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    شكر وعرفان

  
ج ( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية   شكر ) أري دولي من أجل         بال اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال  والتق

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

ديات، ومجالس الخدمات   وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم
ة،    الس القروي ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ والجه

  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

 أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل الذي                 أريج
  . الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                     هذا   سكانية في محافظة الخلي جاءت  . 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، وإعداد الخطط التنمو      ية 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 ل الت)أري ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم باني )AECID(نمي 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
ى         ار،   األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل امج أزاه برن

  .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 ويهدف المشروع أي
إضافة إلى ذلك، إعداد استراتيجيات     . لوالقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخلي          

ى          ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

  
ة و االنجلي                    اللغتين العربي ل ب سكانية في محافظة الخلي ة التجمعات ال ع أدل ى جمي ي     يمكن االطالع عل ع االلكترون ى الموق ة عل زي

   . /http://proxy.arij.org/vprofileالتالي 
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   دورادليل بلدة
  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

شرق   .منها آم  6على بعد   و ، مدينة الخليل   من غربال إلىتقع  و،  محافظة الخليل  بلدات   إحدى هي   دورابلدة   دة  يحدها من ال ا بل   يط
وح بلدة  إذنا و بلدة  ، من الشمال    ومدينة الخليل  ام   (الخط األخضر   ، من الغرب     تف وب   ، و)1948أراضي ع دة  من الجن سموع  بل ال

 )1خريطة رقم  أنظر( .الظاهريةبلدة و
   

  دوراموقع وحدود بلدة : 1 خريطة

 
  

دل درج   م مل  436المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي      يبلغ  ، و فوق سطح البحر   ا متر 839  على ارتفاع  دورا بلدةتقع   ا مع  ات، أم
  ).أريج  _علومات الجغرافيةوحدة الم% (61 حوالي  النسبية فيهامعدل الرطوبةيبلغ  و،رجة مئوية د16 صل الىالحرارة في

  
سطينية     ، قامت    عضوا  11من    الحالي   المجلستكون  يو،  1967 عام   بلدة دورا منذ   في   لمجلس البلدي  ا تأسس ة الفل سلطة الوطني  ال

  .ا موظف92جد في البلدية وي وخدمة مواطنيها، بلدةدارة شؤون البتعيينهم من اجل 
  : وهي،بلدية عدة أقسامتشمل الو 
  .التحصيالت قسم-3 .                    راسات والتخطيطقسم الد-2                       .اإلدارةقسم -1
  .قسم الحرآة- 6        .                           المياهقسم -5               .العالقات العامة قسم-4
                  .     قسم الهندسة- 9                               .الكمبيوترقسم -8  .                   المحاسبةسم  -7

  .قسم اإلسعاف والطوارئ-12   .                       قسم الصحة والبيئة-11                 .المشتريات قسم-10
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  : ، ومنهاسكانم معظم الخدمات األساسية للتقديب دورا وتقوم بلدية 
  . النفايات الصلبة وجمع، تعبيد الشوارع،الكهرباءتوفير خدمات البنية التحتية من المياه، -1
  .تقديم المساعدات االجتماعية واإلنسانية-2
  .تقديم الخدمات الصحية-3
  .القرية واإلشراف على المشاريع التطويرية في ،إصدار رخص البناء-3
  

  نبذة تاريخية 
ي قوم    ) رحبعام(التي حصنها ) أدوريم( دورا تقوم على بقعة مدينة أنيظن   ا من بن ار   هخوف ذين ث ود، ال د   . هوا ضد  اليه وفي العه

وفي ). الدوري( وقد اشتهرت منذ القدم بكرومها وعنبها الذي عرف ب        . من أعمال بيت جبرين   ) Adora(الروماني ذآرت باسم    
  .)1991، الدباغ.( الشريفاإلبراهيمي على الحرم األيوبي أوقفها الملك العظيم عيسى  للهجرة712العام 

  
ل حوالي    جذور مدينة دورا عميقة في التاريخ ح  و انيون قب ام ) 5000(يث أقام فيها الكنع ل بيت مرسم       و ،ع ات في ت دلت الحفري

ك            ى ذل دل عل ة ت ام   .على الحضارة والديانة الكنعانية حيث وجدت لوحات فخاري داني صخذ ن  نبو"مر  م د. ق586 وفي ع " ر الكل
اني     .)م. ق332(ام  احتل الفرس دورا وأجزاء من فلسطين ع.بيت مرسم بعد أن قام بتدمير مدينة القدس      د الروم ا في العه  63 أم

ى  و. "أدوميا" فقد تم تقسيم البالد إلى خمس مقاطعات وجعلت دورا عاصمة منطقة          636 -م.ق في الفترة العثمانية تدل الوثائق عل
   .أن دورا ثارت في وجه إبراهيم باشا الذي تمرد على السلطان الشرعي بتحريض وتمويل من فرنسا

  . هما السويطي وأبو شرار،عائلتينفيتألف من را أما أصل سكان دو
  

 دورامن بلدة صور 

 
 

  األماآن الدينية واألثرية
ار ، مسجد   المسجد العمري ،  المجاهدين، مسجد   مسجد دورا الكبير  :  وهي ، مساجد خمسة دورا بلدةيوجد في    ن    مسجد   و ،آن سعد ب

  .)2أنظر خريطة رقم  (.وقاصأبي 
دة، و    األمواقع  ال العديد من فهناك  ،  ن األثرية أما بالنسبة لألماآ   ا ثرية في البل وب،       : منه و عرق ام أب وح، مق ي ن ام النب شيخ    مق ام ال مق

ى      ) دورا(في  و.  ومقام متى  ،حسن ساء، قطع                 (موقع اثري يحتوي عل ة، ارض مرصوفة بالفسيف ي بحجارة مزمول رج مبن ا ب بقاي
  .)1991، الدباغ).(معمارية، صهريج
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 المواقع الرئيسة في بلدة دورا: 2يطة خر

 

  السكان 
دة دورا   أن عدد سكان       ،2007عام  جرى  بين تعداد السكان الفلسطيني الذي       غ  بل سمة  23,046 بل نهم    ، ن  ،روذآمن ال    11,761م

  .اإلناث  من11,285و
  

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

ام    بلدة دورا  ي      ،2007 لع ا يل ان آم ة       % 43.1:  آ ة العمري ل من     ضمن الفئ ا،    15أق ة       % 53.8 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
اث في ال              .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.9، و عاما ذآور لإلن سبة ال ات أن ن  : 103.3 هي    ةمنطق آما أظهرت البيان
  .)تشمل سكان دورا، رفادة، الهجرة، آريسة والطبقة األرقام( %.49.2 ونسبة اإلناث ،%50.8نسبة الذآور أي أن  ،100

  
  العائالت

ألف ا  يت ائالت، منه ن الع دد م ن ع دة دورا م كان بل سويطي : س ايرة، ال درابيع،  العم سالمة، ال دراويش، الم شرحة، ال رو، ال ، عم
  .العواودة
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  تعليمقطاع ال
د    ، من مجمل السكان   %5.5 حوالي   ،2007بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة دورا للعام          اث  شكلت ن   وق ذه وه ،  %72.7 سبة اإلن

ذآور       تعتبر سبة ال اك           .  نسبة عالية مقارنة بن ين، هن سكان المتعلم ة،       % 11.3ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق  %50.6ي
ة واإلعدا     ة انهوا دراستهم االبتدائي م            %16.6 ،دي ة، الجدول رق تهم الثانوي وا دراس دة دورا،           1 انه ين المستوى التعليمي في بل ، يب

  . 2007حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10( دورا  بلدةسكان: 1جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

لوم دب  ثانوي  إعدادي  ابتدائي و الكتابة
دبلوم   سبكالوريو  متوسط

  المجموع  ةدآتوراماجستير  عالي

 9,852 51 126 19 981 510 1,627 2,975 2,196 1,072 295  ذآور
 9,662 2 30 12 933 457 1,621 2,770 1,928 1,125 784  إناث

 19,514 53 156 31 1,914 967 3,248 5,745 4,124 2,197 295  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009زي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المرآ *:المصدر
  .معلومات الجدول تشمل سكان دورا، رفادة، الهجرة، آريسة، الطبقة :مالحظة

  
ذآور، و     7منها  :  مدرسة 19، بلغ عدد المدارس في بلدة دورا        2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        دارس لل د 8 م ارس  م

م      انظر (. )وزارة التربية والتعليم العالي   ( المدارس حكومية    همعظم هذ ). للجنسين( مدارس مختلطة    4لإلناث، و   ، و 2الجدول رق
   ).2خريطة رقم 

  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  دورابلدة المدارس في : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي   الثانوية للبنينصالح الديندرسة م  1
 حكومية ذآور ثانوي   للبنينالثانوية الشهيد ماجد أبو شرارمدرسة  2
 حكومية ذآور أساسي األساسية للبنينابن سينا مدرسة  3
 حكومية ذآور أساسي  ألساسية للبنينالرازي امدرسة  4
 حكومية  ورذآ أساسي للبنين األساسية آنار مدرسة  5
 الوآالة  ذآور أساسي  للبنيناألساسية مدرسة دورا  6
 خاصة  ذآور أساسي  مدرسة الصديق الخاصة 7
 حكومية  إناث ثانوي   الثانوية للبنات دورامدرسة  8
 حكومية إناث ثانوي  الثانوية للبناتدار السالم مدرسة  9
 حكومية إناث ثانوي  مدرسة بنات دورا المهنية الثانوية 10
 حكومية إناث أساسي  مدرسة شهداء دورا األساسية للبنات 11
 حكومية إناث  أساسي  مدرسة األقصى األساسية للبنات 12
 حكومية إناث  أساسي  مدرسة الهدى األساسية للبنات 13
 الوآالة إناث  أساسي  مدرسة دورا األساسية للبنات األولى 14
 الوآالة إناث  يأساس  مدرسة دورا األساسية للبنات الثانية 15
 حكومية  مختلطة أساسي  مدرسة فلسطين األساسية المختلطة 16
 حكومية مختلطة أساسي  مدرسة اليرموك األساسية المختلطة 17
 حكومية مختلطة أساسي  مدرسة القدس األساسية المختلطة 18
  خاصة مختلطة أساسي  مدرسة المنهل األساسية المختلطة 19
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غ          أن ،2006/2007ة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي        آما أظهرت بيانات وزار    دة دورا بل  عدد الصفوف الدراسية في بل
  ).3رقم انظر الجدول ( معلما ومعلمة 323 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 7,714 الطالبا، وعدد صف 232

 
 )2007-2006(عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في مدينة دورا : 3جدول 

  المجموع  وآالة الغوث  خاصة  حكومية  
  7 1 1 5  عدد المدارس
 103 13 10 80  عدد الصفوف

 146 18 15 113  علمينعدد الم

 ذآور

 3,603 436 373 2,794  عدد الطالب
 8 2 - 6  عدد المدارس
 91 19 - 72  عدد الصفوف

 129 23 - 106  علمينعدد الم

  إناث

 3,151 644 - 2,507  عدد الطالب
 4 - 1 3  عدد المدارس
 38 - 10 28  عدد الصفوف

 48 - 13 35  علمينعدد الم

  مختلط

 960 - 198 762  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
  .)2 أنظر خريطة رقم (.4رقم  وهي مدرجة في الجدول ، طفاللأليوجد في بلدة دورا عشر رياض 

  دورا حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة بلدةرياض األطفال في: 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 خاصة 3 60 2 روضة الشروق  1
 خاصة 2 42 2  الحنان النموذجيةروضة  2
 ةخاص 4 95 4  سنبلة فلسطينروضة  3
 خاصة  4 94 3 "أ"روضة الصديق  4
 خاصة  4 86 4  "ب"الصديق روضة  5
 خاصة  2 35 2 األقصىروضة  6
  خاصة  2  25  2  روضة السنافر 7
 خاصة  1  12  1  روضة البالبل 8
 خاصة  3  66  3  روضة صناع الحياة 9
 خاصة  2  43  2  روضة رناد 10

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
نقص في عدد الصفوف             ومن أهم المشاآل التي ت  سائي، نتيجة ال صباحي والم دوام ال دة دورا، مشكلة ال يم في بل واجه قطاع التعل

 . يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطالبوبالتالي  الطالب واألهالي والمعلمين،  آاهلوالمدارس، مما يزيد من العبء على
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   قطاع الصحة
    .)2رقم وخريطة ، 5رقم انظر الجدول  (.الصحية  عدد من العيادات والمراآزفي بلدة دورايوجد 

      
   الصحية في مدينة دورا حسب السلطة المشرفةرافقعدد الم: 5جدول 

 أهلية الوآالة خاصة  حكومية  نوع المؤسسة
 - 1 1 1 عيادة طبيب عام

 - 1  1 1  عيادة طبيب أسنان
 - 1  - 2  عيادة صحية
 - - 1 - مرآز أشعة
 - - 1 -  مختبر طبي

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

 - 3 22 7  المجموع
  

اني   ت في البلدة    الخدمات الصحية ، فان   اإلسرائيلية اإلجراءاتات و االغالق إلى باإلضافة د ع ا  ، من المشاآل    العدي  عدم وجود    :منه
ة،         عدم وجود   ألجهزة الطبية، نقص في عدد األطباء المختصين،        ، قلة ا  األدويةقلة   تمويل، تح مراآز طبي بنايات بحجم مناسب لف

ى  دورا  المرضى في   يضطر   ارئةطال التحاالفي  و. عدم وجود مستشفى  و ة   التوجه إل ل مدين شفيات  لتلقي العالج في     الخلي المست
  . دوراة آم عن بلد9والتي تبعد حوالي   الموجودة فيها،والمراآز الصحية

  األنشطة االقتصادية
ة في      معظم   د         % 60ستوعب  ي حيث    ،  سوق العمل اإلسرائيلي     عمل في     ت دورا القوى العامل ة في البل وى العامل انظر  . (ةمن الق

  ).1الشكل رقم 
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في منطقة سعير، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 60 اإلسرائيلي، ويشكل سوق العمل •
 .من األيدي العاملة %25 ويشكل قطاع الموظفين، •
 .من األيدي العاملة% 9قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة %5 ، ويشكلقطاع التجارة •
 .من األيدي العاملة %1ويشكل  ،قطاع الصناعة •

  
  دورا بلدة النشاط االقتصادي في  القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

سوق العمل اإلسرائيلي 
60%

الزراعة
9%

الوظائف الحكومية 
والخاصة والخدمات

25%

التجارة
5%

الصناعة
1%
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ود  ،  مصانعة  عد:  العديد من المؤسسات الصناعية واالقتصادية منها      دورايوجد في    ون  عاصر ، محاجر حجر، م    محطات وق  ،زيت
ديم الخدمات  محال  20و، منجرة 15،  حدادةة ورش16، مالحم ثماني،   لبيع المالبس  محال 19 ك      لتق ى ذل ة، وباإلضافة إل  المختلف
 ).2انظر خريطة رقم  (.ةبقال محل 150ك هنال

  
 : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيليةبلدة دورالفئات االجتماعية األآثر تضررا في وقد تبين أن ا

  
  .السابقون في إسرائيلعاملون  ال-1 
  . أفراد فأآثر6سر تتكون من   المعيلون أل-2 
  . صغار المزارعين-4 
 . صغار التجار-5 

 
  القوى العاملة 

ساآن   سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان ام لأظه اك أن،2007ع انوا شخصا 6,355  هن دة دورا آ ي بل صاديا ف شيطين اقت   ن
ون% 85.6( اك  )يعمل ان هن ي    13,159، وآ صاديا ف شيطين اقت ر ن صا غي دة شخ الب،  % 59.6 (البل ن الط ن % 29.4وم م

  .)6  رقمدولانظر الج(، )المتفرغين ألعمال المنزل
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10(  دورا  بلدةسكان: 6جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل  بق (العم س
 )له العمل

عاطل عن العمل    
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ  المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  لمنزال

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 9,852 4,771 177 103 573 12 5,0813,906 361 4,393327  ذآور
 9,662 8,388 73 24 3,863485 3,943 1274 181 1,04845  إناث

 19,514 13,159 250 127 3,8751,058 6,3557,849 542 5,441372  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009 المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز:  المصدر

  

  قطاع الزراعة
،  دونم أراض مفتوحة وغابات1,270 ، دونم أراض سكنية7,100منها ،  دونم17,600 حوالي  الكليةالقريةتبلغ مساحة 

  .)3، وخريطة رقم 7رقم ل انظر الجدو. (للزراعة تعتبر أراض صالحة ا دونم8,220و
   

)المساحة بالدونم ( في بلدة دورا استعماالت األراضي: 7جدول 
 المراعيمساحة  المساحة الصالحة للزراعة

 واألراضي
 المفتوحة

الغابات مساحة 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

1,000 270 1,308 6,912 7,100 17,600 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر                
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  دورا بلدةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في  :3يطة خر

 
  

دة دورا            الخضروات أنواع مساحة و  ، يبين 8جدول رقم    ة المكشوفة في بل ة      .  المختلفة البعلية والمروي ر الخضروات الورقي وتعتب
 . بلدةآما تعتبر البندورة والفقوس و الكوسا أآثر األنواع زراعة في ال.  دونما232ة، وتبلغ مساحتها المروية أآثر األنواع زراع

  
   )المساحة بالدونم( دورا  بلدة البعلية والمروية المكشوفة فيوات بالخضرةعوزرم األراضي الةمساح: 8جدول 

 
 المجموع

  أخرىواتخضر
 

بصالاأل  
 

البقوليات 
 الخضراء

 واتالخضر
رقيةالو  

 واتالخضر
 الثمرية

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
698.9 217 185 20 133 0 29.3 8 232 0  119.6 189 

  
  . الخيار وأهمها التي تزرع بالخضروات، ، من البيوت البالستيكية دونم133.8 دورا بلدةآما يوجد في 

  
المساحة تبلغ ، و، النعنع والبابونجدورا، وهي الزعتر، الميرمية  التي تزرع في بلدةالطبية اتاتأربعة أنواع من النبويوجد أيضا 

  .ا دونم19المزروعة بها 
  

ين ، العنب  إضافة إلى مساحات من .  مزروعة بأشجار الزيتون   ا دونم 3,158أما بالنسبة لألشجار المثمرة، فهناك       ات،  الت  واللوزي
  ).9أنظر جدول رقم (

  )المساحة بالدونم (بلدة دورا في  المثمرةراشج باألةعوزرم األراضي الةمساح: 9جدول رقم 
اتياللوز  الحمضيات  الزيتون  المجموع فواآه أخرى الجوزيات التفاحيات 

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
3158 0  0  10  424  1  85  0  157  0  1115 0  4939 11  
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سبة للمحاصيل ةوبالن ة  الحقلي يوالعلفي دة دورا،  ف د  بل والي فيوج الحبوب،630ح زرع ب ة ت ن المحاصيل الحقلي ا م ح   دونم القم
  ).10أنظر الجدول رقم . (قيا والبي،آالكرسنة  تليها المحاصيل العلفية.والشعير

  
)المساحة بالدونم(را مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في بلدة دو: 10جدول 

 
 المجموع

 محاصيل محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى
 البذور

أبصال ودرنات  بقوليات جافة
 وجذور

 الحبوب

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

0 893 0 0 0 4.5 0 170 0 0.5 0 75 0 9 0 630 
 

، الماعز، و األغنام االبقار،الماشية، مثلبلدة دورا يقومون بتربية سكان  صعيد الثروة الحيوانية في بلدة دورا، فان أما على
  .)11انظر الجدول رقم  (.والنحل تربية الدواجن إلى إضافة

  
  الثروة الحيوانية في بلدة دورا: 11جدول رقم  

لحميرا البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل األحصنة  الجمال *األبقار األغنام الماعز

550 ------- 308,600 4 65 9 4 1,150 2,500 343 
 . الثيران، والعجول،مجموع األبقار*
 

  .على مياه األمطارتعتمد الزراعة في البلدة 
  . الزراعيةآتورات واآلالتامناسبة لسير الترحيث أنها هي غير معبدة، ف دوراقرية  أما الطرق الزراعية في

  
  :، ما يليتحول دون تطور القطاع الزراعي في بلدة دوراومن أهم المعوقات التي 

  . في قطاع الزراعةر الالزم لالستثما المالرأس وعدم توفر هشح الميا .1
 .قلة مصادر المياه .2
 . في البلدةةيعدم توفر برامج تطوير .3
  . االقتصاديةضعف الجدوى .4
 عدم توفر المراعي .5
  .نتجات الزراعيةصعوبة تسويق الم .6

  قطاع المؤسسات والخدمات  
  : الدوائر الحكومية، ومنهامؤسسات والمكاتب العديد من  دورا مدينةيوجد في 

  . مكتب إطفائية-.           ة مالية جنوب الخليلمديري -                  .بريد واالتصاالتللمكتب  -
  . دائرة السير-.               يرية أوقاف الجنوبمد -       .    ن االجتماعيةووزارة الشؤل مكتب -
  . المحكمة الشرعية-.                   محكمة صلح دورا -         مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل   -
 .شرطةرآز  م–.               شرآة آهرباء الجنوب -                . مديرية داخلية جنوب الخليل-
  . مكتب أمن-     .              مكتب وزارة العمل-   .      خل جنوب الخليلمديرية ضريبة د -
 .مكتب وزارة التعليم العالي -          .  مكتب االرتباط والتنسيق المدني -
      .             مديرية زراعة دورا-   .              مديرية الجمارك والمكوس -
  

  : وهي، ونوادي ومؤسسات محلية من جمعياتة مؤسس17 دورا بلدةوجد في ي، المؤسساتتلك باإلضافة إلى 
اه            1967تأسست بلدية دورا في عام      : بلدية دورا -1 سكان آالمي ع ال ة لجمي اء ، وتقدم البلدية خدمات عام ات   ،والكهرب  وجمع النفاي

  .تنظيم وإصدار رخص األبنية وخدمات أخرىو ،الصلبة
ة -2 سطينيجمعي ر الفل الل األحم ام: اله ة ع شاء الجمعي م إن وم ب ،2006 ت دمات صحية وتق ديم خ وارئتق ذوي وط دمات ل ، وخ

  .االحتياجات الخاصة
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  .لنواحي الرياضية واالجتماعية والثقافية والفنيةهتم باوي. 1946تأسس سنة  :نادي شباب دورا الرياضي-3
  . وتسويقهاذائيةومواد غ ،إنتاج مطرزات يدويةعلى لنساء  لتدريب امرآز: دي نسوي دورانا-4
وفير    القشوأعمال  ،ل أعمال التطريز اليدويللنساء من خال عمل  يوفر المرآز فرص  :  مرآز المرأة الثقافي   -5 ى ت ، باإلضافة إل

  .دورات رياضية للنساء
ة   هدف إلى تتعتبر المؤسسة رائدة في تقديم خدمات   : جمعية نهضة بنت الريف    -6 رأة الريفي دى الم د   من خالل  ،رفع الوعي ل  عق
  .يوجد روضة تابعة للجمعيةآما . مشاريع للنساءتنفيذ ورات والد
  .استخدام الكمبيوتر، و واللغات التدريسية يوفر دورات في المناهج،مرآز لألطفال والشبابوهو : مرآز األنوار الثقافي -7
وم   و.  عضو  500 حوالي    أعضائه  ويبلغ عدد    ،1994تأسس عام   : نادي أهلي دورا الرياضي    -8 ة      يق شاطات ثقافي د ن ادي بعق  ،الن

شمل المحاضرات دوات، ت د عو، الن ولةيبيتدردورات ق ن ال ح د م يط اال،مواضيع العدي ل التخط ين   مث شبيك ب تراتيجي والت س
وم ب. المؤسسات ا يق شطرنجآم ل ال شاطات رياضية مث ساعد،ن ل م ة مث شطة و، الطالبة وأخرى اجتماعي ديم أن  خالل شهر تق

  .رمضان المبارك
ة ب     2004تأسست الجمعية سنة    : الزراعيية التصنيع   جمع -9 رأة في دورا بت          ال، حيث تقوم الجمعي اون مع الم صنيع المنتجات   تع

  .الغذائية وتسويقها
لمعرفة من يهدف المرآز إلى نشر الثقافة وا    و. 1998 تم إنشاء المرآز من خالل بلدية دورا عام          :مرآز شهداء دورا الثقافي    -10

  . وتنظيم اللقاءات والدورات،التعليم والترفيه عبر إقامة الندوات والمعارض، ، اإلعالمشاداإلر، خالل التوجيه
ام     : فرع دورا  - جامعة القدس المفتوحة   -11 وفير     . 1999تأسس مرآز دورا الدراسي ع ذا المرآز بت وم ه ة   ويق الدراسة الجامعي
  . في تخصصات تربوية وإداريةلوريوس البكاالجامعة درجةوتمنح . والقرى المحيطة بها  دورالبلدة
  .طات تربوية أخرىانش، والقيام برؤى مجلةإصدار  على  المنتدىيعمل: دورامنتدى معلمي _ 12
  . مؤسسة إبداع_13
  .الشبابمؤسسة رعاية  _14
  .ي فرع للجمعية الخيرية في الخليل وه،1995جمعية خيرية تأسست سنة : دورا _ الجمعية الخيرية اإلسالمية_15
  .2000تم تأسيسه عام : - ريف دورا-مجلس الخدمات المشترك_ 16
  .مرآز ثقافيوهو : مرآز حيفا للسالم_ 17

)2انظر خريطة رقم (  
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 98 حوالي بشبكة االتصاالت، وموصولة دورا بلدة :االتصاالت •
 
ام     د بلدة وصل تم   :المياه • سكنية  من  % 85حوالي ، و1966ورا بشبكة المياه منذ ع شبكة ب موصولة  الوحدات ال تم  و. ال ي

د ال ةتزوي ن مدين اه م اهشرآة بالمي رائيلية   المي روت(اإلس ع). ميك ار الجم ر آب شبكة وتعتب ة ل ابيع المصادر البديل  والين
اصة ري الخضروات      وخ ة،زراعي غراض ال  لألوجميعها مستغلة   جوفيان،  وبئران  البلدة نبعان،   يوجد في   حيث  المياه،  

ار عين   و،  عين عمران : والينابيع المستغلة هي  . وسقي المواشي  ا يوجد في       . آن ة آم اه سعته     القري  .3م 5000 خزان مي
شبكة  تغطية  عدم   ،بلدةلالتي تزود ا  المياه  نقص عام في آمية      :منهاة،   آثير مشاآل  من دورابلدة  وتعاني خدمة المياه في     

 .ه عبر الشبكة نتيجة تسريب المياهالميافي فقد وجود ، ه، تلوث الميافة الوحدات السكنية لكاالمياه
 

شكة ة ب  صول مو بلدة الوحدات السكنية في ال    من% 98حوالي  . 1976 بشبكة الكهرباء منذ عام      لبلدة ا وصل تم   :الكهرباء •
تم شرا    لبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين الت      ايقوم المجلس   و. الكهرباء ة         ؤي ي اء القطري ها من شرآة الكهرب

 . اإلسرائيلية
 

ا      وتقدر آمية. نظام جمع النفايات الصلبةتقوم بلدية دورا بإدارة  :جمع النفايات الصلبة  • تج يومي ي تن صلبة الت النفايات ال
ة  يتم جمعها من المناطق السكنية ونقلها إلى مكب النفايات       ا،   طن 17حوالي  في البلدة ب   ل الخاص ببلدي د   ، والخلي ذي يبع ال

 .هاحرقعن طريق  ويتم التخلص من النفايات في المكب. بلدةال آم عن 25حوالي 
 

ر االمتصاصي           و. شبكة صرف صحي     دورا   بلدة ال يوجد في     :الصرف الصحي  • ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال  ةجمي
  .جوفيةهذا احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه اليعتبر للتخلص من المياه العادمه، و
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يارات  جمع متعمل على نقل الرآاب من       عمومية سيارة   90 أربعة باصات و    دورا بلدةيوجد في    :خدمة المواصالت  •   س
ل      إلى   دورا ة الخلي العكس مدين ضا   وب اك أي يارة  32، وهن ة     س ر منظم سبة   .تعمل بصورة غي ا بالن ة الطرق في    أم  لحال
  .)12الجدول رقم  أنظر (البلدة طرق داخلية ورئيسة في آم 109فهناك بلدة، ال

  
   دورا بلدة في  وأطوالها حالة الطرق :12جدول رقم 

  حالة الطرق  )آم ( طول الطرق 
  زراعية  فرعية  رئيسة

  -  7  28  طرق جيدة ومعبدة
  -  6  11  طرق معبدة وبحالة سيئة

  -  12  45  طرق غير معبدة
  -  25  84  المجموع

 .2006 .قاعدة بيانات أريج: المصدر

 

   إجراءات االحتالل اإلسرائيليأثر
ى      مستوطنة بيت حجاي   : هيو  إسرائيلية، مستوطنات أربع دورا بلدةيحيط ب  ع إل شرق ، وتق دة    ال م  ، مس  دورا  من بل  ،توطنة أدوراي

ة   في الجهة     وتقع )نيجوصوت( ، مستوطنة غال يهودا      من البلدة   الجنوب وتقع إلى  ة الغربي دة    الجنوبي ستوطنة  ، من البل ل  وم  عتنيئ
شرقية   في   عوتق دة  من   الجهة الجنوبية ال ى  باإلضافة . البل ان   المستوطنات إل دة دورا ، ف أثر  بل الحواجز   تت ى الطرق     ب ام عل ي تق الت

ى             )حاجز الفوار (على مدخل الفوار    لها، وخاصة الحاجز المقام     المؤدية   ومي عل شكل ي ، حيث تعمل قوات االحتالل اإلسرائيلي ب
  . الرئيسة للبلدةنصب الحواجز الطيارة على المداخل

وات االحتالل اإلسرائيلي          اقتالع   وقد قامت ق ون، و     780ب ب، و     500 شجرة زيت ات، و     350 شجرة عن  شجرة   900 شجرة لوزي
  .تم مصادرتها أو عزلها  إلى مساحات من األراضي وحدة سكنية خالل انتفاضة األقصى، إضافة12أخرى، وتدمير 

   

   المنفذةلخطط والمشاريع التطويريةا
د ة للت أع شاريع تطويري شمل م ة ت ة دورا خطة تطويري دةبلدي ذ . بل شاريع2004فمن ذه الم ن ه د م ة العدي ذت البلدي انظر . (، نف

  ).13الجدول رقم 
  دورا مدينةالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في : 13جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  صندوق البلدية بنية تحتية  رع الداخليةا وتأهيل عدد من الشوتعبيد 1
  تمويل المهندس أسامة طه الرجعي تعليمي   بناء مدرسة المرحوم طه الرجعي  2
  رجل األعمال محمد يوسف نووفة بنية تحتية بناء جزء من المدرج الرياضي 3
  بكدار تعليمي   تأهيل وبناء عدد من الغرف الصفية  4
  مؤسسة إيطالية تحتيةبنية  مشروع الصرف الصحي المرحلة األولى 5
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  للبلدة حتياجات التطويريةاالولويات واأل
  .التطويرية للبلدة واالحتياجات لوياتاألو ،14  رقمويبين الجدول. يةالتحتية والخدماتالبنية في آبير  من نقص  البلدةتعاني

  
  دورابلدة واالحتياجات التطويرية في األولويات: 14جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم64*     *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم6    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم15    * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 1,500    * بناء خزان مياه 4
   آم4    *  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 
      *  بناء مدارس جديدة 1
     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

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

  . آم طرق زراعية14 آم طرق داخلية، و 30 آم طرق رئيسة ، 20 •
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