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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 والمج   شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي
  . 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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  تحتادير العسل القرية دليل 
  

   الطبيعية والخصائص الجغرافيالموقع
ل  الجنوب الغربي من    إلى قعتو ، دورا في محافظة الخليل    منطقةإحدى قرى   هي   ،تحتادير العسل ال  قرية   ة الخلي د   ، و مدين ى بع عل

ة    الصرة و  يةقر من الشرق  يحدها. م منها  آ 18 ار   قري راح البق شمال   و ،م ة    من ال ة  المجد و  قري وب   و ،بيت عوا  قري دة  من الجن بل
  . )1رقم طة يانظر خر( .1949خط الهدنة عام ومن الغرب  ،ل الفوقادير العسوقرية  الظاهرية

  
  تحتادير العسل القرية موقع وحدود : 1طة يخر

  
  
ر  477ارتفاع  على   التحتادير العسل   قرية   قعت وق سطح البحر      ا مت غ   و ، ف دل   اليبل سنوي ل  مع ا  في مطار األهطول   ال  436 حوالي  ه

ا  .ممل  دل درجات الحرار أم ىةمع ة، 16  فيصل إل غ و درجة مئوي ة يبل دل الرطوب سبية  مع ات  (.%61حوالي  الن دة المعلوم وح
  ). أريج-الجغرافية

  
  

ا  سل التحت ر الع ة دي إدارة قري وم ب روي يق ام تأسس ،مجلس ق ن و، 1998 ع ون م بعةيتك سؤوليات المجلس .  أعضاءس ن م وم
  .تعبيد وإصالح الطرق المياه والكهرباء، وتقديم خدمة تقديم المساعدات اإلنسانية، :القروي التي يقوم بها، ما يلي

 . القرية آم إلى الجنوب من 1.5 والتي تبعد ،كيخربة اسك قرية دير العسل التحتا إداريا ضمتو
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   يةتاريخنبذة 
رة اسمها          التحتادير العسل   اسم   ة       "عسل " مشتق من اسم أمي ر في القري د . ، حيث عاشت في دي ام      أب د حرب ع ة بع اريخ القري  ت

ي                 سكنها حيث،  1948 ا الت ي هجرت من أراضيها وقراه ا    عدد من العائالت الت ذه       إسرائيل دمرته  في الحرب، حيث عاشت ه
        . 1967بناء البيوت الحديثة بعد عام ببدأ السكان ثم . في الكهوف وبيوت القشالعائالت في بداية األمر 

   
 تحتاالدير العسل قرية من  ةصور

  

 

  يةاألماآن الدينية واألثر
  .)2انظر خريطة رقم  ( . وهو مسجد دير العسل التحتا،يوجد في قرية دير العسل التحتا مسجد واحد

  .ة أثريأية مواقع فال يوجد في القرية  أما بالنسبة لالماآن األثرية
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  المواقع الرئيسة في قرية دير العسل التحتا: 2خريطة 

 

  السكان
، 2007عام  دير العسل التحتا، فقد تم تقدير عدد سكان قرية 1997ن والمساآن الذي جرى عامبناء على نتائج التعداد العام للسكا

 تقطن نسمة 555من مجموع عدد السكان، هناك . من اإلناثنسمة  360و ،روذآمن النسمة  349منهم  ، نسمة708 بحوالي
 . وحدة111سرة، وعدد الوحدات السكنية  أ89بلغ عدد األسر ي و.كيخربة اسك تقطن نسمة 153 و،قرية دير العسل التحتا

  
  نوع الجنسسب التجمع وقرية دير العسل التحتا ح ي فيسكانال التوزيع: 1جدول 

 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 555 289 266 دير العسل التحتا

 153 71 83  كيخربة اسك
 708 360 349  المجموع
   .، النتائج النهائية1997 -لتعداد العام للسكان والمساآن ا،1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
  الفئات العمرية والجنس

سطيني                  از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف ة في          ،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال ات العمري ع الفئ  أن توزي
ا،    15أقل من    عمرية  ضمن الفئة ال  % 37.7:  آان آما يلي   ،2007 لعام   دير العسل التحتا  قرية   ة      % 56.4 عام ة العمري ضمن الفئ

اث في ال           .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 5.9، و  عاما 64 -15 ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ة آما أظهرت البيان   هي ،منطق
  %.52 ونسبة اإلناث ،%48نسبة الذآور أي أن  ،100 : 92
  

  العائالت
، وعائلة ) ومسلم،ناصر، جاد اهللا، صالحوتضم  (أوالد محمد :منها  من العائالت،عدد من دير العسل التحتاقرية يتألف سكان 

  .السيخ
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  الهجرة
  

   .ا شخص40 حوالي ،2001 الذين هاجروا من القرية منذ عام األشخاص يبلغ عدد

 

  التعليم قطاع 
د    %10، حوالي   2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية دير العسل التحتا للعام            اث  شكلت ن   ، وق ر ذه  وه ،  %77.5 سبة اإلن  تعتب

اك      . نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور     ان هن ين، آ ة،    % 11.8ومن مجموع السكان المتعلم راءة والكتاب ستطيعون الق وا  % 46ي انه
ا،  ، يبين المستوى التعليمي في قرية دير العسل ال  1الجدول رقم   . انهوا دراستهم الثانوية  % 13دراستهم االبتدائية واإلعدادية،     تحت

 .2007حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 (تحتادير العسل القرية سكان : 2جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

  المجموعماجستير  دبلوم عالي  سبكالوريو  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

 182 3 1 30 5 24 49 39 22 9  ذآور
 217 - - 28 10 28 55 40 25 31  إناث

 399 3 1 58 15 52 104 79 47 40  المجموع
  ، النتائج النهائية1997 - التعداد العام للسكان والمساآن،1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  . وخربة اسكك،قرية دير العسل التحتايتضمن الجدول بيانات : مالحظة

  
ام           حسب ا  ذي جرى ع داني ال ا مدرسة واحدة                    2007لمسح المي ر العسل التحت ة دي دارس في قري غ عدد الم ة    ، بل وزارة (حكومي

  ).2انظر خريطة رقم  (.المختلطةهي مدرسة دير العسل التحتا األساسية  ،)التربية والتعليم العالي
  

ام الدراسي               الي في الع يم الع ة والتعل ات وزارة التربي ة       أن،2006/2007آما أظهرت بيان ر   عدد الصفوف الدراسية في قري دي
يم       . ومعلمة اعلم م 11ة، وعدد المعلمين     وطالب اطالب 138 وف، وعدد الطالب  صف 8 بلغ   العسل التحتا  وتقدم المدرسة خدمات التعل

  .أيضا لطالب خربة اسكك
  

توفر التعليم   .النصرروضة  :  وهي ، التحتا دير العسل أشارت البيانات إلى وجود روضة واحدة لألطفال في قرية          ،  2007في عام   
   . طفال، ويشرف عليها القطاع الخاص25التمهيدي لحوالي 

  
ة، العدادية و تين اإل للمرحل مدارس   عدم وجود وتعاني قرية دير العسل التحتا من        ذلك يضطر الطالب       ثانوي دارس    ا، ل ى م سفر إل ل

تهم، ،قرية المجد  ة   اندتبع ان ت لوال  أو بلدة دورا إلآمال دراس م و 1.5 عن القري والي   10 آ ى الت م عل يم في     و.  آ اني قطاع التعل يع
  .        لطالب األساسية لحتياجاتااللتوفير التمويل الالزم قلة  و، الصفوف عددنقص:  من المشاآل التاليةأيضا القرية

  

   ةالصحقطاع 
مرآز أمومة يارات إسعاف، وصيدليات، باستثناء  عيادات، س فيهاحيث ال يوجد. تفتقر القرية إلى الخدمات الصحية األساسية

وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في . الفلسطينية وزارة الصحة هوطفولة، تشرف علي
 .القرية آم عن 18 والتي تبعد حوالي ، مدينة الخليل أو إلى،القريةعن  آم 10 والتي تبعد حوالي ،بلدة دورا
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  يةاالقتصادشطة األن
ستوعب حوالي    وأهمها عدة قطاعات،    قرية دير العسل التحتا على    في  قتصاد  االيعتمد   من  % 60 سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي

 .)1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 25 والذي يشكل ،قطاع الزراعةوالقوى العاملة، 
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية دير العسل التحتا، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 60سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 25قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5تجارة، ويشكل قطاع ال •
  

  تحتادير العسل القرية  النشاط االقتصادي في  القوى العاملة حسبتوزيع: 1 شكل

الزراعة
25%

الوظائف 
10%

التجارة 
5%

رائيلي  سوق العمل االس
60%

  
 

ة  ر قري ا تفتق سل التحت ر الع صادية،  دي صناعية واالقت سات ال تثناء  للمؤس واد   ووجباس ع الم ة صغيرة لبي ة محالت تجاري د ثالث
 .الغذائية

  
   : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيليةدير العسل التحتا قرية عية األآثر تضررا فيلفئات االجتماوقد تبين أن ا

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

  القوى العاملة 
سكان والمساآن    أظهرت بيانا  ام لل ام  لت التعداد الع اك  أن،2007ع صاديا      124  هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم   (  شخصا من ال م

ون% 81.5 اك ). يعمل ان هن صاديا  275وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم ( شخصا م ن الطالب، و% 48.4م ن % 33.4م م
 .)3رقم  الجدول انظر). (غير قادرين على العمل% 18.2المتفرغين ألعمال المنزل، و
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 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10(  تحتاالدير العسل قرية سكان : 3جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن  ل ع عاط

ه   (العمل   سبق ل
 )العمل

 عاطل عن العمل    
ه   ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ   المجموع ب متف طال

 للدراسة
ال متف رغ ألعم

  المنزل
ن  اجز ع ع

 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 182 84 4 1 20 3 56 98 1 21 76  ذآور
 217 191 - - 25 89 77 26 - 1 25  إناث

 399 275 4 1 45 92 133 124 1 22 101  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -والمساآن التعداد العام للسكان ،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .فقط قرية دير العسل التحتا يتضمن الجدول بيانات: مالحظة

  قطاع الزراعة
ساحة ال تبلغ ا حوالي            م ر العسل التحت ة دي ة لقري ا    5,500  الكلي م، منه ة  أراض   ا دونم  1,835أراض سكنية،     ادونم  170  دون  قابل

  ).3، وخريطة رقم 4دول رقم انظر الج (.) مزروعةأراض 1,491منها (للزراعة 
  

  
  
  
  

  
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر

 
  تحتادير العسل القرية استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3طة يخر

  

  )المساحة بالدونم( تحتادير العسل  ال استعماالت األراضي في قرية :4جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
  األراضيمساحة

  السكنية
مساحة الغابات 

  ةالحرجي
مساحة المراعي 

  المفتوحةواألراضي 
5,500 1,491 344  170 9 2,200  
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م   دول رق ين 5ج ضروات  ، يب واع الخ ساحة وأن ا      م سل التحت ر الع ة دي ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي ر .  المختلف وتعتب
واع زراعة في      .  دونما54ات الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها   الخضرو ر األن ا أآث آما يعتبر الفقوس والكوس
 .المنطقة

  
  )المساحة بالدونم( تحتادير العسل القرية   المكشوفة في البعلية والمرويةواتالخضرب  المزروعةاألراضي مساحة :5جدول 

  المجموع  خضروات أخرى  األبصال البقوليات الخضراء  الورقيةالخضروات  الخضروات الثمرية
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
54 0 0 0 2 0 0 0.5 2 0 26  2.5  

  
  . دونمات من البيوت البالستيكية حيث تستعمل معظمها لزراعة الخيار3جد في قرية دير العسل التحتا حوالي ووي

ى مساحات     مزروعة بأشجار الزيتون، ا دونم717  حواليقرية دير العسل التحتا، فيوجد    في  ة لألشجار المثمرة    وبالنسب إضافة إل
 جدول الأنظر   . ()ا دونم  59 ( واللوزيات ،)ا دونم 15 (التين،  )ا دونم 30 (مثل العنب ،  شجارمن األ  بأنواع أخرى  مزروعةأخرى  
 .)6 رقم

 
  ) المساحة بالدنم( تحتادير العسل القرية  في  المثمرةراشجاألب  المزروعةاألراضيمساحة : 6جدول 

  المجموع  الفواآه األخرى  اللوزيات  الزيتون
  م  ب  م  ب  م  ب  م ب

717 0 59 0  50 0  826  0  
   مروي:بعلي،  م: ب
   

ا            لوبالنسبة   ر العسل التحت ة دي ة في قري ا لمحاصيل الحقلية والعلفي ا من المحاصيل ال   410ن حوالي  ف ة  دونم ة حقلي زرع   والعلفي  ت
 ).7رقم أنظر الجدول . (آالكرسنة  العلفيةبالحبوب آالقمح والشعير والذرة البيضاء، تليها المحاصيل

 
  )المساحة بالدونم (تحتادير العسل القرية  في  والعلفيةالمحاصيل الحقليةب  المزروعةاألراضي مساحة: 7جدول 

  المحاصيل الحقلية  محاصيل علفية  محاصيل منبهة بقوليات جافة األبصال ودرنات وجذور الحبوب
  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب

100 9 0 59 0 1 0 125 0 604  0 
   .مروي: بعلي،  م: ب
  

قرية دير العسل التحتا يقومون بتربية من سكان % 60حوالي ن فاأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية دير العسل التحتا، 
 .  )8رقم انظر الجدول . (، والنحلمالدجاج الالح، الماعز، ل األغنام، مثالثروة الحيوانية

 
  تحتادير العسل القرية الثروة الحيوانية في : 8جدول 
  خاليا نحل  الحملادجاج ال حميرالماعزال غناماأل *بقار األ

0  850 120 13  11,000  23  
 . والثيران، العجالت، العجول،تشمل األبقار* 
  

  .ي القرية على مياه األمطار بشكل رئيسف تعتمد الزراعة
 طرق زراعية، وهي مناسبة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية،         آم 6 من حيث الطرق الزراعية في القرية، فيوجد حوالي          أما

   . هذه الطرق غير آافيةإال أن 
  

 الالزم  نقص المياه، عدم توفر رأس المال:ومن أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الزراعي في قرية دير العسل التحتا
  .    نقص المراعي وارتفاع أسعار األعالف،الستصالحأراض بحاجة ، وجود لالستثمار في الزراعة
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  المؤسسات والخدمات قطاع 
  

 . في القريةرئيسة المؤسسة ال، هو 1998المجلس القروي الذي تأسس سنة  يعتبر
  

   والمصادر الطبيعية البنية التحتية
 .الوحدات السكنية لديها خط هاتف من% 70 شبكة االتصاالت، وتقريباب موصولة التحتادير العسل قرية  :االتصاالت •
 
ة    من قبلمياه ال موصولة بشبكة التحتادير العسل قرية   :المياه • ضفة الغربي رة ال ام    دائ ذ ع ا و .1984من من  % 90 تقريب

ة  تنكات المياهبار الجمع وآوتعتبر .  بشبكة المياهوصولةالوحدات السكنية في القرية م   اه  المصادر البديل شبكة المي ا  .  ل آم
ا ،المياهخدمة   مشاآل في    القرية من عاني  ذلك ت ، ومع   3م 100 آما يوجد خزان مياه بسعة       .يوجد في القرية نبع ماء      : منه

 . الجمعآبارقلة عدد و، )التنكات (لصهاريج لمياه ا، التكلفة العاليةالموجودةاالنقطاع الدائم للمياه، قدم شبكة المياه 
  

اء        :الكهرباء • ام     تم وصل القرية بشبكة الكهرب ذ ع ة       و .1984من سكنية في القري ع الوحدات ال اء وصولة مجمي  . بالكهرب
 وعدم القدرة   ،عدم دفع فواتير الكهرباء   ،  ضعف التيار الكهربائي  :  في مجال الكهرباء   ومن المشاآل التي تواجهها القرية    

  . للشبكةنة الالزمةعلى عمل الصيا
 

ا شبكة صرف صحي               :الصرف الصحي  • ر العسل التحت ة دي ر      . ال يوجد في قري ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال وجمي
 . ة للتخلص من المياه العادمةاالمتصاصي

  
صلبة     • ات ال شكل عشوائي              :جمع النفاي ات ب تخلص من النفاي تم ال ة، وي صلبة في القري ات ال  ، ال يوجد نظام لجمع النفاي

 .تتخلص آل أسرة من نفاياتها عن طريق حرقها بحيث
 

ة باصات يتنقل سكان القرية إما باستخدام ال     :خدمة المواصالت  • ة    ةتابع ال  العام شرآة باصات الخطوط األمامي ، والتي   ل
ة   ،تخدم عدة قرى في غرب محافظة الخليل       ة    . أو السيارات العمومي دة    آ  2 حوالي ويوجد في القري سة معب م طرق رئي

  .ةم طرق زراعية غير معبدآ 6 باإلضافة إلى ة،م طرق داخلية غير معبدآ 1.5ة جيده، ووبحال
 

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
حاجز  ف،  تعاني من اإلجراءات اإلسرائيلية    القرية  رغم ذلك فان    و. التحتادير العسل   قرية  في محيط   ال يوجد مستوطنات إسرائيلية     
  .تعيق وتحد من حرآة وتنقل المواطنين) المتنقلة (ارةبيت عوا الدائم والحواجز الطي

  
اء  2004شهر أيلول عام في  القريةعلى أراضي اء الجدار العمل في بن أقد بدفوفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري،     م بن  ، حيث ت

 من أراضي     ا دونم 20 حوالي من القرية، وعلى مساحة      الجهة الجنوبية الغربية  في    من األسالك الشائكة   تر م 1300 بطولمقطع  
   .  دونم من األراضي الزراعية خلف الجدار200 -180حوالي وقد تم عزل  .القرية

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  :منها ،تطويريةعدة مشاريع   ويقوم على تنفيذ، خطة تطويرية للقريةعد المجلس القرويأ

  .بناء مجمع خدمات •
  .تأهيل طرق فرعيةإعادة وشق  •
  . للتخلص من النفايات الصلبة السائلةمشروع •
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 للقريةحتياجات التطويرية االولويات واأل
  

 واالحتياجات األولويات ،9  رقمويبين الجدول. يةالتحتية والخدماتالبنية في آبير من نقص  دير العسل التحتاتعاني قرية 
 .للقرية التطويرية

  
  تحتار العسل الديقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 9جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 
  * آم4.5    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم3      *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *      بناء خزان مياه 4
  *    ه لتغطية مناطق جديدة شبكة مياترآيب 5
     *  شبكة صرف صحيترآيب  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
  ةثانويالمرحلة ال     *  ارس جديدةبناء مد 1
      * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
    دونم300  *     استصالح أراض زراعية 1
  بئر100   *   بار جمع مياهآ إنشاء 2
  *      برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    للماشيةأعالف وتبن  5
   *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8
 . طرق زراعية آم 1.5 طرق داخلية، و آم3 •

  
 
 
 
 
 
 
 
  



         محافظة الخليل                                                     دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 13

  :المراجع
  

 . فلسطين-رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  -
 .  فلسطين-بيت لحم. ، قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية2009 -2006، )أريج( القدس -د األبحاث التطبيقيةمعه -
 .  بيانات مديرية تربية الخليل، فلسطين. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
  .، بيانات مديرية زراعة الخليل، فلسطينMOA( ،2006(وزارة الزراعة الفلسطينية  -

  


