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 شكر وعرفان

 
 )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة  القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 لبيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ا

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاظة محا هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلامحا ظة هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي 

التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي            

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية   يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا محا ظةة  والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي     

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتما

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا محا ظةة  يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي    

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 بيت دجنقرية دليل 

 الفيزيائية الموقع الجغرافي والخصائص
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  17.04  وعل  بعد مدينة نابلا شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية بيت لجن

ومن    لير الحطب وسال  الترب  ومن  العقربانية   ومن الشمال روش بيت لجن يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2714أريج   - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية) بيت  وريك ال نوب

 

 بيت دجنقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2714  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     343.3 يهةا حةوالي    سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار        ةوق  متةرا  212علة  ارتفةاع    بيت لجنقرية تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %25 لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   27لرجا  الحرارة  يصل إل  

2714.)  

 

الحك  المحلةي   لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديدة المعر ة من قبل و ارة 258202تبلل مساحة قرية بيت لجن حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2711وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

ا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتاي

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .بملفا  ملكيا  األراضي وريرها الملكيا  الماةة بالت مع وال
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  9يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم  1995عةام   بيةت لجةن   ةي   قةروي  ت  تأسةيا م لةا  

ضةمن   عويقة .لةك  م لائة  مقةر   للم لةا  ويوجةد . مةوظفين بشةكل ج ئةي    2 مةوظفين بشةكل لائة   و    4 يعمل  ةي الم لةا   كماالفلسطينية  

 (.2713  بيت لجن)م لا قروي  يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا ا  شرق نابلا. وم لا خدم

 

   ما يلي (2713  بيت لجنقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة كهرباء أو المولدا 

   وتقدي  المدما  العامة.طرق  الد شق وتأهيل وتعبيجمع نفايا   تنظيي شوارع 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 .تو ير شبكة ةر  ةحي 

 

 نبذة تاريخية
 

سميت القرية بهذا االس  نسبة إل  معبول كنعاني كةان يعبةد  ةي العةراق وكةان يسةم    لاجةون    والتةي تعنةي باللتةة السةريانية  بيةت             

بيةت  قريةة   أةةل سةكان   ويعةول . العهةد الرومةاني   إلة  خ إنشةاء الت مةع الحةالي    يعول تةاري و.  القم   وذلك لشهرتها ب راعة القم  وقتها

 .(1صورة رق  الأنظر ()2713  بيت لجن)م لا قروي  لاعل  ي سوريا  وبيت حنينا  ي القدس  إل  لجن

 

 بيت دجنقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

خربةة  ا  منهة   القريةة األماكن والمنةاطق األثريةة  ةي     من عدةكما يوجد  .بيت لجن مس د  مس د واحد   وهو نبيت لجقرية يوجد  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2713  بيت لجن)م لا قروي  سياحيا ة  وجميعها رير ملهلعر ان الصقور   وخربة روس الديار

 

 بيت دجنرية ق في يسةئالر المواقع: 2 خريطة

 
 2714  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةل   بيت لجنقرية أن عدل سكان   2770بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      547 ويبلةل عةدل األسةر   نسةمة مةن اإلنةاث      18075و نسةمة مةن الةذكور     18025نسمة  منه   38432

 وحدة.047

 الفئات العمرية والجنس

 

% 32.1  كةان كمةا يلةي     2770لعةام   بيةت لجةن  قريةة  أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العام للسةكان والمسةاكن    

عامةا  مةا  ةوق.     52% ضمن الفئةة العمريةة   3.5عاما  و 54 -12% ضمن الفئة العمرية 57.2عاما   12ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.49.0%  ونسبة اإلناث 27.3  أي أن نسبة الذكور 171.2 177  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

يش  عائلةة أبةو ثابةت  عائلةة حنايشةة       أبو حبش  عائلة حنيني  عائلة أبو حن عائلة من عدة عائال   منها  بيت لجنقرية يتألي سكان 

عائلة لار حامد  عائلة لار حج محمد   عائلة عبد ال ليل  عائلةة أبةو سةعالة  عائلةة أبةو رنةي   عائلةة أبةو  عةالن  وعائلةة أبةو حلةوان             

 (.2713  بيت لجن)م لا قروي 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    21  وقد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا     %5.3  حوالي 2770عام  بيت لجنقرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةةوا لراسةةته  اإلعداليةةة   22.2% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة   25% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   13.9المتعلمةةين  كةةان هنةةا   

  حسةب  بيةت لجةن  قريةة  ي  ةي    يبةين المسةتول التعليمة   1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رقة   2.2% انهوا لراسته  الثانوية  و12.9

 .2770ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بيت دجنقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,332 4 1 9 4 87 37 200 449 331 176 34 ذكور

 1,283 1 - 2 - 66 23 216 305 350 187 133 إناث

 2,615 5 1 11 4 153 60 416 754 681 363 164 المجموع

 نهائية.  النتائج ال2770  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2711/2712 ي العةام الدراسةي    بيت لجنقرية   ي والثانويةاألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

  كما ال يوجةد أيةة ريةاض ل طفةال  ةي القريةة تشةر  عليهةا         من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارتهو حكوميتين

 (.2انظر ال دول رق  ()2712  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  التربية والتعلي و ارة 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  بيت دجنقرية المدارس في  : توزيع7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية لمختلطةبيت دجن الثانوية امدرسة 

 إناث حكومية بيت دجن الثانوية للبناتمدرسة 

 .2712مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

معلمةةا ومعلمةةة  22طالبةا وطالبةةة  وعةةدل المعلمةين    942  وعةةدل الطةةالب اةةفّ  32 بيةةت لجةةنقريةة  يبلةل عةةدل الصةفو  الدراسةةية  ةةي   

يبلةل   بيةت لجةن  قريةة  وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس      (.2712  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

   .(2712مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 29  وتبلل الكثا ة الصفية الب وطالبةط 12

 

   منها (.2713  بيت لجن)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل بيت لجنقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما  

 ي مدارس القرية بعض الصفو  بحاجة إل  إعالة تأهيل . 

  . عدم كفاية التر  الصفية  ي مدرسة البنا 

 .عدم تو ر مالعب جيدة تفي بالترض  ي مدارس القرية 
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 قطاع الصحة
 

عةام خاةةة  وةةيدلية    عيةالة بيةت لجةن الصةحية الحكوميةة  عيةالة طبيةب        حيةث يوجةد   . مرا ق ةةحية عدة  بيت لجنقرية  ي  تتو ر

وةةحية  ال  مستشةف  ر يةديا والمستشةف  الةوطني     و ي حال عدم تو ر المدما  الصحية  ي الت مع   إن المرض  يتوجهون . خاةة

 (.2713  بيت لجن)م لا قروي ك  12عن الت مع حوالي    حيث يبعدون  ي مدينة نابلانابلا 

 

   أهمها (2713  بيت لجن)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من بيت لجنقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر األلوية باستمرار  ي عيالة الصحة الحكومية 

  الطابق الثاني. ي موقع العيالة رير مناسب وخاةة لكبار السن ألنها تقع 

 .الحاجة إل  بناء مرك  ةحي مستقل ومتطور 

 ساعا  يوميا  ق . 4  اسبوعيا يومين  ي األسبوع رير كا ي حيث يعمللوام الطبيب رير منتظ  و 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لا قةروي    % من القول العاملة22  ستوعبي حيثالمدما  قطاع  عل  عدة قطاعا   أهمها بيت لجنقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2713  بيت لجن

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2713به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام يدانيوقد أظهر  نتائج المس  الم

 ما يلي ك  بيت لجنقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة. 22قطاع المدما   ويشكل % 

 من األيدي العاملة27ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 27العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة12قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 12 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 بيت دجنقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2713  نبيت لجم لا قروي  المصدر:

 

بقاال  خضار  3 ممب  واحد بقالة   47 بيت لجنقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

  بيت لجنم لا قروي )الممتلفة  محال  للمدما  2   محال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ( 5 و واكه  

 القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.12إل   2713لعام  بيت لجنقرية لة  ي ةلت نسبة البطاوقد و (.2713

 (.2713القطاع ال راعي )م لا قروي بيت لجن    هي   نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية

 

 القوى العاملة 

 

% من 34.3  أن هنا  2770عام  اء الفلسطينيالذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحص المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 21.9% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  52.5 % يعملون(. وكان هنا 91.5السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 3انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %47.2الطالب  

 

 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس بحس( فأكثر سنوات 11) بيت دجن سكان :3جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 موعالمج أخرى

 1,332 1 525 20 2 48 1 454 806 30 30 746 ذكور

 1,283 2 1,191 4   62 688 437 90 11 4 75 إناث

 2,615 3 1,716 24 2 110 689 891 896 41 34 821 المجموع

   النتائج النهائية.2770  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   324و لونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة     28522لونما  منهةا   258202 حوالي بيت لجنقرية تبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) بيت دجنقرية  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(22677)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

277 121 178548 7 3 58024 880 5 28713 384 268872 

 2714  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 بيت دجنقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2714  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

حيةث يوجةد حةوالي    ل يتةون  ا ب راعةة  بيةت لجةن  وتشةتهر   .بيت لجةن قرية  ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها2ال دول رق  

م روعةة بةأنواع ممتلفةة مةن      لونة  مةن البيةو  البالسةتيكية     2 لجةن كما  يوجد  ي قريةة بيةت    ل يتون.لون  م روعة بأش ار ا 28121

 (.2717)مديرية  راعة نابلا    الم روعا 
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 نم()المساحة بالدو بيت دجنقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 5جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

7 28449 7 53 7 102 7 7 7 37 7 7 7 28121 

 2717  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  وأهمهةا القمة  )أنظةر ال ةدول رقة       لونة   18717 ن مساحة الحبوب تبللإ   بيت لجنقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

5.) 

 

 )المساحة بالدونم( بيت دجنقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 6جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

نات أبصال ودر

 وجذور
 الحبوب

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

7 18672 7 157 7 7 7 397 7 17 7 32 7 3 7 18017 

 2717 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

المس  الميةداني   المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن  ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية ضياألرا

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .اعية األكبر حسب أريجيوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال ر

 

 واألرنةام  األبقار مثل المواشي يقومون بتربية  بيت لجنقرية  سكان من% 27 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.0انظر ال دول رق  ()3271  بيت لجن)م لا قروي  وريرها

 

 بيت دجنقرية  في الحيوانية الثروة: 2 جدول

اج البياضالدج خاليا نحل  األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم 

37 48277 228777 7 7 7 7 407 18247 19 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2717  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

رق  )انظر ال دول (2713  بيت لجن)م لا قروي  ك  طرق  راعية 21   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

2). 

 

 وأطوالها بيت دجنقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :2جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 0 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 17 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2713  بيت لجنقروي م لا المصدر: 
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   منها (2713  بيت لجن)م لا قروي والعقبا   المشاكل بعض بيت لجنقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 قلة تو ر مصالر المياه 

 الطرق ال راعية. قلة 

 .ارتفاع أسعار المدخال  ال راعية 

 ة.عدم تو ر لع  من الملسسا  وال معيا  المعني 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    ولكةن أية ملسسا  حكومية   بيت لجنال يوجد  ي قرية 

    (  منها2713 بيت لجنقروي  م لا)  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

   االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي    مةن قبةل    وت  ترخيصةه الحقةا  م  1996تأسا عام  :بيت دجنمجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية 

 م  من قبل و ارة الثقا ة  تعنة  بتقةدي  أنشةطة ثقا يةة ولورا  تعلةي  مسةاند ويوجةد       2717  تأسا عام جمعية مركز الشاهين 

 تابعة لها.خاةة روضة أطفال   يها

  :و ارة الداخلية  يعن  بكل مةا يتعلةق بالنسةاء مةن     من قبلالحقا م   وت  ترخيصه 1997تأسا عام نادي بيت دجن النسوي 

 لورا  تثقيي ةحي وتصنيع رذائي وأعمال يدوية وتطوير. تقدي 

  :و ارة الشةباب والرياضةة  يقةوم بالعديةد مةن       بةل مةن ق الحقةا   ترخيصةه م  وتة    1995تأسةا عةام   نادي بيت دجن الرياضي

 أعمال تطوعية شبابية وريرها.

  دع   ةةرع رام ا،   تقةةوم بةة –تأسسةةت مةةن قبةةل جمعيةةة تنميةةة المةةرأة  م   1999تأسسةةت عةةام : جمعيةةة تنميةةة المةةرأة الريفيةةة

 مشاريع تدريبية وتشتيلية للسيدا .

  :لورا م  من قبل و ارة الداخلية  تعن  بإعطاء لورا  محو أميةة للسةيدا   و  2772تأسست عام جمعية مدرسة األمهات 

 تعلي  ل طفال وريرها.

  :سر المحتاجة وتنفيذ مشاريع تنمويةة  تقوم بدع  األم  من قبل و ارة الداخلية   2711تأسست عام جمعية بيت دجن الخيرية

 واستثمارية.

 

  يعيةالبنية التحتية والمصادر الطب

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر و .م1990 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      بيةت لجةن  قريةة  يوجد  ي 

  بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء      القريةة  كما تواجةه  .%177ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  قريةال

  القريةة شبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي لاخل قرية ال كما يتو ر  ي. ارتفاع أسعار المستل ما  للشبكة من أعمدة وكوابل همها أ

 (.2713  بيت لجن)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي27وتقريبا 
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 النقل والمواصالت

 

أمةا بالنسةبة لشةبكة     (.2713  بيةت لجةن  م لا قةروي  )المواطنين تقوم بنقلخاةة   يارةس 527تاكسي   11 بيت لجنقرية يوجد  ي 

 رأنظة ()2713  بيةت لجةن  )م لةا قةروي    من الطرق الفرعيةك   3و ك  من الطرق الرئيسة  10 لقرية يوجد  ي ا لقرية االطرق  ي 

 .(9ال دول رق  

 

 بيت دجنقرية  في الطرق حالة: 9 جدول

 طول الطرق )كم(
 الطرق الداخلية حالة

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 0 3

 طرق رير معبدة. .3 2 -

 2713  بيت لجنقروي م لا المصدر: 

 

يةاه  ت ويد سكان قرية بيت لجن بالمياه من خالل مصالر خاةة متمثلة باآلبةار ال و يةة الموجةولة  ةي القريةة وذلةك عبةر شةبكة الم        يت  

بيةت  % )م لةا قةروي   177  وتصل نسبة الوحدا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة        م 2779ت  إنشائها عام  العامة التي

  (.2713  لجن

 

وبالتالي يبلل  (  2713  بيت لجنألي  متر مكعب/ السنة )م لا قروي  97حوالي  2712وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام 

بيةت لجةن يسةتهلك    قريةة  وهنا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي      لترا/ اليوم.  54حوالي بيت لجن  ويد المياه للفرل  ي قريةمعدل ت 

(  وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد     2713  بيةت لجةن  % )م لةا قةروي   12ن الفاقةد مةن الميةاه يصةل إلة       أهذه الكمية من المياه  وذلةك بسةبب   

بيةت لجةن   وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهال  الفرل من المياه  ي قريةة   المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة

  ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبةل منظمةة   (2713  بيت لجنلترا  ي اليوم  )م لا قروي  25

لت ويةد السةكان    اسةتمدامه قرية بيت لجن بئر مياه جةو ي يةت    . كما يوجد  ي لتر للفرل  ي اليوم 177الصحة العالمية والذي يصل إل  

كما يوجد  ةي القريةة خة ان ميةاه عةام       (.2713  بيت لجنبئر من لي لت ميع مياه األمطار )م لا قروي  1777ل  إ باإلضا ةبالمياه 

شةةيكل /متةةر   4اه مةةن الشةةبكة العامةةة  ويبلةةل سةةعر المتةةر المكعةةب للميةة    (.2713  بيةةت لجةةن )م لةةا قةةروي  متةةر مكعةةب   277بسةةعة 

 (.2713  بيت لجنمكعب)م لا قروي 

 

 الصرف الصحي

 

. حيث تصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة 2712يتو ر  ي قرية بيت لجن شبكة عامة للصر  الصحي ت  إنشاؤها  ي عام 

وحدا   تستمدم الحفر االمتصاةية والحفر (. أما باقي ال2713% )م لا قروي بيت لجن  97الصر  الصحي  ي القرية إل  

 (.2713الصماء للتملص من المياه العالمة )م لا قروي بيت لجن  

 

متةرا مكعبةا  والتةي     104واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهال  اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا  ةي    42عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرل من الميةاه العالمةة بحةوالي     ألي متر مكعب سنويًا. أما 53تعالل 

اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضة   ومةن ثة         

ية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه       يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األول

)قسة  أبحةاث الميةاه    العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

 (.2013أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

بيت لجةن ال هةة الرسةمية المسةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي              يعتبر م لا قروي 

القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظةرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية           

% 177شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة  تحصةيل الرسةوم حةوالي            5مقةدارها   عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا 

 (.2713  بيت لجن)م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان قرية بيت لجن من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحال  

لتةر و   227حاويةة بسةعة    22متةر مكعةب     1حاوية بسعة  37ن ث  يت  ت ميها  ي الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  وم

سةبوع  مةرتين  ةي األ  بواقةع   الم لةا القةروي  القرية  ليت  بعد ذلك جمعها من قبل  أحياءلتر  جميعها مو عة عل   27حاوية بسعة  27

ك  عن الت مع  حيت يت   3الشرقي والذي يبعد  (  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب بيت لجن2713  بيت لجن)م لا قروي 

   (.2713  بيت لجنالتملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريقها حرقها  )م لا قروي 

                                                                                                                                                                                                                          

كتة   وبالتةالي تقةدر     7.0أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية بيةت لجةن   

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 922طن   أي بمعدل  2.0رية بحوالي كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان الق

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن       بيت لجن تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 ةإدارة المياه العادم

 

المياه العالمةة التةي يةت  ت ميعهةا بواسةطة شةبكة الصةر  الصةحي  ةي قريةة بيةت لجةن  يةت  الةتملص منهةا لون معال ةة  ةي المنةاطق                   

ن استمدام الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه   أل  إ باإلضا ةالمفتوحة حيث ال تتو ر  ي القرية أي محطة لمعال ة المياه العالمة. 

قرية  وقيام بعض المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ةي  صةل الشةتاء  بسةبب عةدم      العالمة  ي ج ء من ال

تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخةل القريةة. كمةا أن اسةتمدام     

ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هةذه  الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و 

المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلةك حتة  يسةهل نفةاذ الميةاه العالمةة       

ض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب استمدام سيارا  الن

يت  ت ميعها من الحفر االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  الةتملص منهةا  ةي منةاطق مفتوحةة لون األخةذ بعةين االعتبةار         

 األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

وجول مكب نفايا  ةحي لمدمة القرية  مما يشةكل خطةرا علة  الصةحة ومصةدرا لتلويةث أحةواض الميةاه ال و يةة والتربةة مةن             عدم

خالل العصارة النات ة عن النفايا    ضال عن الروائ  الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية.

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية بيت دجن 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1992بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% 32لونمةا )  178122حيث ت  تصنيي ما مسةاحته    ت  تقسي  أراضي قرية بيت لجن إل  مناطق )ب( و )ج(  الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية     (ب) مناطقمن مساحة القرية الكلية( ك

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة(     52لونمةا )  158027و تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  االمور األمنية.  يما تة  تصةنيي مةا مسةاحته     
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حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة         ة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً   وهي المناطق التي تقع تحت السيطر (ج) كمناطق

سرائيلية. ومن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي قريةة بيةت لجةن يتمركة ون  ةي المنةاطق            ال بتصري  من االلارة المدنية اإلمنها ا

ومسةةتوطنا  وقواعةةد عسةةكرية   ا منةةاطق مفتوحةةة وأراض  راعيةةة  ةةي القريةةة  معظمهةة  (ج)  أمةةا المنةةاطق المصةةنفة  (ب)المصةةنفة 

 (.17 دول رق  ) انظر ال سرائيليةإ

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية بيت دجن اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 32 112152 مناطق ب

 67 162271 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 762222 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية بيت دجن 

 

كةان منهةا       األهدا  اإلسرائيلية الممتلفةالدونما  لصالنالت قرية بيت لجن حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  

الة الم لةا القةروي  ةي بيةت     سرائيلية والقواعد العسةكرية وتشةييد الطةرق االسةتيطانية اإلسةرائيلية. وبحسةب ا ة       اإل إقامة المستوطنا 

هةا حيةث   الفلسةطينيين الةدخول الي   ن معظ  األراضي الشرقية  ي القرية تعتبةر منةاطق عسةكرية متلقةة ويمنةع علة  المةواطنين       إلجن   

  -:سرائيلية.  يما يلي عرض لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية بيت لجنتمضع للسيطرة العسكرية اإل

 

لونمةا مةن أراضةي قريةة بيةت لجةن مةن أجةل إقامةة           199ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللهةا ل راضةي الفلسةطينية مةا مسةاحته      

وتبلةل   1901 ميمةورا  اإلسةرائيليتين. وتقةع مسةتوطنة  حمةرا   ةي ال هةة الشةرقية للقريةة  وقةد تأسسةت سةنة             مستوطنتي  حمةرا  و 

سةةرائيلي ومعظمهةةا مبنةي علةة  أراضةةي قريةة  ةةروش بيةةت لجةةن   إمسةتوطن   124حةةوالي  لونةة  ويسةكن  يهةةا  18222مسةاحتها حةةوالي  

لونة  ويسةكن    920  وتبلةل مسةاحتها   1903قرية  وقد تأسست سةنة  سرائيلية  تقع جنوب شرق المستوطنة  ميمورا  اإل الم اورة. أما

 مستوطن إسرائيلي ومعظمها مبني عل  أراضي قريتي بيت  وريك وال فتلك الم اورتين. 135 يها حوالي 

 

 قاعدة عسكرية  ي ال هة الشرقية للقرية. إلقامةلونما من أراضي القرية  24كما وةالر  اسرائيل ما مساحته  

 

 سرائيلية في قرية بيت دجنالعسكرية اإلالحواجز 

 

عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حةاج  عسةكري علة  مةدخل قريةة بيةت لجةن وذلةك بعةد انةدالع االنتفاضةة الفلسةطينية             

رةالق  إمر واسةت  لة  القريةة   إعلة  المةدخل المةللي     وهي عبارة عن بوابة حديدية ومكعبا  اسمنتية وسةواتر ترابيةة   2777الثانية عام 

كةان سةكان القريةة يضةطرون      سةرائيلية  حيةث  بقةرار مةن محكمةة العةدل العليةا اإل      حيةث تة   تحةه مةلخرا     2713هذا الشارع حت  عام 

أقامةت قةوا     ل  قريته  من خالل طريق آخر يمر من قرية بيةت  وريةك. وعلة  مةدخل قريةة بيةت  وريةك وقريةة بيةت لجةن          إللدخول 

ريا لائما وبرج مراقبة وذلك علة  الطريةق االسةتيطاني الةذي يصةل بمسةتوطنة  ألةون موريةه   وال         سرائيلي حاج ا عسكاالحتالل اإل

ي ال هذا الحاج  قائ  عل  مدخل القرية لكن قوا  االحتالل قللت من تواجدها  يه وخففت من اعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي 

 ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الوقت الحالي.

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   أ لهذه الحواج  وقد كان

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء         

يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . وال تة ال هنةا     االقتصالي عليه  حيث كانوا

 ل  مستوطنة  ألون موريه  تستمدمها قوا  االحتالل لحماية أمن المستوطنة.إد من الحواج  عل  الطريق المللي العدي
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 سرائيلية في قرية بيت دجناإلالطرق االلتفافية 

 

ل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال               عملت سلطا  االحةتال 

الضةةفة إلةة  جنوبهةةا وتلةةته  اآلال  مةةن الةةدونما  ال راعيةةة وريةةر ال راعيةةة بهةةد  ربةة  المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية ببعضةةها الةةبعض    

األمنية عليها  وعل  أراضي قرية بيت لجن وال  ال هة الشرقية منهةا ةةالر    وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة 

سةرائيليين  أحةدهما طريةق عسةكري يةرب  معسةكر شةرق القريةة بمسةتوطنة          إين إسرائيل الم يد من أراضي القريةة وذلةك لشةق طةريق    

 حمةرا   وتمتةد هةذه الطةرق بطةول      لةرب  مسةتوطنة  ميمةورا  بمسةتوطنة      272سةرائيلي رقة    إ  ميمورا   واآلخر طريق استيطاني

 ك  عل  أراضي قرية بيت لجن. 4حوالي 

 

 سرائيلية في قرية بيت دجناإل األوامر العسكرية

 

قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار سلسلة من األوامر العسكرية بهد  مصالرة األراضي واخطارا  وقةي البنةاء أو الهةدم  ةي قريةة      

بتسلي  اخطارا  لوقي البناء أو الهةدم بحةق    2713رية قيام قوا  االحتالل  ي شهر شباط من العام بيت لجن. ومن هذه األوامر العسك

سرائيلي كون هذه المنا ل بحسب العةاء  صاري  بناء من سلطا  االحتالل اإلمنا ل  لسطينية  ي القرية بح ة عدم الحصول عل  ت 0

  127509  127502أوسةلو. وتحمةل هةذه االخطةارا  االرقةام التاليةة )       قوا  االحتالل تقةع  ةي المنطقةة المصةنفة )ج( حسةب اتفاقيةة      

(. ومةةةن ال ةةةدير بالةةةذكر أن سةةةلطا  االحةةةتالل تقةةةوم بةةةر ض معظةةة  طلبةةةا   127524  127523  127522  127521  127527

 الترخيص من الفلسطينيين  ي هذه المناطق.

 

 جنبيت دقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 انظةر ال ةدول رقة    )(2713  بيةت لجةن  م لا قةروي  ) الماضيةسنوا  الممسة مشاريع خالل عدة  بتنفيذ بيت لجنقروي  م لا قام

11). 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل بيت دجنقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 CHF 2772 بنية تحتية جدران استناليهمشروع إنشاء 

 االتحال االوروبي 2779 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه

 الحكومة اليابانية 2717 تعليمي مشروع إنشاء مدرسة ثانوية للبنين 

 UNDP 2717 بنية تحتية مشروع تعبيد مقاطع من الشوارع الداخلية

 االتحال االوروبي 2712 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة ةر  ةحي

 2713  قروي بيت لجنم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعةاون مةع  بيت لجن يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   ريع بتطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  الس القالمة  حيث ت 

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 .ك  9تعبيد الطرق الداخلية بطول الحاجة إل   .1

 .ك ( لشبكة الصر  الصحي 2)بطول  ك ( و رئيسية  4.2) بطولخطوط  رعية   مشاريع إلنشاءالحاجة إل   .2

 .ضت  يتوسعة شبكة المياه وتركيب ممفالحاجة إل   .3

 .توسعة شبكة الكهرباء وتركيب محوال الحاجة إل   .4

  ي القرية. م مع خدما بناء وتو ير مقر لالحاجة إل   .2

 بناء الم يد من المدارس.الحاجة إل   .5

 (.حاوية 177 ) عدل النفايا  تو ير حاويا  ل معالحاجة إل   .0

 للمري ين ال دل. تو ير  رص عملالحاجة إل   .2

 .ندية ومالعبإنشاء حدائق عامة وأالحاجة إل   .9

  ماليا. ولع  الم ارعينك   12 بطول  شق طرق  راعيةالحاجة إل   .17

 .عمل مكب نفايا  ةحيالحاجة إل   .11

  للم ارعين. عال  بديلةتو ير أالحاجة إل   .12

  ي القرية. و ير وسيلة نقل لاخليةتالحاجة إل   .13

 التي ينت ها النساء  ي القرية. شتال اليدويةتسويق األالحاجة إل   .14

 .حفر آبار ارتوا يةالحاجة إل   .12

 عمل ممط  هيكلي.الحاجة إل   .15
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12بين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. وي لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 بيت دجنقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 17جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  29^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   ح/ ترمي  شبكة المياه الموجولةإةال 2

 ك  2-1.2   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي 0

 ك  5   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 2

 حاوية 57   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   17

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةللمراك  أو العيالا   شراء ت هي ا  طبية 3

 االحتياجات التعليمية

 ثانوية للبنا مدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  178777   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 32   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 2777   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 5

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 0

    *  لحهبذور  2

    * نباتا  وموال  راعية 9

 احتياجات أخرى

    * االستمداما سيارة بيك أب متعدلة  1

    * مشروع وةال  من لية لشبكة الصر  الصحي 2

 ك  طرق  راعية. 14لاخلية  ك  طرق  3ك  طرق رئيسية   12^

  2713  بيت لجن قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2779ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام ا،. 2770  

  2713  بيت لجنقروي م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2714( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2712األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة  (  قاعدة بيانا2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2714القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2711) اعةةدة بيانةةا  المةةدارس   قنةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2712)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2712

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2717بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2717-2779)نابلا   

 

  

  

 


