خدمات التعليم1999تأسست سنة : جمعية الشباب المسلمين  .4
  .البلدة والرعاية الصحية لأليتام في ،، حيث تقدم الخدمات التعليمية1984تأسست سنة : ية رعاية اليتيمجمع  .5
  .1976تأسست سنة : ية سيدات صوريف جمع .6
با   .7 ادي ش نة : ب صوريف الرياضين ادي الخدمات الرياضية ،1998تأسس س دم الن ة،  ويق دورات التدريبي ة  ،ال وإقام

  . الصيفيةالمخيمات
  .البلدة والتثقيفية للنساء في ،ةيقدم الرعاية والخدمات التعليميو: نادي صوريف النسوي  .8

  
  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

  
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 50 بشبكة االتصاالت، وتقريباموصولة  بلدة صوريف :االتصاالت •
 
شبكة ال       وصل  تم   :المياه • دة صوريف ب ام        بل ذ ع اه من ا    1973مي سكنية     من   % 95، وتقريب شبكة ب وصولة مالحدات ال . ال

ار الجمع      )ميكروت  (اإلسرائيلية ه في البلدة هي شرآة الميا     هالمصدر الرئيس للميا   ر آب ا    ،، وتعتب ابيع  ه تنكات المي  ، والين
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ابيع        . هي المصادر البديلة لشبكة المياه     ة من    ،  آما يوجد في البلدة سبعة  ين ستغل ثالث ا فقط  في االستعمال الزراعي     ت  ،ه
ي    قي المواش ضروات وس ة ري الخ ا. وخاص ستغلة     أم انبيع الم ستغلة، والي ر م ي غي ة فه ة الباقي ي، األربع ين :  ه ع

  .3 م140 خزان مياه سعته البلدةآما يوجد في . المزرعة، عين قالفة، عين واد حلواص
  

 :ها منة، آثير مشاآل منصوريف وتعاني خدمة المياه في بلدة 
  .عدم وصول المياه إلى بعض األحياء السكنية المرتفعة -1
  . في البلدةهخزان الميا صغر حجم -2
  

م    :الكهرباء • ام           وصل    ت ذ ع اء من شبكة الكهرب دة ب دة م           % 93حوالي   . 1993البل سكنية في البل  وصولة من  الوحدات ال
ة       ؤ التي يتم شرا   ،ينلبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطن     ايقوم المجلس   و. بالكهرباء اء القطري ها من شرآة الكهرب
 .اإلسرائيلية

  
صلبة     • ات ال تم إدارة     :جمع النفاي ة صوريف                ي ل بلدي صلبة من قب ات ال اون مع مجلس الخدمات        ،نظام جمع النفاي  بالتع

ل      -المشترك للتخطيط والتطوير   تم جمع    . شمال غرب الخلي صلبة    ي ات ال سكنية       النفاي اطق ال ا إ   ، من المن ى مكب     ونقله ل
م عن      16النفايات الذي يبعد حوالي       دة  آ ي    و ،البل ل مجلس الخدمات المشترك             ال شغيله من قب تم ت ة   . ي دفن هي    طريق ال

 .الطريقة الرئيسة للتخلص من النفايات في المكب
 
جميع الوحدات السكنية تستخدم الحفر االمتصاصية      .  شبكة صرف صحي   صوريف   ال يوجد في بلدة      :الصرف الصحي  •

ة             ة من المياه العادم   للتخلص اه الجوفي وث المي سة لتل ر احد األسباب الرئي ذا يعتب ى  باالضافة  .، وه ان   إل ك ف اطق   ذل المن
 .اإلسرائيليةتعاني من المياة العادمة والناتجة من مستوطنة آفار عصيون  صوريف من بلدة الشمالية

 
ل   إلى مدين   صوريف بلدةلرآاب من   عامة تعمل على نقل ا    باصات   6 صوريف   بلدة يوجد في    :خدمة المواصالت  •  ة الخلي

ة  سيارة تكسي22اضافة الى   ،  وبالعكس ة الطرق في       . عمومي سبة لحال ا بالن دة أم اك  البل م طرق   86.3 فهن دة في   آ  البل
 ). 12انظر الجدول رقم (

 
  حالة الطرق واطوالها في بلدة صوريف: 12جدول 

  حالة الطرق  )آم (اطوال الطرق
  طرق زراعية  يةطرق داخل  طرق رئيسة

  23  12.5  3.5  )بحالة جيدة(معبدة 
  -  2.2  3.7  )بحالة سيئة(معبدة 

  38  3.4  -  غير معبدة
  61  18.1  7.2  المجموع

  
  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

  
تالع    أراضي صوريف    من    ا دونم  1,213مصادرة    خالل انتفاضة األقصى ب     قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية     شجرة   556، واق

ون، و ب، و123زيت ات، و37 شجرة عن واع أخرى112 شجرة لوزي دة صوريفيحط بو.  شجرة من أن شرقيةبل ة ال   من الجه
دة        عقام   حواجز طيارة ت   ة، وثالث حاجز عسكري دائم عند مدخل البلدة     يوجد  و. مستوطنة آفار عتصيون   ى بل ة إل ى الطرق المؤدي ل

  . البلدةعلى مداخل ات حديدية ثالث بواب و، وباإلضافة إلى حاجزين ترابيين،صوريف
  

ام  وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، فإن  السلطات اإلسرائيلية قامت     ى الج   2004 ع اء جدار عل شرقي  و ببن شمالي ةانب ال  ة وال
ساحة  و. م آ 10ه حوالي  ؤطول الجدار الذي تم بنا ، ويبلغ   من األسالك الشائكة  ، ويتكون الجدار     من بلدة صوريف   ةوالغربي غ م  تبل

  .  خلف الجدار دونم معزولة1300 أصبح دونم، و200 ياألراضي التي تمت مصادرتها لبناء الجدار حوال
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   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

شاريع         2004  عام منذو. بلدية صوريف خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للبلدة       أعدت   د من الم ة العدي ذت البلدي انظر  . (، نف
    ).13الجدول رقم 

  
  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في بلدة صوريف: 13جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

   وبلدية صوريف،اإلتحاد األوربي بنية تحتية تعبيد طرق داخلية  1
  )KFW( وبنك التنمية األلماني ،الحكومة األلمانية بنية تحتية  بناء جدران إستنادية 2
  اإلتحاد األوربي  بنية تحتية ة المياهإعادة تأهيل شبك 3
   وبلدية صوريف،الحكومة االيطالية بنية  تحتية إنشاء حديقة أطفال صوريف  4

   
   بلدةلالتطويرية لحتياجات االولويات واأل
  

  .لبلدةل يريةلتطو األولويات واالحتياجات ا،14  رقمويبين الجدول. ية البنية التحتية والخدماتفي من نقص آبير  البلدةتعاني
  

 األولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة صوريف: 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم35 ^   *    أو تعبيد طرق،شق  1
    *   ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم32   *  دةترميم شبكة المياه الموجو/ إصالح 3
   3 م 2000   *  بناء خزان مياه 4
  آم  16   *   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
   *    الموجودةية للمراآز أو العيادات شراء تجهيزات طب 3

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

 االحتياجات الزراعية 
    دونم8000  *    استصالح أراض زراعية  1
   *    جمع مياه آبارإنشاء 2
   *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *     ومواد زراعيةنباتات 8

  . آم طرق زراعية15 آم طرق داخلية، و12 آم طرق رئيسة، 8 ^ 
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  :لمراجعا
  

 . فلسطين-رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  -
  . فلسطين- دار الهدى، آفر قرعالجزء الخامس، القسم الثاني،، بالدنا فلسطين، 1991الدباغ، مصطفى،  -
 .  فلسطين-بيت لحم. نات نظم المعلومات الجغرافية،  قاعدة بيا2009 -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  -

 
  


