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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 
  

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

  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
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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
ل،                           . الخليل ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب ي  جاءت سل والت

ستوى         سين الم ي تح ساعدة ف ة للم ط التنموي داد الخط ة، وإع ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ته
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(اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية 

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

صادي           سياسية واالقت ر األوضاع ال ز                 للتخفيف من أث ع الترآي ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي ة واالجتماعي
  .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 المفر   ى    . وضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة 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
  

ع            يمكن االطالع على ج    ى الموق ة عل ة و االنجليزي اللغتين العربي ل ب ي محافظة الخلي ميع أدلة التجمعات السكانية ف
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  رية دير سامت قدليل 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
ل      هي إحدى قرى     ،دير سامت قرية   ع   و،  منطقة دورا في محافظة الخلي ى تق وب   ال إل ل    ي من  غرب الجن ة الخلي  ، مدين

شمال    ، دورا بلدة  يحدها من الشرق   .منها آم   12على بعد   و ة  ومن ال وم (  قري دوم  ، الك  ،)، حمصة المورق ، بيت مق
  .)1 خريطة رقم انظر (.بيت عوا  قريةن الجنوبم و، األخضرالخطومن الغرب 

  
  قرية دير سامت  موقع وحدود: 1خريطة 

  
  

غ   ، و فوق سطح البحر     ا متر 455على ارتفاع   قرية دير سامت    تقع   ا حوالي       يبل سنوي لألمطار فيه دل ال  436المع
غ    و ، درجة مئوية  16 صل إلى  الحرارة في  ات، أما معدل درج   ممل دل الرط  يبل ة مع سبية  وب وحدة   (.%61  حوالي   الن

  ).أريج -المعلومات الجغرافية
  
  .دير سامت والسيمياإداريا فان قرية دير سامت تضم بناء على تصنيف وزارة الحكم المحلي الفلسطيني  
  

ر    و ،ا موظف  11، و  من تسعة أعضاء    كونيت ، مجلس قروي  ،1982يقوم بإدارة قرية دير سامت منذ العام         د مق يوج
  :ومن مسؤوليات المجلس القروي التي  يقوم بها، ما يلي .لس القرويثابت للمج

  . والتطوير،اإلدارة، التخطيط -1
  .وجمع النفايات الصلبة ، آهرباء، مياهات البنية التحتية من خدم-2
  . اإلنسانيةمساعداتتقديم ال -3
  

  نبذة تاريخية
ة القرية، فان اسم الوحسب رواية أهل .  سنة300 حواليلقد استقر السكان فيها منذ       ود   قري ى  يع د   إل ر ق  ميوجود دي

ر  االسمبعد ذلك حرف باسمه، و  فسمي الدير    ،راهب أسمه سامي  فيه  آان يعيش    و في القرية،   من دير سامي إلى دي
  .الشامبالد إلى الجزيرة العربية وقرية يعود أصل سكان الو .سامت
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قرية دير سامت   منصور  

  

  األماآن الدينية واألثرية
ساجد      يوجد في قرية    اء، مسجد                  : هي و ، دير سامت  سبعة م ن حسنة، مسجد قب ديم، مسجد شرحبيل ب المسجد الق

ي طالب        ،مسجد األمام البكري   ،عقبة بن نافع، مسجد الصحابة     ن أب م       (.  ومسجد علي ب ا     ).2أنظر خريطة رق    أم
د   ف ، في القرية   األثرية بالنسبة لالماآن  دة الق    و ،يوجد موقع واح ة هو البل ع      ،ديم ذا الموق ر   وه ستغل   غي لألغراض  م

 .ةالسياحي
  

   دير سامت قريةالمواقع الرئيسة في: 2طة يخر
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  السكان 
سمة 5,338  بلغ دير سامت  قريةأن عدد سكان  ،  1997  في عام  ىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي جر      نهم   ن  ، م

 أسرة، وعدد الوحدات      811بلغ عدد األسر    يو. سيميا ال تقطن نسمة 1,225، و  قرية دير سامت   تقطننسمة   4,113
  ).1انظر الجدول رقم  (. وحدة771السكنية 

  
  التجمع ونوع الجنس حسبسامت قرية دير عدد سكان : 1جدول 

 التجمع ذآر أنثى المجموع
 دير سامت  2,069 2,044 4,113
  السيميا 607 618 1,225

  المجموع 2,676 2,662 5,338
  .، النتائج النهائية1997 - التعداد العام للسكان والمساآن،1999هاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، الج: المصدر

  
  الفئات العمرية والجنس

سطيني             ات      ،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل ع الفئ  أن توزي
ا  ،1997 لعام   دير سامت قرية  العمرية في    ي     آ ا يل ة       % 54.4: ن آم ة العمري ل من     ضمن الفئ ا،    15أق % 43 عام

سبة    .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.6، و  عاما 64 -15ضمن الفئة العمرية     آما أظهرت البيانات أن ن
  %.49.9 ونسبة اإلناث ،%50.1أي أن نسبة الذآور  ،100 : 100.5  هيقريةالذآور لإلناث في ال

  العائالت
  . والعواودة الشرحة ،الشراونة، الحروب: منها ،ئالتاعان قرية دير سامت من عدد من اليتألف سك

  

  التعليمقطاع 
ذه وه، %69.2 سبة اإلناث شكلت ن ، وقد   %16، حوالي   1997بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية دير سامت للعام          

ر ذآورتعتب سبة ال ة بن ة مقارن سبة عالي ين، .  ن سكان المتعلم ن مجموع ال اك وم ان هن راءة % 21آ ستطيعون الق ي
ة،  ة،  % 29.5والكتاب تهم االبتدائي وا دراس ة،  % 22.3انه تهم اإلعدادي وا دراس ة % 7انه تهم الثانوي وا دراس . انه

 .1997، يبين المستوى التعليمي في قرية دير سامت، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 2الجدول رقم 
  

  1997 - والحالة التعليميةالجنسحسب ) ت فأآثرسنوا 10(دير سامت قرية سكان : 2جدول 

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
  ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي

ستطيع  ي
راءة  الق
 والكتابة 

 نوع الجنس أمي

 ذآر 155 296 455 376 137 62 59 1 3 1 1,545
 أنثى 349 361 475 329 79 15 5 _ _ _ 1,613
 المجموع 504 657 930 705 216 77 64 1 3 1 3,158

  .، النتائج النهائية1997 -العام للسكان والمساآن التعداد ،1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  . والسيميا، قرية دير سامتيتضمن الجدول بيانات: مالحظة

  
ام           ذي جرى ع ي ق         ،2007حسب المسح الميداني ال دارس ف غ عدد الم ة   بل ر سامت خمس     ري دارس  دي ة    م حكومي

ت   ا، منها مدرسة للذآور، ومدرست    )وزارة التربية والتعليم العالي   ( سين (ن مختلطة    ان لإلناث، ومدرس انظر  ). (للجن
   ).2، وخريطة رقم 3الجدول رقم 

       
  والجهة المشرفة  ، والجنس، والمرحلة، حسب االسمقرية دير سامتالمدارس في : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة م المدرسةاس الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي   الثانوية للبنيندير سامتمدرسة  1
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة دير سامت الثانوية للبنات 2
 حكومية إناث أساسي مدرسة شهداء دورا األساسية للبنات 3
 حكومية  مختلطة أساسي  مدرسة دير سامت األساسية المختلطة 4
 حكومية  مختلطة أساسي مدرسة دير سامت األساسية المختلطة 5
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، أن عدد الصفوف الدراسية في    2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي           
غ   دير سامت قرية ين      2,382  صفا، وعدد الطالب   75 بل ة، وعدد المعلم ا وطالب ة  97طالب ا ومعلم انظر  . ( معلم
  ).4ل رقم الجدو

 )2007-2006 (قرية دير سامت حسب الجنس في ، والطالب، والصفوف،عدد المدارس: 4جدول 
  المجموع  خاصة   حكومية  

 1 - 1  عدد المدارس
 14 - 14  عدد الصفوف

 21 - 21  علمينعدد الم

 ذآور

 447 - 447  عدد الطالب

 2 - 2  عدد المدارس
 30 - 30  عدد الصفوف

 40 - 40  علمينلمعدد ا

  إناث

 912 - 912  عدد الطالب

 2 - 2  عدد المدارس
 31 - 31  عدد الصفوف

 36 - 36  علمينعدد الم

  مختلطة

 1,023 - 1,023  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
ى وجود       ،  2007في عام    ال    3أشارت البيانات إل ي     رياض أطف ر سامت      ف ة دي دي        ،  قري يم التمهي وفر التعل وهي ت
 ). 5انظر الجدول رقم . ( طفال71 لحوالي
  والجهة المشرفة، وعدد األطفال، وعدد الصفوف، حسب االسمدير سامت  قريةرياض األطفال في: 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 جمعية خيرية 2 26  2  دأجيال الغروضة  1
  خاصة 2 30 2  روضة الجبل األخضر 2
  خاصة  1  15  1  روضة الشهيد علي الشوارنة 3

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
  

  ةقطاع الصح
ان . ةآز صحي امر ةثالثدير سامت    قرية في   يوجد دم        اثن ان للقطاع الحكومي يق ال  الخدمات    ان تابع ساء   لألطف  والن

ر ومرآز صحي تابع لجمعية الهالل       .يوم واحد في األسبوع   ل ا ي  . األحم دة   صيدلية  وجد آم ة     واح ي القري انظر   (.ف
  ).2، وخريطة رقم 6الجدول رقم 

  ، حسب السلطة المشرفةقرية دير سامتعدد المؤسسات الصحية في : 6جدول 
 أهلية وآالة الغوث خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
 - - - - عيادة طبيب عام

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

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

 1 - 1 2  المجموع
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ن  ع والتي تبعد، قرية بيت عواالمرافق الصحية الموجودة في في للعالجمرضى  يتوجه الحاالت الطوارئوفي 
من أهم المشاآل التي تواجه و . آم20حوالي عن القرية التي تبعد و ، أو إلى مدينة الخليل، آم4 حوالي القرية

   .يقدم الخدمات الصحية بشكل دائمفي القرية   عدم توفر مرآز طبي،القطاع الصحي في قرية دير سامت
  

  ية االقتصاداألنشطة
ا   عدة قط   على  قرية دير سامت    في قتصادااليعتمد   ستوعب حوالي             اعات، وأهمه  سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي

  .)1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 25 يستوعب حوالي الذيوقطاع التجارة، ، من القوى العاملة% 45
  : ، ما يليدير سامتوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية 

 .من األيدي العاملة% 45عمل اإلسرائيلي، ويشكل سوق ال •
 .من األيدي العاملة% 25قطاع التجارة، ويشكل  •
 . من األيدي العاملة% 20قطاع الموظفين ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 8قطاع الزراعة، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 2، ويشكل صناعةقطاع ال •

  
  قرية دير سامت نشاط االقتصادي في  ال القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %45

ة   الوظائف الحكومي
والخدمات ، %20

ة ، %8 الزراع

التجارة ، %25 الصناعة ، %2

  
بعض المحالت التجارية الصغيرة لبيع     ،  مطحنة للقمح ،  معصرة زيتون ،  للطوبمصنع    قرية دير سامت   فييوجد   

 .لخدماتل ومحل ،المواد الغذائية
  

ى     نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية     قرية دير سامت   لفئات االجتماعية األآثر تضررا في    وقد تبين أن ا     النحو   ، هي عل
   : التالي

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

  القوى العاملة
ام   لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن         اك   أن ،2007ع شيطين     % 31  هن انوا ن سكان آ صاديا  من ال اقت

صاديا         % 69وآان هناك   ). يعملون% 83منهم  (في قرية دير سامت      شيطين اقت ر ن نهم   (من السكان غي % 46.5م
  .)7رقم انظر الجدول ). (غير قادرين على العمل% 1.5من المتفرغين ألعمال المنزل، و% 42من الطالب، و
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 1997 - العملىالقة بقوحسب الجنس والع)  سنوات فأآثر 10( دير سامت   قريةسكان: 7جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

 عاطل عن العمل  يعمل الجنس
 )سبق له العمل(

 عاطل عن العمل
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 1,541 651 6 49 81 _ 515 890 48 111 731  ذآور
 1,629 1,541 _ 54 67 915 505 88 5 4 79  إناث

 3,170 2,192 6 103 148 915 1020 978 53 115 810  المجموع
  .، النتائج النهائية1997 - التعداد العام للسكان والمساآن،1999الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  . والسيميا ،قرية دير سامت اناتالجدول يتضمن بي: مالحظة

  قطاع الزراعة
  أراضا دونم5,650 سكنية، و أراضا دونم550، منها    دونم 7,000حوالي  قرية دير سامت     المساحة الكلية ل   تبلغ

ساحة             .)ة مزروع ا دونم 3,098منها  (زراعية   ة بم ي للقري ا    1,500ولقد تم عمل مخطط هيكل م تقريب انظر   (. دون
  ).3طة رقم ، وخري8الجدول رقم 

  
  )المساحة بالدونم (دير سامت   قرية فياستعماالت األراضي: 8جدول 

 المراعي مساحة المساحة الصالحة للزراعة
المفتوحةاألراضي و  

 مساحة الغابات
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة األراضي 
  ةالسكني

 المساحة الكلية 

200 185 2,552 3,098 550 7,000 
  .MOA(- 2006(زارة الزراعة الفلسطينية و: المصدر

  
  قرية دير سامت استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3طة يخر
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ي  زرع ف ة ت ات الطبي ن النبات واع م ة أن اك ثالث ةهن ر سامت قري ةي الم:وهي ، دي ر، رمي غ عاالنعنو، الزعت ، وتبل
  . دونمات4تها مساح

ة   والمروية المكشوفة في   ة المختلفة البعلي  الخضروات اعأنومساحة و يبين  ،  9 رقم جدول  ر سامت    قري ر  و. دي تعتب
ة   ةالخضروات الثمري ةالبعلي واع زراع ر األن غ  ، أآث ساحوتبل ا ا دونم34 تهام ر ي، آم ا أآث ر الفقوس والكوس عتب
  .قريةاألنواع زراعة في ال

  
   )المساحة بالدونم(دير سامت  قرية لمكشوفة في  البعلية والمروية اوات بالخضرةعوزرم األراضي الةمساح: 9جدول 

بصالاأل  أخرىواتخضر المجموع   الثمريةواتالخضر  الورقيةواترالخض البقوليات الخضراء 
 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
6.5 43 6.5 5 0 0 0 4 0 0  0 34 

  
  .الخيارتزرع بالخضروات وخاصة البالستيكية وت بي من الدونماندير سامت يوجد في قرية 

  
رة  جار المثم سبة لألش ي وبالن د ف امت، فيوج ر س ة دي ون، ا دونم2,440قري جار الزيت ة بأش ى  مزروع إضافة إل

  .)10  رقمجدولالأنظر . ( واللوزياتالتين، مثل العنب ،شجارأخرى من األ بأنواع مزروعة أخرى مساحات
  

  )المساحة بالدونم(دير سامت   قرية في المثمرةراشجباأل ةعوزرمال األراضي ةمساح: 10جدول 
 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

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

3 2,673 0 88 0 139 0 10 0 6 3 0 0 2440 
 
 

ة    225ن حوالي   فا سامت،   الحقلية والعلفية في قرية دير    ل  لمحاصيبالنسبة ل و ا من المحاصيل الحقلي ة   دونم  والعلفي
  ).11رقم أنظر الجدول . ( والحمص، تليها البقوليات الجافة آالعدستزرع بالحبوب

  
  )المساحة بالدونم(دير سامت   قرية فيوالعلفية بالمحاصيل الحقلية ةعوزرالم األراضي ةمساح: 11جدول 

أخرىمحاصيل  المجموع  الحبوب أبصال ودرنات وجذور بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية 

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

0 266 0 2 0 14 0 0 0 23 0 1 0 225 
 
 قرية دير سامت يقومون بتربيةن سكان م% 50حوالي ن اأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية دير سامت، ف

  . )12رقم انظر الجدول . (نحلل، وامالدجاج الالح، الماعز، ، مثل األغنامالثروة الحيوانية
   

  دير سامت قرية أعداد الثروة الحيوانية في : 12ول جد
الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل *ألبقارا األغنام  الماعز  

176 --- 23,800 2 25 1 2 380 655 295 
. والثيران،، العجالتالعجولتشمل األبقار،  *  
 

  .الت الزراعيةاآلرات ووآتالسير التر، وهي مناسبة طرق زراعيةآم  11دير سامت حوالي يوجد في قرية 
  :يما يل ،ومن أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الزراعي في قرية دير سامت

  .ضعف اإلرشاد الزراعي -1
 . عدم وجود حماية للمنتجات المحلية-2

  المؤسسات والخدمات قطاع 
  : منها، من المؤسساتعدديوجد في القرية 

  . والذي يقدم الخدمات األساسية ألهالي دير سامت،1982المجلس القروي الذي تأسس سنة  -1
  .2005 التي تأسست سنة ،جمعية دير سامت الخيرية -2
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   التحتية والمصادر الطبيعيةالبنية
سكنية  من ا % 50 وتقريباة بشبكة االتصاالت،    وصولم قرية دير سامت     :االتصاالت • وصولة   م لوحدات ال

 .بالشبكة
 
اه • امت  :المي ر س ة دي ام   قري ذ ع اه من شبكة المي اك 1982موصولة ب ا هن ن % 90، وتقريب دات م الوح

ار            يتم تزويد القرية بالمياه   و. الشبكةبة  وصول م السكنية ر آب رائيلية ميكروت، وتعتب  من شرآة المياه اإلس
اه ه     والجمع   ات المي اه،        تنك شبكة المي ة ل عته حوالي          ي المصادر البديل اء س د خزان م ي   3 م 850  ويوج  ف
م      ( .القرية ة           ). 2انظر خريطة رق ي قري اه ف ة المي اني خدم ر سامت     وتع دم وصول     دي ى     من ع اه إل  المي

  .في فصل الصيف وخاصة  وثمن المياه المرتفع، وقدم الشبكة،القرية في فصل الصيف
  

ام   وصل تم   :الكهرباء • ذ ع ة       و. 1978 القرية بشبكة الكهرباء من ي القري سكنية ف ع الوحدات ال ا جمي تقريب
واطنين       و. ة بالكهرباء وصولم ى الم تم شرا   ، ويقوم المجلس القروي بتنظيم توزيع الكهرباء عل ي ي ها ؤالت

 ).يةالقطر( إسرائيل من شرآة آهرباء
 

، حيث يقوم المجلس القروي بالتعاون  قريةجمع النفايات الصلبة في ال    ل يوجد نظام    :جمع النفايات الصلبة   •
ات              بجمع النفايات   دورا - للتخطيط والتطوير  مجلس الخدمات المشترك  مع   ى مكب نفاي ا إل م نقله ، ومن ث

م  20 حوالي    لقرية الذي يبعد عن ا    ،تابع لمجلس الخدمات المشترك    اك ،   آ تخلص من ا    وهن تم ال ات  ي لنفاي
 .هاعن طريق حرق

 
بكة       و. 2001شبكة صرف صحي عام     سامت ب  دير قرية   وصلتم   :الصرف الصحي  • ة ش يستفيد من خدم

ر سامت        % 50قل من   الصرف الصحي أ   ي دي وت ف وت ف      من البي اقي البي ا ب زال ت   ال، أم ر   ستخدمت الحف
 . االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة

  
ة              :خدمة المواصالت  • ة منظم يارات عمومي سكان بواسطة س ل ال تم تنق ة     . ي ي القري م   2  حوالي  يوجد ف  آ

دة، ة جي دة وبحال سة معب م 1 طرق رئي يئة آ ة س دة وبحال سة معب دة 6 ،طرق رئي ة معب م طرق داخلي  آ
  . آم طرق داخلية غير معبدة6 و،سيئةوبحالة 

  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
م  6,000مصادرة حوالي     ة ب تالل اإلسرائيلي  قوات االح   ، قامت 1967في عام  ي   .  دون ام   وف دأت   ،  2003ع وات  ب ق

ذي أنجز،   ال بلغ طول الجدار وقد لقرية، من ا الجهة الغربية فياالحتالل اإلسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري     
شائكة حوالي         يتكون  والذي   م  1.2من األسالك ال د   ،   آ م مصادرة حوالي       وق ر   ا دونم  50ت  سامت   من أراضي دي
سبب الجدار    و.الجدار  خلف عن القرية أخرى تم عزلها ا دونم180والي  ، وح بناء الجدار بهدف   وات االحتالل   ب ق

  . شجرة لوزيات200 و، شجرة عنب100،  شجرة زيتون400 باقتالع ةاإلسرائيلي

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
    .األخيرة رة دير سامت خالل الفتفي قرية عيرا مشةأي تنفيذ متلم ي
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 للقريةحتياجات التطويرية اال وولوياتاأل 
  

امت     ر س ة دي اني قري ص  تع ن نق ر م ي آبي ة ف ة والخدماتالبني ةالتحتي دول . ي ين الج مويب ات ،13  رق  األولوي
 .للقرية التطويريةواالحتياجات 

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية دير سامت : 13جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 * آم 14   *    أو تعبيد طرق،شق 1
   *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم2     * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 1000   *  بناء خزان مياه 4
  آم4.5   *   شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 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
  األساسية لمرحلةا    *  بناء مدارس جديدة 1

  
    *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
     *   استصالح أراض زراعية 1
  بئر100   *  بار جمع مياهآ إنشاء 2
    *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *   يوت بالستيكيةتأهيل بإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *     ومواد زراعيةنباتات 8
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