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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

ان والم  شترآة، واللج ساعدة        الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي ج
  . 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، وإعد    اد 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 ال)أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(دولي 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  . في محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة          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

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

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 تحتابيت الروش القرية  دليل
  

   الطبيعية والخصائص الجغرافيالموقع
د   ، و  مدينة الخليل  إلى الجنوب الغربي من   قع  تو ، في محافظة الخليل    دورا منطقةإحدى قرى   هي   ،تحتا الروش ال  تقرية بي  على بع

شمال  و ،الصرةوقرية   دورا   من الشرق بلدة   يحدها. منهاآم   28 ة    من ال ة المجد         قري ا وقري ر العسل الفوق وب     و،  دي ة  من الجن قري
  . )1رقم طة يانظر خر(. 1949خط الهدنة عام من الغرب و ،بلدة الظاهريةالبيرة و

  
  تحتابيت الروش القرية موقع وحدود : 1 خريطة

  
  
ا  في مطار لألالسنوي  معدل  اليبلغ  و ، فوق سطح البحر   ا متر 485ارتفاع  على  تحتا  بيت الروش ال  قرية   قعت ا   م، مل  436 حوالي  ه أم

غ ودرجة مئوية،  16 إلىفيصل ة معدل درجات الحرار ة   يبل دل الرطوب سبية حوالي  مع ة    (.%61  الن  -وحدة المعلومات الجغرافي
  ).أريج

   
روش     قرية  تصنف  و ا   بيت ال ى   التحت ا عل ة  أنه وم   و. ة ريفي   منطق إدارة يق ام     ب ذ الع ة من روي  ،1996 القري  3 يتكون من   ، مجلس ق

  : التي  يقوم بها، ما يليالمجلس القروي من مسؤوليات و.  وموظف واحدأعضاء
  .ديم المساعدات اإلنسانية تق-1
  .تقديم خدمة المياه والكهرباء ألهالي القرية_ 2
 .تعبيد الشوارع وبناء المدارس_ 3
 

  نبذة تاريخية
ل    ة تحمل      منذ وقت طوي روش   باسم    والقري ا             بيت ال روش التحت نخفض سميت بيت ال ا الم سبب موقعه روش،  .، وب ا    وبيت ال عله
رأس تعني  السريانية، التي   " ريشا" تحريف لكلمة    ة  ال دباغ (.  والقم اريخ ال  . )1991،  ال ود ت ة ويع ى  الحديث  قري ام  إل  حيث  1940 ع

   . عائلة عمروإلىواصل سكان القرية يعود .  القرية وازداد عدد سكانهات، ثم تطورعائالت أربعآان يسكن فيها 
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  تحتابيت الروش القرية من صور 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2أنظر خريطة رقم (. هو مسجد بيت الروش التحتاو  واحد، الروش التحتا مسجديوجد في قرية بيت

  . فيها أثريةأية مواقعال يوجد ، فانه قريةال في أما بالنسبة لالماآن األثرية
  

  قرية بيت الروش التحتاالمواقع الرئيسة في : 2 خريطة
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  السكان
نسمة  187منهم  ، نسمة373 بلغ قرية بيت الروش التحتا أن عدد سكان ،2007 في عام جرىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي 

  . وحدة74 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 62بلغ عدد األسر ي، ومن اإلناثنسمة  186و ،روذآمن ال
  

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

ل من       % 43.5: ، آان آما يلي   2007قرية بيت الروش التحتا لعام       ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ة    % 51 عام ة العمري ضمن الفئ
وق  65ضمن الفئة العمرية % 5.5 عاما، و  64 -15 ا ف ة هي          .  عاما فم اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان آم

  %. 49.9، ونسبة اإلناث %50.1نسبة الذآور أي أن ، 100 : 100.5
  

  العائالت
ى     ، والتي تت  عمرو عائلة   هي ة،من عائلة واحد   التحتاقرية بيت الروش     سكان   يتألف رع إل روع  ةخمس ف ود  : وهي  ، ف د ،   محم  ،أحم
  .إبراهيمو ،محمد، هعبد رب

  
  الهجرة

   .من السكان% 15الي  حو2001الذين هاجروا من القرية منذ العام لغ نسبة بت

  قطاع التعليم 
د  %7.5، حوالي  2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية بيت الروش التحتا للعام          اث شكلت ن  ، وق ر ذه وه ، %70 سبة اإلن  تعتب

وا % 24.4يستطيعون القراءة والكتابة، % 10.5ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك   . نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور      انه
م     . انهوا دراستهم الثانوية  % 13.5انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 35.7دراستهم االبتدائية،    ين المستوى التعليمي     1الجدول رق ، يب

  .2007في قرية بيت الروش التحتا، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 -ليميةحسب الجنس والحالة التع)  سنوات فأآثر10 (قرية بيت الروش التحتاسكان : 1جدول 

 أمي   الجنس
ستطيع  ي
راءة   الق

 والكتابة
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل

وم   سبكالوريو  متوسط دبل
  المجموع  ةدآتورا  ماجستير  عالي

 130 -  - - 8 5 19 44 33 15 6  ذآور
 136 -  -  - 4 5  17 51 32 13 14  إناث

  266  -  - - 12 10 36 95 65 28 20  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009آزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المر: المصدر

  
ام          ا        2007حسب المسح الميداني الذي جرى ع روش التحت ة بيت ال دارس في قري غ عدد الم ة   مدرسة واحدة   ، بل وزارة (حكومي

  ).2انظر خريطة رقم . (2003تلطة والتي تأسست عام المخة وهي مدرسة بيت الروش التحتا األساسي ،)التربية والتعليم العالي
  

ام الدراسي            الي في الع يم الع ة والتعل ة بيت       2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربي ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
  . ومعلمةين معلم8 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 80  صفوف، وعدد الطالب6الروش التحتا بلغ 

  
د :  وهي،أشارت البيانات إلى وجود روضة واحدة لألطفال في قرية بيت الروش التحتا   ،2007في عام    وهي   .روضة فرسان الغ

دي لحوالي      ا                80 توفر التعليم التمهي روش التحت روي بيت ال ا مجلس ق شرف عليه ال، وي يم           .  طف ة مرآز لتعل ا يوجد في القري آم
  .             مبادئ الكمبيوتر

  
ذلك يضطر الطالب       . ش التحتا من عدم وجود مدارس للمراحل اإلعدادية والثانوية        وتعاني قرية بيت الرو    ى  ل سفر إل ر    لل ة دي قري

ى ،   آم 2 ، والتي تبعد عن القرية    العسل الفوقا إلآمال دراستهم اإلعدادية     دة دورا   وإل ة المجد   أو ، بل ال  قري ة،   إلآم تهم الثانوي  دراس
  : آما يعاني قطاع التعليم في القرية من المشاآل التالية. التوالي آم على 15 آم و3.5 ان عن القريةتبعدان تلوال

 . عدم وجود مدراس للمرحلة اإلعدادية والثانوية لكال الجنسين-



                  محافظة الخليل                                                                                                                        دراسة التجمعات السكانية

 7

  . صعوبة الوصول إلى المدارس في القرى المجاورة-    

  قطاع الصحة 
ر روش  تفتق ت ال ة بي ا قري ى التحت ق ال إل ود صحية، المراف تثناء وج ة باس ز أموم ة،  مرآ شرف علي و وطفول صحة هت  وزارة ال

ل              . الفلسطينية ة الخلي د حوالي        ،وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في مدين  28 والتي تبع
  .آم عن القرية

 

  يةاالقتصاد األنشطة
ستوعب حوالي        قطاع الزراعة،   عدة قطاعات، وأهمها   قرية بيت الروش التحتا على    في  قتصاد  االيعتمد   وى    % 55حيث ي من الق
 .)1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 20يستوعب حوالي والذي  ،اإلسرائيلي وسوق العمل ،العاملة

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

 .من األيدي العاملة% 55قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 5قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
  ة بيت الروش التحتاقري في القوى العاملة حسب النشاط االقتصاديتوزيع : 1شكل 

الصناعة
5%

الزراعة
55%

التجارة 
10%

الوظائف
10%

سوق العمل االسرائيلي
20%

 
  

ا      تفتقر قرية بيت الروش التحتا للمؤسسات الصناعية واالقتصادية،        ان  حيث يوجد فيه ين أن ا       . فقط  بقالت د تب ة    وق ات االجتماعي لفئ
   : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، قرية بيت الروش التحتااألآثر تضررا في

  .ائيلالعاملون السابقون في إسر -1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  .صغار التجار .4
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  القوى العاملة 
اك  أن،2007عام لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن   صاديا       شخصا  72  هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  (من ال  55م

صا ونشخ اك ).  يعمل ان هن صا194وآ صاديا    شخ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم ( م الب، و% 56.2م ن الط ن % 29.4م م
  .)2رقم انظر الجدول ). (غير قادرين على العمل% 9.9المتفرغين ألعمال المنزل، و

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

 ين اقتصادياطيغير 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
 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 130 64  1 - 12  - 51 66 - 17 49  ذآور
  136 130 - - 15 57 58 6 - - 6  إناث

 266 194 1 - 27  57 109 72 - 17 55  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  قطاع الزراعة
ا    ل الكلية مساحةالبلغ  ت ا  2,600  حوالي  قرية بيت الروش التحت م، منه ة   1,540أراض سكنية،   ادونم  80  دون م أراض زراعي  دون
   . مراع ومناطق مفتوحةا دونم520و غابات، ا دونم45و ،) أراض مزروعةات دونم1,203منها (
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )المساحة بالدونم( راضي في قرية بيت الروش  التحتا استعماالت األ:3جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
 راضياألمساحة 
  ةسكنيال

 مساحة الغابات
  هيالحرج

 المراعي مساحة
  األراضي المفتوحة و

2,600 1,203 337  80 45 520  
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  قرية بيت الروش التحتااستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3 خريطة

  
  

دول  م ج ين  ،4رق ساحة ويب واع م ضرواأن ي   ت الخ شوفة ف ة المك ه والمروي ة البعلي ا  المختلف روش التحت ت ال ة بي ر و .قري تعتب
واع أآثر آما تعتبر البندوره، والفقوس والكوسا  .ا دونم100 وتبلغ مساحتها ،الخضروات الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة      األن

  . زراعة في المنطقة
  

  )المساحة بالدونم(قرية بيت الروش  التحتا   في المكشوفةة والمروية البعليواتالخضراألراضي المزروعة بمساحة  :4جدول 
البقوليات   الخضروات الورقية  الخضروات الثمرية

  الخضراء
خضروات   األبصال

  أخرى
  المجموع

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
100 4.5 0 3 5 0 0 1 2 0 107  8.5  

  
  .الخيارتزرع بالخضروات المختلفة، وأهمها التحتا،  دونم من البيوت البالستيكية في قرية بيت الروش 11.6يوجد حوالي 

  
ساحته  : ما، وه بيت الروش التحتا  هناك نوعان من النباتات الطبية تزرع في قرية          غ م ات، 4ا مالزعتر والميرمية، وتبل ا  دونم   منه

  .الريالدونم الرابع يزرع تحت  و، دونمات زراعة بعلية3
  

ا، فيوجد                   روش التحت ة بيت ال رة في قري ون،      456وبالنسبة لألشجار المثم ا مزروعة بأشجار الزيت ى   دونم  ا دونم 39 إضافة إل
جار   ة بأش اتمزروع ب ا دونم32 والجوزي روم العن ة بك ساحات  .  مزروع ى م افة إل ة  إض رى مزروع ن  أخ رى م انواع اخ  ب

  .)5  رقمجدولالأنظر ( . اللوزيات، مثلشجاراأل
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  ) المساحة بالدنم( في قرية بيت الروش التحتا األراضي المزروعة باألشجار المثمرةمساحة : 5جدول 
  المجموع  فواآه أخرى  تالجوزيا  اللوزيات  الزيتون

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب
456 0 200  39 0 43 0  558 0  

  بعلي،  م مروي: ب

  
  

ة     335 حوالي  انالروش التحتا، ف لمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية بيت   وبالنسبة ل  ا من المحاصيل الحقلي ة   دونم زرع  والعلفي ت
  ).6أنظر الجدول رقم . (، تليها المحاصيل العلفية آالكرسنة وخاصة القمح والشعيربالحبوب

 
  )المساحة بالدونم( في قرية بيت الروش  التحتا  والعلفيةالمحاصيل الحقلية المزروعة باألراضيمساحة : 6جدول 
  المجموع  محاصيل علفية محاصيل البذور بقوليات جافة أبصال ودرنات وجذور لحبوبا

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  رويم عليب
335 0 8 0 34 0 1 0 136 0 514 0 
  

روش الت     اأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية بيت الروش التحتا، ف            ة بيت ال روة     ن معظم سكان قري ة  الث ا يقومون بتربي حت
  ).  7انظر الجدول رقم . (، والنحلم مثل األغنام، الماعز، الدجاج الالح،الحيوانية

 
  . التحتا بيت الروش قريةالثروة الحيوانية في قرية: 7جدول 
  خاليا نحل  الدجاج البياض  الحمير والبغال الماعز األغنام *األبقار
3  205 61 7  9,200  32  

 . والثيران، والعجالت، والعجول،بقارتشمل األ* 
  

  .بار الجمعبشكل رئيس، وتعتمد الزراعة المروية على مياه آ األمطار مياهعلى قرية ال في الزراعة تعتمد
ط،         وهي    ، متر طرق زراعية   400يوجد حوالي    من حيث الطرق الزراعية في القرية، ف       أما ات فق سير الحيوان م    مناسبة ل ومن أه

شح األمطار، عدم توفر رأس المال الالزم لالستثمار في الزراعة،           : قريةالحول دون تطور القطاع الزراعي في       المعوقات التي ت  
  . وقلة مصادر المياه
  . هي الجمعية التعاونية الزراعية محدودة المسؤوليةو ، جمعية زراعيةيوجد في القرية

  قطاع المؤسسات والخدمات 
 ، جمعية بيت الروش التحتا التعاونية     إلىإضافة   .، هو المؤسسة الرئيسة في القرية     1996 المجلس القروي الذي تأسس سنة       يعتبر

  . الزراعية والتي يتم زراعتها سنويايضا دونمات من األر6لك ، وتما عضو32 تتكون من، حيث 1980التي تأسست عام و

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .ة بشبكة االتصاالت، وجميع الوحدات السكنية لديها خط هاتفوصول قرية بيت الروش التحتا م:االتصاالت •
 
اه • ام  :المي ذ ع اه من شبكة المي ا موصولة ب روش التحت ة بيت ال تم . 1982قري ة ديتزووي اه من شرآة ب القري اه المي المي

ة م        ). كروتيم(اإلسرائيلية   سكنية في القري اه    وصول وجميع الوحدات ال شبكة المي ار الجمع هي       و. ة ب ر آب  المصدر   تعتب
ي فقط           . البديل لشبكة المياه   سعة         . ويوجد نبع مياه في القرية يستغل لالستعمال المنزل ة ب اه في القري ا يوجد خزان مي آم

شرب في              :ومن أهم المشاآل التي يعاني منها قطاع المياه       . 3 م 300 اه ال انقطاع المياه وخاصة في الصيف، استعمال مي
 .   وصغر حجمها  المنزليةاآلبارقلة عدد  و،الزراعة

 
اء            :الكهرباء • شبكة الكهرب ة ب م وصل القري ام     ت ذ ع ار        1983من ة بالتي د القري تم تزوي ة    من    ، وي اء القطري شرآة الكهرب

ة % 95 حواليو. اإلسرائيلية  ي القري سكنية ف اءموصولةمن الوحدات ال اتالمن و.  بالكهرب سة عقب ي تواج الرئي  هالت



                  محافظة الخليل                                                                                                                        دراسة التجمعات السكانية

 11

اء   ائي      :خدمة الكهرب ار الكهرب شبكة،       ضعف التي دم ال ات   ، ق ة عملي شبكة، ضعف  لصيانة ال  قل اء، محول  ل   وعدم  الكهرب
 . تغطية طلبات المواطنينالقدرة على 

 
ر          .  ال يوجد في قرية بيت الروش التحتا شبكة صرف صحي             :الصرف الصحي  • ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال وجمي

 .لرئيسة لتلوث المياه الجوفية، وهذا يعتبر احد األسباب اة للتخلص من المياه العادمةاالمتصاصي
  

صلبة   • ات ال روي    :جمع النفاي ل المجلس الق صلبة من قب ات ال تم إدارة النفاي شترك  ،  ي اون مع مجلس الخدمات الم  بالتع
ة لمجلس الخدمات المشترك من                    دورا -للتخطيط والتطوير  ، حيث يتم جمع النفايات بواسطة سيارة جمع النفايات التابع

سكنية   ى   ، ونقل المناطق ال ا إل د          ه ذي يبع ات ال ة      20 مكب النفاي م عن القري ة              .  آ تج في القري ي تن ات الت ة النفاي غ آمي وتبل
 . هاحرقويتم التخلص من النفايات الصلبة في المكب عن طريق ). 2006قاعدة بيانات أريج ( طنا سنويا 99حوالي 

 
ة حوالي         . لخاصةعدد من المرآبات ا    و ، باصين يتنقل سكان القرية باستخدام   : خدمة المواصالت  • م   1ويوجد في القري  آ

يئة          1.4طرق معبدة، و   ة س دة وبحال ا   ( آم طرق معب سة و   0.7منه م طرق رئي ة و   0.3 آ م طرق داخلي م طرق   0.4 آ  آ
ي تواجه    من  و .)زراعية ة    قطاع  العقبات الت اء جدار    االسرائيلية،  وجود الحواجز العسكرية   : المواصالت في القري بن

 .المرآباتعدد  ونقص  مؤهلة، غيرالطرق، الفصل العنصري
  

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
رى المجاورة  أراضي  على أقيمتالتي و اإلسرائيلية،" افقيقيس"من الجهة الشمالية مستوطنة    قرية بيت الروش التحتا   يحيط ب  .  الق

م يش دائ اجز تفت ة لح ا تخضع القري ي آم ع ف وا ، يق رق بيت ع القرب من مفت ة ب ة الغربي دي(الجه ة  بع م8عن القري ة و).  آ نتيج
ى  صعوبة في الوصول       ونيواجهالمرضى   لإلجراءات اإلسرائيلية، فان   شفيات    إل رى    الموجودة   المراآز الصحية والمست في الق

اورة ه المزارع . المج ا يواج ول    وآم ي الوص عوبات ف ة ص ي القري ىن ف ولهم وإل ي  حق يلهم جن ا  .محاص ت آم سلطات قام ال
  .كب النفايات في القريةمبإغالق اإلسرائيلية 

  
ام                اء الجدار في ع ه    2004وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، بدأت إسرائيل ببن غ طول م من   8 بمقطع بل شائكة  األسالك  آ  ال

ذا المقطع حوالي          األراضيوقد بلغت مساحة    . على الجانب الغربي للقرية    م مصادرتها له م 500 التي ت ساحة  و ، دون  األراضي م
   . دونم300 خلف الجدار حوالي التي تم عزلها

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ة   تشمل مشاريع تطويرية    خطة تطويرية  عد المجلس القروي  أ م       للقري د ت ذ   ، وق د من   تنفي شاريع،    العدي ذه الم اء مدرسة     :وهي   ه  بن

  .مثل رياض األطفالية ات وبناء المؤسسات الخدم، شبكات المياه والكهرباءصيانة، ثانوية، تعبيد طرق داخلية
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 األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
  

ا  روش التحت ة بيت ال اني قري ن نقص تع ر م ي آبي ة ف ة والخدماتالبني ةالتحتي ين الجدول. ي مويب ات ،8  رق  واالحتياجات األولوي
 .للقرية التطويرية

  
  التحتاقرية بيت الروش األولويات واالحتياجات التطويرية في : 8جدول 

بحاجة  القطاع  لرقما
  ماسة

بحاجة   بحاجة
  ةمتوسط

ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  *  آم2   *    أو تعبيد طرق،شق 1
  آم1.5   *    ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم1  *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 500   *    بناء خزان مياه 4
   م80  *   ية مناطق جديدة شبكة مياه لتغطترآيب 5
   *    شبكة صرف صحيترآيب  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
       االحتياجات التعليمية 
 للمراحل األساسية      *  بناء مدارس جديدة 1

   **ثانويةالو
   *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

       االحتياجات الزراعية 
    دونم500   *    استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر20   *   بار جمع مياهآ إنشاء 2
 ابرآس 50  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
    بيتا15  *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8

 . ) طرق زراعية آم1طرق داخلية، و آم 0.3طرق رئيسة،  آم 0.7 (من الطرق آم 2* 
  ،.القريةبناء غرف صفية للمرحلة األساسية في ** 
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