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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ب) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق ال
  .  (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 القر   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه وي
  . 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، وإعدا    د 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 د)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ولي 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  . ي محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة ف         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

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

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

  ئص الطبيعية والخصا الجغرافيالموقع
ل      دورا منطقة ىقرإحدى  هي   ،المجدقرية    ى    ، في محافظة الخلي ع إل وب    ال وتق ي   الجن ل،   من   غرب ة الخلي د     و مدين ى بع م  آ  15عل

ا قرية ، من الجنوبقرية سكا ، من الشمالة الصرقرية مراح البقار و يةقريحدها من الشرق    . منها من الغرب   و ، دير العسل التحت
  . )1 رقم طةيانظر خر( .1949خط الهدنة عام 

  
  مجدالقرية موقع وحدود : 1طة يخر

  
  
غ   و ، فوق سطح البحر   ا متر 475 اهبلغ ارتفاع يو ،دورا  مدينة غرب سهل ضيق على  قرية المجد    قعت دل   اليبل سنوي   مع  لألمطار ال

وحدة  (.%61 ية حوالي  النسب معدل الرطوبة يبلغ   و  درجة مئوية،  16 إلى فيصل   ةمعدل درجات الحرار   أما لم، م 436 فيها حوالي 
  .) أريج-المعلومات الجغرافية

  
   .ةوانص أبو وخربة ،مدا حأبوخربة ، قرية المجدضم إداريا  المجد ت قريةوحسب تصنيف وزارة الحكم المحلي فان 

ام    هسي تأس تممجلس قروي   قرية المجد   يقوم بإدارة    و    و. أعضاء خمسة    ويتكون المجلس من        ،1996 ع ي يق م من المسؤوليات الت
  :ها، ما يليتقديمبالمجلس القروي 

 .ص األبنيةيخارت واصدر ،الخدمات التطويرية،  التخطيط،اإلدارة •
 . وتعبيد الطرق، الكهرباء،خدمات البنية التحتية مثل المياه •
 .الخدمات الصحية •
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 .الخدمات التعليمية •
  .خدمات التنمية االجتماعية •

   يةتاريخنبذة 
ازل والكهوف           حيث  ،  1922 إلى عام    قرية المجد يعود تاريخ    ل من المن در   تها  مساح ، وآانت    آانت تتكون من عدد قلي بحوالي  تق

م د، دون ان و واح كانآ دد س ام .  شخص200 هاع د حرب ع ر 1948وبع شكل آبي ة ب كان القري دد س ددزاد ع ث أن ع ن ا، حي  م
شقف،      (1948عام  حرب   في   اإلسرائيلية وقراها التي دمرتها قوات االحتالل       أراضيهاالتي هجرت من    العائالت   ومنها قرية أم ال

 . الموجود وسط القرية،واسم قرية المجد مأخوذ من مقام الشيخ ماجد. قد استقرت في هذه المنطقة) خويلفة، جزانة
  

  قرية المجدمن  ةصور

  

 

  األماآن الدينية واألثرية
  .)2نظر خريطة رقم ا (. ومسجد الموحدين،مسجد المجد الكبير: ماهو ،نايوجد في قرية المجد مسجد
   . ومنطقة طواس،)من العصر الروماني(مرا عمنطقة ،  مقام الشيخ ماجدفي القريةيوجد ف ، أما بالنسبة لالماآن األثرية
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 المواقع الرئيسة في قرية المجد: 2خريطة 

  

  

  السكان
،  نسمة1772 قدر بحوالي 2007في عام ، فان عدد سكان قرية المجد 1997بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساآن لعام 

 106و، المجدقطنون قرية  يا شخص1,666ومن مجموع السكان، هناك . من اإلناثنسمة  884 و،من الذآورنسمة  887منهم 
 . وحدة335 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 315 ويبلغ عدد األسر ).1انظر الجدول رقم ( مد ا حأبوخربة قطنون يأشخاص 

  
  الجنسنوع  و،قرية المجد حسب التجمعفي  يسكانال وزيعالت: 1جدول 

 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 1,666 828 837 المجد

 106 56 50  خربة أبو حامد
 1,772 884 887  المجموع

 .، النتائج النهائية1997 - التعداد العام للسكان والمساآن،1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  

   العمرية والجنسالفئات
أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في 

 عاما، 64 -15ضمن الفئة العمرية % 54.1 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 42: ، آان آما يلي2007 لعام المجدقرية 
، 100 : 101.6آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة هي .  عاما فما فوق65العمرية ضمن الفئة % 3.8و

  %. 49.6، ونسبة اإلناث %50.4أي أن نسبة الذآور 
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  العائالت
الد  عمرو، التلبيشي، المشارقة، الشحاتيت، أبو جويعد، أبو شرار، أو:العائالت، منها  عدد من منالمجدقرية يتألف سكان 

  .محمد، والبستنجي
  
  

  الهجرة
  .ا شخص25 حوالي 2001 منذ العام  من القريةبلغ عدد الذين هاجروا

  

  التعليم قطاع 
اث     ا شخص 113، حوالي 2007بلغ عدد األميين لدى سكان قرية المجد للعام        سبة اإلن د شكلت ن سبة    %73.5، وق ر ن ذه تعتب ، وه

ذآور   سبة ال ة بن ة مقارن سكا. عالي اك  ومن مجموع ال ان هن ين، آ ة،  % 13.9ن المتعلم راءة والكتاب ستطيعون الق وا % 23.3ي انه
م     . انهوا دراستهم الثانوية  % 12.2انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 31.2دراستهم االبتدائية،    ين المستوى التعليمي     2الجدول رق ، يب

  .2007في قرية المجد، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(لمجد سكان قرية ا: 2جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع
راءة  الق

 والكتابة
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل

وم   بكالوريوس  متوسط دبل
  المجموع  ةدآتورا ماجستير  عالي

 443 - 3 -  18 23 68 140 106 55 30  ذآور
 481 - -  - 13 9 45 148 109 74 83  إناث

  924 - 3 - 31 32 113 288 215 129 113  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .كسكياد وخربة ام حأبوالجدول قرية المجد، خربة يتضمن : مالحظة

  
 قرية المجد، ثالث مدارس ، مدرسة للذآور ومدرسة لإلناث      ، بلغ عدد المدارس في    2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام       

ة  ة مختلط سين(و مدرس دارس ). للجن ع الم ام بوجمي اع الع راف القط الي(إش يم الع ة والتعل دول ). وزارة التربي ين الج دد 3يب  ع
  ).2انظر خريطة رقم . (المدارس حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة في قرية المجد

  
 حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة    المدارس في قرية المجد:3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة المجد الثانوية للبنين 1
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة المجد الثانوية للبنات  2
 حكومية  طةمختل أساسي  مدرسة المجد األساسية المختلطة  3
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ام الدراسي                 الي في الع يم الع ة المجد      أن،  2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعل غ عدد الطالب في قري  886  بل
 ).4  رقمجدولالانظر ( ومعلمة ا معلم46 عدد المعلمينوا،  صف33 الدراسية عدد الصفوفو وطالبة، اطالب

  
 )2007-2006(ف والطالب حسب الجنس في قرية المجد عدد المدارس والصفو: 4جدول 

  المجموع  خاصة  حكومية المدارس الجنس
 1 - 1  عدد المدارس
 13 - 13  عدد الصفوف
 19 - 19  عدد المعلمين

 ذآور

 315 -  315  عدد الطالب
 1 - 1  عدد المدارس
  14 - 14  عدد الصفوف
 20 -  20  عدد المعلمين

  إناث

 416 -  416  عدد الطالب
 1 - 1  عدد المدارس
 6  - 6  عدد الصفوف
 7 - 7  عدد المعلمين

  مختلطة

 155 - 155  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
يم الت   ب، آان في المجد روضتان لألطفال 2006في العام الدراسي     دم خدمات التعل دي لحوالي   إشراف القطاع الخاص تق  100مهي

  . يبين عدد رياض األطفال حسب االسم وعدد األطفال والجهة المشرفة،5  رقمجدول. طفل
 

 رياض األطفال في قرية المجد حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة: 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفالعدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 خاصة 2 50  2   زهور المجد روضة  1
  خاصة 3 50 2  األحمرروضة الهالل   2

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر

  : منها،ويعاني قطاع التعليم في المجد من عدة مشاآل
  .نقص عدد الغرف الصفية في المدارس •
  .ازدحام المدارس حيث أنها تقدم التعليم لطالب القرى المجاورة •
  .صغر مساحة المدارس والساحات •
 . نقص المختبرات والمكتبات في المدارس •

 

  قطاع الصحة 
ة     ل ومرآز   ، طبيب خاص  ايوجد في قرية المجد عيادت     ة والطفول ة األموم ابع ل    رعاي وفر      ،وزارة الصحة   ت خدمات  بعض ال   حيث ي

ة  ي القري صحية . الصحية ف ة للمراآز ال ر القري صيدليات، وتفتق يارات اإلسعاف،ال ة الطوارئ يضطر الم .  وس رضى وفي حال
  .  عن القريةآم 12  آل منها  دورا واللتان تبعدبلدةمدينة الخليل والمرافق الصحية المتوفرة في إلى التوجه 
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  يةاالقتصاد األنشطة 
  

ة، وسوق العمل      %30 على قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي المجداقتصاد قرية   معظم   يعتمد وى العامل  سرائيلي اإل من الق
 .)1شكل رقم الانظر  (.من القوى العاملة% 20الذي يستوعب حوالي 

  
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية المجد، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 20سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .ملةمن األيدي العا% 30قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 20قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الخدمات، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
   النشاط االقتصادي في قرية المجد القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

سوق العمل  
قطاع الوظائف , اإلسرائيلي , %20 

20%

قطاع الصناعة , 
10%

قطاع الخدمات, 
10%

قطاع التجارة , 
10% ة ,  قطاع الزراع

30%

  
 .  بقالة12 و،آراج سيارات ،، محالت مواد بناءمعصرة زيتونقرية ويوجد في ال

        
   : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية المجد نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3 

  .ار المزارعين صغ-2
  . صغار التجار-4
  .واألطفالت البيوت  ربا-5
  

  القوى العاملة 
ام         سكان والمساآن لع ام لل داد الع ات التع اك  2007أظهرت بيان صاديا       شخصا  400، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  (من ال م

اك     ). يعملون% 83.3 ان هن صاديا            شخصا    970وآ شيطين اقت ر ن سكان غي نهم   (من ال من  % 28.83من الطالب، و    % 61.1م
  ).6انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 10.1المتفرغين ألعمال المنزل، و
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 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( قرية المجد سكان : 6جدول 
 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

 له سبق( العمل
 )العمل

 عاطل عن العمل
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
متفرغ ألعمال 

  المنزل
عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال يبحث 
  المجموع أخرى عن عمل

 المجموع

 675 349 15 1 46 - 287 326 18 27 281  ذآور
 695 621 7 2 27 279 306 74 16 6 52  إناث

 1,370 970 22 3 73 279 593 400 34 33 333  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
 .يتضمن الجدول قرية المجد، خربة أبو حامد وخربة اسكيك: مالحظة

  قطاع الزراعة
ة  أراضا دونم 3,188  دونم، منها4,000 مساحة قرية المجد حوالي   تبلغ ا   ( زراعي ستغلة     500منه ر م ة غي م أراض زراعي  دون

د              التمويلنقص   ،نتيجة نقص المياه   ة العائ تثمار في الزراعة، وقل الزم لالس اك   . ) من الزراعة    االقتصادي  ال م من     500وهن  دون
  ).3، وخريطة رقم 7انظر الجدول رقم . ( لالستصالحاألراضي قابلة

  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :     المصدر
  

  تعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية المجداس: 3خريطة 

  

  )المساحة بالدونم (جدقرية الم  استعماالت األراضي في:7جدول 
  المساحة الكلية  المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة
  األراضيمساحة

  السكنية
 مساحة الغابات

  ةالحرجي
مساحة المراعي  

   المفتوحةاألراضي و
4,000 2637.2 550.8  310 20 452 
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ة      . المختلفة البعلية والمروية المكشوفة في قرية المجد        الخضروات   أنواع مساحة و  ، يبين 8جدول رقم    ر الخضروات الثمري وتعتب
  .المنطقةآما تعتبر البندورة والفقوس و الكوسا أآثر األنواع زراعة في . البعلية أآثر األنواع زراعة

  
  )المساحة بالدونم(مجد  في قرية ال المكشوفة البعلية والمرويةواتربالخض  المزروعةاألراضي مساحة :8جدول 

الخضروات   الخضروات الثمرية
  الورقية

الخضروات   األبصال  البقوليات الخضراء
  األخرى

  المجموع

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مرويبعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
85 0 0 0 3 1.2 0 0 5 0 93  1.2  

  
ار         14ويوجد في القرية     ا الخي زرع في              و.  بيتا بالستكيا، تزرع بالخضروات المختلفة، وأهمه ة ت ات الطبي اك نوعان من النبات هن
 . دونمات5ا مالزعتر والميرمية، وتبلغ مساحتهما قرية المجد، وه

  
د   د، فيوج ة المج ي قري رة ف جار المثم سبة لألش ون، 1,626وبالن جار الزيت ة بأش ا مزروع ة  دونم ساحات مزروع ى م إضافة إل

 ).9  رقمجدولالأنظر . (اللوزيات وغيرهابأشجار أخرى 
  

  ) نموالمساحة بالد (قرية المجد في  المثمرةباألشجار المزروعة األراضيمساحة : 9جدول 
  المجموع  فواآه أخرى  الجوزيات  التفاحيات اللوزيات  الحمضيات الزيتون

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب
162600  3 3500  0  269 0780  2,008 3  

  . مروي:بعلي،  م: ب
   
  

 دونما من المحاصيل الحقلية تزرع بالحبوب، آالقمح 380حوالي فهناك وفيما يتعلق بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية المجد،       
 ).10أنظر الجدول رقم . ( آالحمص والكرسنة، تليها المحاصيل العلفية،والشعير

 
  )المساحة بالدونم( في قرية المجد  والعلفيةالمحاصيل الحقليةب  المزروعةاألراضي مساحة: 10جدول 

 ودرنات أبصال الحبوب
 وجذور

بقوليات ال
 جافةال

محاصيل 
 البذور

محاصيل ال
  علفيةال

محاصيل ال
  لمنبهةا

محاصيل 
  أخرى

  المجموع

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
3800 7 0 59 0 2 0 650 0 0 0 0 513 0 

  مروي : بعلي،  م: ب
  

   ).11انظر الجدول رقم  (.الثروة الحيوانيةمن السكان يقومون بتربية % 10آما أظهرت البيانات أيضا أن حوالي 
 

  الثروة الحيوانية في قرية المجد   : 11جدول 
  خاليا نخل  الدجاج البياض  الحملالدجاج ا  لبغالالحمير واالخيول الجمالالماعزاألغنام *األبقار
0  1120170 0  1  27  12,800 0  54  

 . والثيران،العجالت، العجول، تشمل األبقار* 
  

دو    بعض ، وهناك األمطارعلى مياه    المجد    قرية معظم الزراعة في  تعتمد   ار الجمع          ن المزارعين أيضا يعتم اه وأب ى شبكة المي   عل
  .  زروعاتهمري مفي 
  . مناسبة لسير الحيوانات، إال أنها غير آافية، وهي  آم من الطرق الزراعية12 حوالي في قرية المجد يوجد

  . يعاني قطاع الزراعة في قرية المجد من نقص المياه، وقلة المراعي
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   المؤسسات والخدمات قطاع 
ام            سة في القر     ، هو    1996يعتبر المجلس القروي الذي تأسس في ع ة المؤسسة الرئي ك يوجد     ، بي ى ذل سوي  اإلضافة إل ة ن  ةجمعي

  .)2أنظر خريطة رقم ( .2005 في عام تتأسس
     

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 80شبكة االتصاالت، وتقريبا ب موصولة ية المجدقر :االتصاالت •
 
 السكنية الوحداتمن % 80وحوالي  .1985منذ عام ) يكوروتم( اإلسرائيلية بشبكة المياهقرية المجد    وصل تم   :المياه •

يوجد في القرية خزان  آما  . لشبكة المياه  ةدر البديل ا الجمع هي المص   آبار و الجوفية اآلبارتعتبر  و.  المياه شبكةب موصولة
اه   قرية المجد   منها  تعانيمن المشاآل التي    و. 3 م 500مياه بسعة    شبكة تلف ، في مجال المي إضافة   ،)نابيب صدأ األ (  ال

 .   إلى القريةعدم وصول المياه في فصل الصيفإلى 
 

اء • ام  :الكهرب ذ ع م  ،1987من د  وصلت ة المج اءقري شبكة الكهرب ق  ب رائيليةعن طري ة اإلس اء القطري  .شرآة الكهرب
دة         من% 90تقريبا  و سكنية في البل شبكة      الوحدات ال اء موصولة ب شاآل امن   و .الكهرب ي تو لم ة جه القر ا الت في مجال    ي

 .  على الكهرباء نتيجة زيادة عدد السكانالمتزايدالطلب  و وقدم الشبكة،تلف ضعف التيار الكهربائي، :الكهرباء
 

ة المجد شبكة صرف صحي               :الصرف الصحي  • ر                .  ال يوجد في قري ق الحف ة عن طري اه العادم تخلص من المي تم ال وي
 .االمتصاصية

  
صلبة   االنف جمع لنظام   ال يوجد    :جمع النفايات الصلبة   • ات ال ة المجد    في    ي ات           ق تو ،قري التخلص من النفاي ه ب وم آل عائل

ة ا في   طن 363حوالي تبلغ آمية النفايات الصلبة المنتجة سنويا   و .هاطريق حرق  عنبشكل فردي    ا  طن 23 و المجد، قري
 .)قاعدة بيانات أريج(خربة أبو حامد في 

 
ي   من  و. ست مرآبات خاصةتكون من ي، ور منظم غي في قرية المجد  قطاع المواصالت : خدمة المواصالت  • ات الت العقب

سواتر   : تواجه المواصالت في قرية المجد    ة وجود ال ا جيش االحتالل اإلسرائيلي       الترابي ي يقيمه ل اإلسمنتية الت ،  والكت
د حوالي  يوج ف ،طرقالوفيما يتعلق ب.  المرآبات التي تخدم المواطنين عدد وقلة،لطرقلتأهيل عدم وجود صيانة وإعادة    

سة      2( آم من الطرق المعبدة وبحالة جيدة        3 م طرق رئي ة      1 و ، آ م طرق داخلي م  21، و ) آ ة        طرق   آ دة وبحال ر معب  غي
 ). آم طرق زراعية12 و، آم طرق داخلية3 ، آم طرق رئيسة6(سيئة 

  
  

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
سلطات      2005في عام    دأت ال اء جدار الفصل ال       اإلسرائيلية ، ب ة من        عنصري    ببن ة الغربي ة في الجه م، ويتكون   1 بطول  القري  آ

د   ،  شائكةال سالك   الجدار من األ   م مصادرة     وق ة     ا دونم  20حوالي   ت تالع   من أراضي القري ون  50، واق اء      شجرة زيت من اجل بن
  .  أخرى خلف الجدارا دونم20سيتم عزل آما .  على أراضي القرية آم آخر 1 بناء  أيضاسيتمو. الجدار

ة الحواجز                    ويوجد   ى إقام ة إل ا تتعرض القري ة، آم ارة   العلى الشارع الرئيس نقطة تفتيش دائم ة (طي ا ) المتنقل دالع    . يومي ذ ان ومن
 .االنتفاضة الثانية قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدم ثالثة منازل في القرية

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  .UNDPمن بتمويل ،  الطابق الثاني من مدرسة المجد األساسية المختلطة، قام المجلس القروي ببناء2006في عام 
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 للقريةحتياجات التطويرية االولويات واأل
  

 .، األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية12ويبين الجدول رقم . تعاني قرية المجد من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  قرية المجد   ت التطويرية في األولويات واالحتياجا: 12جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  ^ آم22    *  شق أو تعبيد طرق 1
 آم 12  *    ترآيب شبكة مياه جديدة 2
    *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م  5000  *    بناء خزان مياه 4
 آم  6  *    شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
      * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  موجودة 
   *  

   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 الحتياجات التعليميةا 
  للمرحلة الثانوية      *  بناء مدارس جديدة 1
 للمراحل الثانوية  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2

  ةساسياألو
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم500    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر100  *   بار جمع مياهآ إنشاء 2
  برآسا50  *     برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا20  *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8

  .  آم طرق زراعية12 آم طرق داخلية، و4 آم طرق رئيسية، : آم 22^
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