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    شكر وعرفان

  
دولي         )أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال

  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 
  

ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل
الس ال ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه قروي

  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

امين الماضيين من أجل إنجاز                       أريج وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال
   . الفلسطينيهذا العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة               سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلوم
ي                            . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب جاءت سل

ة،    ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ستوى    ته سين الم ي تح ساعدة ف ة للم ط التنموي داد الخط  وإع
شروع      ذ م الل تنفي ن خ م م ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل ات   "المعي يم االحتياج سكانية وتقي ات ال ة التجمع دراس

ار  امج ازاه ة حسب برن ة " التطويري اث التطبيقي د األبح ذه معه ذي ينف دس –ال ج( الق ة )أري ن الوآال ول م ، والمم
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(ون الدولي من أجل التنمية اإلسبانية للتعا

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه

ع ال                          ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال ز  للتخفيف من أث ترآي
  .بصفة خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت

ل     والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والم         ى    . همشة في محافظة الخلي إضافة إل
صادية                  ة واالقت سياسية واالجتماعي ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ال

  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

اللغت           ل ب ي محافظة الخلي ع     يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل ة و االنجليزي ين العربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  البرجقرية دليل 
  

  ائص الطبيعيةالموقع الجغرافي والخص
على بعد و ، مدينة الخليليغربالجنوب ال إلىتقع و،  في محافظة الخليل دورامنطقة قرى إحدىالبرج هي قرية 

عام أراضي (الخط األخضر ، من الغرب مرسم، من الشمال قرية بيت يرةالبقرية ، يحدها من الشرق منها آم 35
  .)1قمالخريطة رأنظر  (.الرماضين، ومن الجنوب قرية )1948

  
   قرية البرج موقع وحدود: 1خريطة 

  
  

غ  ، وفوق سطح البحر  ا متر464على ارتفاع   البرج  تقع قرية    ا حوالي      يبل سنوي لألمطار فيه دل ال ، م مل 436المع
دل درج   ا مع رارة في اتأم ىصل  الح ة 15.7 إل ة مئوي غ  و، درج ة  يبل دل الرطوب سبية مع دة  % (60.6الن وح

 ). أريج-الجغرافيةالمعلومات 
  

ين   أعضاء سبعةمن المجلس  كونيتو،  1996عام  تأسس  مجلس قروي    القرية   بإدارةيقوم   وتصنف   . وموظفين اثن
  :بتقديم معظم الخدمات األساسية لألهالي، ومنها  المجلسيقومو. قرية البرج على أنها منطقة ريفية

  . واالجتماعية تقديم المساعدات اإلنسانية-1
  .تعبيد طرق ، آهرباء، مياه:ات البنية التحتية تقديم خدم-2
  .المدارسبناء  -3
  . إصدار تراخيص البناء-4
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  نبذة تاريخية
م  بنيت على أرضها    اسم القرية مأخوذ من اسم قلعة       و،   سنة 1000_ 800 ما قبل     إلى القرية يعود تاريخ  ة "باس  قلع

وم    الغربية والتي لمراقبة القرىاستخدمت القلعة آبرج حيث . م 1254 عام "صالح الدين  ع الي ا يعرف   داخل تق  م
  .األردن الجزيرة العربية وشرق يعود أصل سكان قرية البرج إلى. بالبرج المنطقة  لذلك سميت.الخط األخضرب
  

البرج قرية  منصور  

  

  األماآن الدينية واألثرية
. جد البيرة الجديد ومس، التالحمة، مسجد الشهيد صالحمسجد البرج القديم: هي ، مساجدة البرج ثالثيوجد في قرية

  .)2أنظر الخريطة رقم (
  

ري     ."طوقأبو"موقع آخر يسمى مقام  و، البرجقلعة فهناك ،  األثرية حيث األماآن  أما من    ع اث رج موق ة الب  وخرب
ة      ) قلعة البرج (قلعة متهدمة من العصور الوسطى      (يحتوي على    ة   ( وخندق منقور في الصخر، مغر، برآ ي برآ  أب

  )1991، الدباغ.(أساسات، )طوق
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  المواقع الرئيسة في قرية البرج: 2خريطة 

  

  

  السكان 
 1141 منهم، نسمة 2289 بلغ البرج، أن عدد سكان قرية 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

  .اإلناث من 1148 و،من الذآور
  

  الفئات العمرية والجنس
ات           أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نف        ع الفئ سطيني، أن توزي ذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل

ة  ي قري ة ف رجالعمري ام الب ي2007 لع ا يل ان آم ن % 42.6: ، آ ل م ة أق ة العمري ا، 15ضمن الفئ % 53.5 عام
سبة    .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 3.2 عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية     آما أظهرت البيانات أن ن

ا  ذآور لإلن ي ال ة،ث ف ي القري ذآور  100 : 102.8 ه سبة ال اث  %50.7، أي أن ن سبة اإلن ذ( %.49.3، ون  هه
  )قرى البرج والبيرةالبيانات تتضمن 

  
  العائالت

ات، ،  التالحمة: ، منها عائالتمن ال  دعدمن    قرية البرج  يتااف سكان  شارقة،      الفقي ايرة، الم واودة العم شة،   الع ، اطبي
  .ويةالحنا ودودين، شحاتيت، القمري
  الهجرة

  .ا شخص50 حوالي 2001يبلغ عدد الذين هاجروا من قرية البرج منذ عام 
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  قطاع التعليم
ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك %. 9.7، حوالي 2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية البرج للعام 

انهوا دراستهم % 17.1ادية، انهوا دراستهم االبتدائية واإلعد% 48.5يستطيعون القراءة والكتابة، % 14
  .2007، يبين المستوى التعليمي في قرية البرج، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1الثانوية، الجدول رقم 

  
  2007 -الجنس والحالة التعليميةحسب ) سنوات فأآثر 10(  البرج قريةسكان: 1جدول رقم 

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
  ابتدائي إعدادي  ثانوي  متوسطدبلوم بكالوريوس عالي

ستطيع  ي
راءة  الق
 والكتابة 

 نوع الجنس أمي

 ذآر 49 118 201 250 167 30 85 1 5 - 906
 أنثى 126 133 180 243 142 18 52 - 3 - 897

 المجموع 175 251 381 493 309 48 137 1 8 - 1,803
  .، النتائج النهائية2007 -العام للسكان والمساآنالتعداد . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  المعلومات تتضمن قرية البرج والبيرةه هذ: مالحظة

  
ام            ذي جرى ع داني ال ان                  2007حسب المسح المي تان حكوميت رج مدرس ة الب ي قري دارس ف غ عدد الم وزارة (، بل

ذ  )التربية والتعليم العالي   ة لل ة     . آور، وهما مدرسة ثانوية لإلناث، ومدرسة ثانوي ات وزارة التربي ا أظهرت بيان آم
غ             2006/2007والتعليم العالي في العام الدراسي       رج بل ة الب دد     25، أن عدد الصفوف الدراسية في قري  صفا، وع

 ). 2، وخريطة رقم 2انظر الجدول رقم .  ( معلما ومعلمة32 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 689 الطالب
  

   حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفةالمدارس في قرية البرج: 2جدول 
  عدد المدرسين  عدد الصفوف  عدد الطالب  الجهة المشرفة  الجنس  المرحلة  اسم المدرسة الرقم

  15  12  353  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة ذآور البرج الثانوية  1
  17  13  336  حكومية  إناث  ثانوي  مدرسة بنات البرج الثانوية  2

  32  25  689        المجموع  
  

  .للقطاع الخاص تان تابعاثنتان و،تابعة لجمعية شباب البرج منها ، واحدةثالث رياض أطفاليوجد في قرية البرج 
  :منهاة،  آثير عقباتيعاني قطاع التعليم في قرية البرج من

رع        ، حيث يضطر الطالب    قرية المجد بعد المسافة بين القرية و     - ي  وخاصة طالب الف سافة     األدب سفر م  لل
 . الستكمال دراستهم الثانويةالمجد مدارس إلىم للوصول  آ10

 .للمالعبعدم وجود ساحات آافية  -
 .النقص في عدد الغرف الصفية -
  

  قطاع الصحة
رج مرآز صحي و       قرية في   يوجد ز  الب ة  مرآ ة  أموم صحة        ، وطفول وزارة ال ان ل ا تابع ة     ال يوجد  و.  وهم ي القري  ف

عن القرية،    الموجودة في المناطق المجاورة     الخدمات الصحية   بعد مراآز  إلى باإلضافةهذا  . مرافق صحية أخرى  
د  (الخليل  أو في مدينة ) عن القرية  آم 25تبعد  (دورا  بلدة  د في   وجي للقرية   مستشفى اقرب   أنحيث   م  35تبع  عن  آ
   .آم للوصول إلى المراآز الصحية في الظاهرية 8ويضطر السكان أيضا للسفر مسافة ). القرية

أطباء مقيمون في  عدم وجود ،عدم وجود مستشفيات :ي تواجه القطاع الصحي في قرية البرج المشاآل التمنو
  .طبية في القريةعدم وجود مراآز وعدم وجود سيارات إسعاف، ، القرية

  

  ية االقتصاداألنشطة
ستوعب حوالي                  ة     % 50يعتمد اقتصاد قرية البرج على سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي وى العامل ى . من الق  وعل

 .)1شكل رقم الانظر (من القوى العاملة % 20قطاع الزراعة حيث يستوعب 
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  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية البرج، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 50سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 20قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •

 
   النشاط االقتصادي في قرية البرج القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

ة  الزراع
20%

الوظائف والخدمات 
20%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

50%

التجارة 
10%

  
رج ة الب ر قري صادية تفتق صناعية واالقت سات ال اكف، للمؤس ط هن ل  محال تجاري12 فق سةا، مح ع  ،لأللب ل لبي مح

  . ومكتبة لبيع القرطاسية،محل حالقة ،الدجاج
  

ة  ي قري ضررا ف ر ت ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب رجوق ى النحو الب رائيلية، هي عل ة اإلجراءات اإلس  نتيج
   : التالي

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . صغار المزارعين-2 
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3 
  . صغار التجار-4
  . ربات البيوت واألطفال-5 
  

  القوى العاملة 
ام   ساآن لع سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان اك 2007أظه شيطين ا شخص496، أن هن انوا ن سكان آ ن ال  م

صاديا      شخصا 1307وآان هناك ). يعملون% 84.7منهم  (اقتصاديا   شيطين اقت ر ن سكان غي نهم  (من ال % 57.8م
  ).3انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 8من المتفرغين ألعمال المنزل، و% 31.5من الطالب، و

       
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10(  البرج قريةسكان: 3جدول 

 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

 عن العمل عاطل
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ  المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 906 473 33 2 59 - 379 433 43 21 369  ذآور
 897 834 - - 45 412 377 63 11 1 51  إناث

 1,803 1,307 33 2 104 412 756 496 54 22 420  المجموع
      .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 .والبيرة  المعلومات تتضمن سكان البرجههذ: حظةالم
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  قطاع الزراعة
. ) مزروعةا دونم2637منها  ( أراض زراعيةا دونم6850  منها،اتدونم 9910 الكلية البرجتبلغ مساحة قرية 

  ).3، وخريطة رقم 4انظر جدول رقم (
يستخدمها المزارعون آمراع    حيث   ، الصالحة للزراعة في القرية غير مزروعة      األراضي دونم من    2000حوالي  
  .وقلة العائد االقتصادي من الزراعة، نقص القوى العاملة، هبسبب شح الميا، وذلك للماشية

  . دونما348ساحة يوجد للقرية مخطط هيكلي بمو
  

)المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في قرية البرج: 4جدول 
 المراعي مساحة

 واألراضي المفتوحة
مساحة الغابات 

  الحرجية
األراضي 

 المزروعة 
مساحة األراضي  األراضي الزراعية

 السكنية
 المساحة الكلية 

1,890 16 2,637 6,850 160 9,910 
  .MOA(- 2006(عة الفلسطينية وزارة الزرا: المصدر

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية البرج: 3طة يخر

  

م  دول رق ين5ج ساحة و، يب واع م ة   الخضرواتأن ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي رج المختلف ر . الب وتعتب
ساحتها  غ م ة، وتبل واع زراع ر األن ة أآث ة المروي ا 10.5الخضروات الثمري وس . دونم دورة والفق ر البن ا تعتب آم

 .والكوسا أآثر األنواع زراعة في المنطقة
  

)المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في قرية البرج : 5جدول رقم 
 الخضروات الثمرية الخضروات الورقية البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 19.5 0 2 0 0 0 0 0 7  0 10.5 
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   . دونم2 امته مساحوتبلغ ،ريمية والزعتريهما الم ون من النباتات الطبية،انوعآما يزرع في القرية 
  

رج، فيوجد       ة الب ي قري ا مزروعة بأشج   239وبالنسبة لألشجار المثمرة ف ون،   دونم ى مساحات    ار الزيت إضافة إل
 ).6  رقمجدولالأنظر . ( واللوزيات،مثل العنب، التينمزروعة بأشجار أخرى 

 
)المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية البرج : 6جدول رقم 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي   بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 346 0 44 0 63 0 0 0 0 1 0 0 239 
 

رج،       ة الب ي قري ة ف ة والعلفي يل الحقلي ق بالمحاص ا يتعل اك وفيم زرع    693فهن ة ت يل الحقلي ن المحاص ا م  دونم
 ).7قم أنظر الجدول ر. (بالحبوب، تليها البقوليات الجافة آالعدس والحمص

  
)المساحة بالدونم( مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية البرج: 7جدول 

 
 المجموع

أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل أخرى
 وجذور

 الحبوب

بعلي  مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 871 0 3 0 138 0 1 0 32 0 4 0 693 
 

لثروة  امن سكان قرية البرج يقومون بتربية% 10حوالي فان أما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية البرج، 
  ). 8انظر الجدول رقم . (الحيوانية، مثل األغنام، الماعز، الدجاج الالحم، والنحل

     
الثروة الحيوانية في قرية البرج: 8جدول   

*األبقار األغنام الماعز الخيل الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

47 ---- 41,800 _ 40 1 667 2,435 2 
  والثيران،العجول، مجموع األبقار*
 

ة  : ومن أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الزراعي في قرية البرج       ا   (التصحر  األمطار،  قل سبب قربه ب
  .زراعةقلة العائد االقتصادي من ال، )آم 20، حيث تبعد القرية عن النقب مسافة راء النقبمن صح

ورات      آم 10البرج حوالي وبالنسبة للطرق الزراعية، فيوجد في قرية       سير التراآت طرق زراعية، وهي صالحة ل
  .واآلالت الزراعية

  

 قطاع المؤسسات والخدمات 
  

  :  ج، ما يليفي قرية البرأهم المؤسسات الموجودة 
  .البرجمواطني  الخدمات األساسية ليقدم والذي، 1996 تأسس سنة الذي: البرج مجلس قروي .1
  .نادي شباب البرج الرياضي .2
  .نادي نسوي البرج .3
  . مرآز التنمية الريفية .4

 ).2انظر الخريطة رقم ( 
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
صاالت • رج:االت ة الب صاالموصولة  قري شبكة االت ا  ب ديها خط % 70ت، وتقريب سكنية ل دات ال ن الوح م

 .هاتف
 
ام             وصل تم   :المياه • ذ ع اه من شبكة المي رج ب اك      1987 قرية الب ا هن سكنية   من   % 60، وتقريب  الوحدات ال

اه اإلسرائيلية        قومت. الشبكةبموصولة   اه      ب )ميكروت ( شرآة المي ة بالمي د القري ع       . تزوي ار الجم ر آب وتعتب
اه   تنكات المياه هي المص   و ة      . ادر البديلة لشبكة المي ي قري اه ف ة المي اني خدم رج  وتع من عدم وصول    الب

ام          ذ ع ة من ى      ،2000المياه إلى القري شبكة   إضافة إل دم ال اليف   و ،ق اع تك اه ارتف ي فصل    المي ، وخاصة ف
  .الصيف

  
اء • م :الكهرب ام وصل ت ذ ع اء من شبكة الكهرب ة ب والي . 1995 القري ي % 90ح سكنية ف ن الوحدات ال م

واطنين              و. بالكهرباءوصولة  قرية م ال ى الم اء عل ع الكهرب يم توزي روي بتنظ تم    ، وا يقوم المجلس الق ي ي لت
 .من شرآة الكهرباء القطرية اإلسرائيليةؤها شرا

 
صلبة • ات ال ع النفاي ا:جم د نظ ي  ال يوج صلبة ف ات ال ع النفاي ةم جم ن ، القري رة م ل أس تخلص آ حيث ت

 .ها طريق حرق عنها الصلبةنفايات
 

ر       و.  ال يوجد في قرية البرج شبكة صرف صحي        :ف الصحي الصر • ستخدم الحف جميع الوحدات السكنية ت
 .، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفيةةاالمتصاصية للتخلص من المياه العادم

  
ة    يوجد : خدمة المواصالت  • ي القري شرآة الخطوط        ناباص   ف ان ل ة  يتبع وب   مكتب تكسي   و،  األمامي  الجن

ة   20يضم  بلدة دورا، و  لذي يتبع   ا ى  إضافة ،   سيارة عمومي يار  3 إل ر      ل تعمل داخ    ة س ة بصورة غي  القري
  .رسمية

 
  . آم من الطرق الرئيسة غير المعبدة4 آم من الطرق الرئيسة المعبدة وبحالة جيدة، و7.5هناك حوالي و
   .ية خدمة المواصالت في القرية من قلة عدد المرآبات العمومية في القروتعاني

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
ى    .  دونم لبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري         2000مصادرة  قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ب     ويوجد إل

  . إسرائيلي للحجرالجنوب من القرية مصنع 
  
  

ة    ، ويبلغ طول ال الغربيةتهاجهفهو يحيط بالقرية من     ، العنصري فصلأما بالنسبة لجدار ال    ذه لغاي م تنفي جزء الذي ت
م من   500، فان حوالي  بناء الجداركمال ستافي حال ، و  وهو مصنوع من األسالك الشائكة     ،آم 6حوالي  اآلن    دون

دار   هاعزلسيتم  أراضي القرية    ع                 خلف الج اه طبيعي وهو نب ع مي يفقد المزارعون نب رج   (، وس ارة الب سبب  ). بي وب
زلين     آم من الطرق الزراعية، و     1 شجرة زيتون، وتدمير     60قطع  الجدار تم    ك     هدم من ى ذل ة، عالوة عل ي القري  ف
  .تعاني من الحواجز العسكرية الطيارة التي تقام على الطرق فان القرية

  

    المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ة     أعد  ة للقري رج خطة تطويري روي الب ذ  و.  مجلس ق ي     2004من شاريع والت د من الم روي العدي ذ المجلس الق  ، نف

  ).9انظر الجدول رقم . (مولت من جهات خارجية
  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية البرج: 9جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

  الوآالة الدولية للتنمية   بنية تحتية خلية  اتعبيد طرق د 1
   هولندي نرويجيتمويل  بنية تحتية  بناء مقر للمجلس القروي    2
  اليونسيف   ترفيهي   نشاء حديقة أطفال إ 3
  اتحاد لجان العمل الزراعي  زراعي   وتوزيع نحل وأغنام ، آبارإنشاء 4
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   للقريةحتياجات التطويريةاال وولوياتاأل
  

ة             ة والخدماتي ة التحتي م       . تعاني قرية البرج من نقص آبير في البني ين الجدول رق ات واالحتياجات   10ويب ، األولوي
 .ة للقريةالتطويري

  
 .البرجاألولويات واالحتياجات التطويرية في قرية : 10جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 ** آم 6  *     أو تعبيد طرق،شق 1
  آم12     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *     موجودةترميم شبكة المياه ال/ إصالح 3
   3 م5,000   *  بناء خزان مياه 4
  آم6   *   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
    *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
    *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم1000   *   استصالح أراض زراعية 1
 بئرا 50   *   آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسا20   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *   ةبذور فلح 7
    *    ومواد زراعيةنباتات 8

  . آم طرق زراعية2 ، و داخليةآم طرق 4:  آم 6** 
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