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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ).  

 

ا   وم ةةالا المةةدما   قرويةةكمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين  ةةي الةةو ارا   وال     

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المركاي لإلحصاء الللططيني  لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع 

 لبيانا .  ريق البحث خالل عملية جمع ا

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

 للا خدمة الم تمع الللططيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلطلة الكتيبةا    قلقيليةظة هذا الكتّيب هو جاء من سلطلة كتيبا  تحتوي علا معلوما  شاملة عن الت معا  الطكانية  ي محا 

األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  ولعةداا المطة     بهد  توثيق  قلقيليةهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  الطكانية  ي محا ظة 

يةةي  التنمويةةة للمطةةاعدة  ةةي تحطةةين المطةةتول المعيشةةي لطةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنليةةذ مشةةروع  اراسةةة الت معةةا  الطةةكانية وتق          

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

 .(AECIDالتنمية )

 

ية  للةةا اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والطياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةر يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علةا   قلقيليةة والبيئية  والقيوا الحالية الملروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريليةة والمهمشةة  ةي محا ظةة     

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  ولعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمليةةي مةةن أثةةر األوضةةاع الطياسةةية    

 .الجتماعية رير المطتقرة  ي المنطقة  مع التركيا بصلة خاةة علا المطائل المتعلقة بالمياه  والبيئة  والاراعةواالقتصااية وا

 

 :بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي        قلقيليةة يمكن االطالع علا جميع أالة الت معا  الطةكانية  ةي محا ظةة    

http://vprofile.arij.org. 
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 قرية بيت أمين دليل 

 فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
 

)المطا ة األ قية بين  هوائي ك  8.35  وعلا بعد قلقيليةمدينة شرق جنوب  وتقع  قلقيليةمحا ظة  قرلهي لحدل   قرية بيت أمين

 عابة سلمانومن الترب   المدور وعابة االشقر   ومن الشمالسنيريا يحدها من الشرق  منها( قلقيليةومركا مدينة  قريةمركا ال

 .)1 رق  مريطةال)أنظر  (2012أريج   -ا  ال ترا ية)وحدة نظ  المعلوم عاون عتمة ومن ال نوب

 

 قرية بيت أمين : موقع وحدود2خريطة 

  
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

مل   أما معدل ارجا   790.5مترا  وق سطح البحر  ويبلغ المعدل الطنوي لألمطار  يها حوالي  99علا ارتلاع  بيت أمين قريةتقع 

  (.2012  أريج –المعلوما  ال ترا يةنظ  )وحدة  %62ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النطبية حوالي  19حرارة  يصل للا ال

 

لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق الطةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةةا التقطةةي  اإلااري للت معةةا  الللطةةطينية بحطةةب الطةةلطة الوطنيةةة    

ذا التقطي  اإلااري للت معا  الللططينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  المحلةي  ال هةا     الللططينية . وقد ت  تطوير ه

 المركاي لإلحصاء الللططيني ول نة االنتمابا  المركاية بطريقة تنط   مع الواقع الللططيني.

 

تة  تعييةنه  مةن قبةل الطةلطة الوطنيةة        أعضةاء   5مةن  الم لةا الحةالي   يتكةون  و م 1999عةام   أمةين  بيةت  ةي   قةروي م لةا  ت  تأسةيا  

قةروي  )م لةا   ويوجد للم لا مقر اائ  ملة،  كمةا انة  ال يمتلة، سةيارة ل مةع النلايةا          ينموظل 3يعمل  ي الم لا  كما الللططينية 

 .(2012  أمين بيت

 

   ما يلي: (2012)م لا قروي بيت أمين   قوم بهاي التي القرويم لا الومن مطيوليا  
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  ة مياه الشرب وةيانتها.شبكتركيب 

  شبكة كهرباء أو المولدا تركيب.  

 الشوارع.طرق وتنظيي  وتأهيل جمع النلايا   شق وتعبيد 

 

 نبذة تاريخية
 

قةروي بيةت   )م لا  يةمدينة قلقيل ي  لطالم والذي ت  ا ن بنيامين شقيق سيدنا يوسي علي  انطبة للا  االس بهذا  قرية بيت أمين سميت

  أمةين بيةت   قةروي  م لةا ) ن الت مةع مةن قريةة سةنيريا    ويعوا أةل سكا .م 1937عام يعوا تاريخ لنشاء الت مع للا و .(2012  أمين

2012). 

 بيت أمينقرية  من منظر: 1 صورة

 

 

  األماكن الدينية واألثرية
 

خربةة قديمةة     منها: قريةلمناطق األثرية  ي الماكن واكما يوجد بعض األ أمين.بيت مط د : وه واحد  مط دأمين قرية بيت يوجد  ي 

م لةا قةروي   )لالسةتتالل الطةياحي    األمةاكن ريةر ميهلةة   أن جميةع   ومن ال ةدير ككةره   آبار كانت تدعا آبار المان ويوجد رومانية  

 .(2012بيت أمين  
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 بيت أمينقرية  في الرئيسة المواقع: 1 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية لمصدر:ا

 

 السكان 

 

 أمين بلةغ قرية بيت أن عدا سكان   2005بين التعداا العام للطكان والمطاكن الذي نلذه ال ها  المركاي لإلحصاء الللططيني  ي عام 

 وحدة. 154سرة  وعدا الوحدا  الطكنية أ 168نطمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  462نطمة من الذكور  و 719نطمة  منه   981

 

 

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  42  كةان كمةا يلةي:    2005لعام  قرية بيت أمين  أن تو يع اللئا  العمرية  ي   التعداا العام للطكان والمطاكنأظهر  بيانا

عامةا  مةةا  ةةوق. كمةةا   67لئةةة العمريةةة % ضةةمن ال2.3عامةا  و  64 -17% ضةةمن اللئةةة العمريةةة 77عامةا    17اللئةة العمريةةة أقةةل مةةن  

 %.45.1%  ونطبة اإلناث 72.9  أي أن نطبة الذكور 100 :112.3  هي قريةأظهر  البيانا  أن نطبة الذكور لإلناث  ي ال

 

 العائال 

 
 (.2012  أمينبيت  ويرق)م لا  عمر عائلةو أحمد  عائلة الشيخ: عائلة منها  عدة عائال من   رية بيت أمينيتألي سكان 

 

 



 قلقيلية محافظة                                                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                  

 

 5 

  قطاع التعليم

 

%. ومةن م مةوع الطةكان    81 منهةا  %  وقةد شةكلت نطةبة اإلنةاث    5.6  حوالي 2005 عامأمين قرية بيت سكان بلتت نطبة األمية لدل 

% انهةةوا اراسةةته  اإلعداايةةة   27.8  % انهةةوا اراسةةته  االبتدائيةةة 31% يطةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   18.7المتعلمةةين  كةةان هنةةا   

  حطةب  بيةت أمةين   قريةة   يبةين المطةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا اراسته  العليا. ال ةدول رقة    4.3ا اراسته  الثانوية  و% انهو12.9

 .2005ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 1117 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 21) بيت أمين قرية سكان: 2جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

قراءة ال

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 369 0 0 1 0 13 5 37 106 124 73 10 ذكور

 330 0 0 0 0 9 2 53 74 93 56 43 إناث

 699 0 0 1 0 22 7 90 180 217 129 53 المجموع

 .2009لللططيني  ال ها  المركاي لإلحصاء ا المصدر:

 

ة مدرسة  قريةة يوجةد  ةي ال     2010/2011 ةي العةام الدراسةي     بيةت أمةين   قريةة أما  يما يتعلق بميسطا  التعلي  األساسية والثانوية  ةي  

أية ال يوجد و  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الللططينية ايت  لاارتهو هي مدرسة بيت أمين األساسية الممتلطةواحدة و حكومية

  .(2011  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي  تشر  عليها مديرية التربية والتعلي  بيت أمين قريةرياض لألطلال  ي 

 

معلمةا ومعلمةة    15طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      247  وعةدا الطةالب   و ةةل  10 بيت أمةين  قرية يبلغ عدا الصلو  الدراسية  ي

يبلةغ   بيةت أمةين   قريةة (. وت در اإلشارة هنا للا أن معدل عدا الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2011  ةقلقيلي -)مديرية التربية والتعلي 

 (.2011 )مديرية التربية والتعلي   طالبا وطالبة  ي كل ةي 27طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصلية  14

 

   منها:(2012  أمين بيت )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل قرية بيت أمين يواج  قطاع التعلي   ي

 

  ق  حيث أن المدرسة الحالية ممتلطة ولمرحلة أساسية لإلناث عدم وجوا مدرسة خاةة . 

 .ال يوجد مالعب وساحا   ي المدرسة األساسية 

  المدارس الثانوية  ي القرل الم اورة.مما ي عل ةعوبة الوةول للا  العنصري مشكلة وجوا جدار اللصل 

 خل المدرسة األساسية.عدم تو ر ممتبر علمي اا 

   ممةا يطةبب مشةكلة       علةا المةدارس الثانويةة  ةي القريةة الم ةاورة      مشكلة المياه العاامة التي تأتي من مطتوطنة   شةعار تكلةا

 ةحية.

 قطاع الصحة
 

طبيةب  الطبيةة بتنظةي  يةوم طبةي كةل أسةبوعين يشةمل طبيةب عةام و          اإلراثةة تقةوم  مرا ق ةةحية  حيةث    أية قرية بيت أمينتو ر  ي ال ي

 قلقيليةة  مدينةة   ةي  مطتشلا ارويش نةاال للتاوا بالمدمة للا ويتوج  الطكان  .(2012  بيت أمين م لا قروي)نطائي وممتبر متنقل 

كة   أو التوجة     1 حةوالي  التةي تبعةد  و أو التوج  للا عيااة عاون عتم  الصحية  ي عاون عتمة  عن القريةك   12 حوالي الذي يبعد

 (.2012  روي بيت أمينق)م لا  عن قرية بيت أمين ك  12 أيضابعد والذي ي  قلقيلية مدينة  ي حيةل ان الرعاية الص للا

  

 (  أهمها:2012  أمينروي بيت ق)م لا والعقبا  التي تواج  قطاع الصحة  ي الت مع  لومن المشاك

 

 العيااا  الصحية الحكومية والماةة. عدم تو ر -1

 عدم تو ر ةيدليا  ااخل الت مع. -2

 م وجوا مراكا لرعاية األمومة والطلولة.عد  -3

 نقص الوعي وحمال  التوعية الطبية والصحية للمواطنين. -4
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اشنطة ااقاتصادية األ
 

% مةن القةول   70  حيةث يطةتوعب هةذا القطةاع     سةوق العمةل اإلسةرائيلي    أهمهاعدة قطاعا    علا قرية بيت أمينيعتمد االقتصاا  ي 

 (.1)انظر الشكل رق   (2012  بيت أمين م لا قروي) العاملة

 

بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن تو يةع األيةدي العاملةة          2012وقد أظهر  نتائج المطح الميداني الذي أجراه معهد أريةج  ةي عةام    

 ما يلي: أمين قرية بيت حطب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة.70سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل % 

 من األيدي العاملة.42 قطاع الاراعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.3قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.2  ويشكل الوظائيقطاع % 

  من األيدي العاملة.2  ويشكل الصناعةقطاع % 

  من األيدي العاملة. 1قطاع المدما   ويشكل % 

 

 

 مينبيت أ قرية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 2شكل 

 
 2012  بيت أمين قروي: م لا المصدر

 

نيةة  للصةناعا  المه  لمحة و  لتقدي  المدما  الممتللة محلين  بقال  12ية  يوجد أما من حيث المنشآ  والميسطا  االقتصااية والت ار

 .(2012  بيت أمين )م لا قروي محل لألاوا  الاراعيةو  لخ(اوالن ارة ...  )كالحدااة

 

وقةةد تبةةين أن اللئةةا  . (2012  أمةةينبيةةت  م لةةا قةةروي) %20للةةا  2012 ةةي عةةام  قريةةة بيةةت أمةةينطالةةة  ةةي وةةةلت نطةةبة البوقةةد 

 هي علا النحو التالي: ( 2012  روي بيت أمينق)م لا  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية قريةاالجتماعية األكثر تضررا  ي ال

 

 .قطاع الاراعة 

  لسرائيلقطاع العمل  ي  

 .قطاع الت ارة 

 الوظائي. قطاع 

  المدما  قطاع 
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  القوى العاملة

 

% من 38.8  أن هنا  2005عام  الذي نلذه ال ها  المركاي لإلحصاء الللططيني أظهر  بيانا  التعداا العام للطكان المطاكن

% من 71.2% من الطكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  61.2% يعملون(. وكان هنا  89.6الطكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 2 )انظر ال دول رق  % من المتلررين ألعمال المنال(40.4والطالب  

 

 1117 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 21) بيت أمين سكان :1جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

مل )لم الع

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 369 0 136 4 1 17 1 113 233 11 15 207 ذكور

 330 0 292 1 0 13 172 106 38 2 0 36 إناث

 699 0 428 5 1 30 173 219 271 13 15 243 المجموع

.2009ال ها  المركاي لإلحصاء الللططيني   لمصدر:ا  

 

 

اتةدعاالزراع 
)انظةر   اونمةا أراض سةكنية   102هةي أراض قابلةة للاراعةة و    اونة   1,252منهةا  اونمةا    1,566حةوالي   بيةت أمةين  قرية تبلغ مطاحة 

 (.3وخريطة رق    3ال دول رق  

 

 (الدونمب المساحة) بيت أمينقرية  في األراضي استعماالت: 1 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(1,252) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

110 0 103 1 0 198 35 74 945 102 1,566 

 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  
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 بيت أمينقرية  في األراضي استعماالت: 2 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر   الكوسةا والقةرنبي   تعتبةر  . وبيت أمةين قرية علية والمروية المكشو ة  ي الممتللة من المضروا  الب   يبين األنواع4ال دول رق  

)مديريةةة  راعةةة  اونمةةا مةةن البيةةو  البالسةةتيكية مةةاروع معظمهةةا بالميار     67كمةةا ويوجةةد  ةةي القريةةة     قريةةةاألنةةواع  راعةةة  ةةي ال  

 (.2010قلقيلية 

 

)المساحة بالدونم( بيت أمينلمكشوفة في قرية بالخضراوات البعلية والمروية امساحة األراضي المزروعة : 4جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

29 15 10 0 0 5 6 10 0 0 13 0 
 2010  قلقيليةمديرية  راعة : المصدر

 

 حيةث يوجةد حةوالي    لايتةون باراعةة ا  بيةت أمةين  وتشةتهر   .بيت أمةين قرية   يبين أنواع األش ار المثمرة ومطاحاتها  ي 5ول رق  ال د

 . لايتوناون  ماروعة بأش ار ا 280

 

)المساحة بالدونم( بيت أمينقرية 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

137 289 10 9 0 0 0 0 0 0 127 0 0 280 

 2010  قلقيليةمديرية  راعة : المصدر

 

 (.6اون   وأهمها القمح )أنظر ال دول رق   18تبلغ    ان مطاحة الحبوب بيت أمينقرية أما بالنطبة للمحاةيل الحقلية والعللية  ي 
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)المساحة بالدونم( بيت أمينقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 6جدول 
  

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 31 0 2 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 18 

 2010  قلقيليةمديرية  راعة : المصدر

 

 

اني المطح الميةد   ي المطاحا  الاراعية بين أرقام مديرية الاراعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  للا أن الختال ا يرجع

علةةةا تعريةةةي المطةةةاحا  الاراعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةةاي لإلحصةةةاء الللطةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة الاراعةةةة و

وحطةةةاب  ت ائةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  الاراعيةةةة اللعليةةةة وليطةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  الاراعيةةةة ح ةةة  محةةةداأ

 أريةج  مطةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  ق الحضرية والمناطق الاراعية التةي توجةد  يهةا   المناط الطائدة  ي ةتيرة الح   الاراعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الللطةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المناليةة(  الاراعةا  وم ةاأة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجوا نطةبة كتشي  ا

 .يوضح اللرق  ي أرقام المطاحا  الاراعية األكبر حطب أريج

 

 األبقةةار اشةةي  مثةةلويقومةةون بتربيةةة الم بيةةت أمةةينقريةةة  سةةكان % مةةن3.8 بةةين المطةةح الميةةداني أنالحيوانيةةة  قةةد  أمةةا بالنطةةبة للثةةروة

 (.7)انظر ال دول رق   (2012  بيت أمينم لا قروي ) وريرها األرنامو

 

بيت أمينقرية  في الحيوانية الثروة: 7 جدول
 

رالحمي البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول 

218 0 0 0 0 0 0 64 106 12 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 2010 قلقيلية : مديرية  راعة المصدر
 

( )انظةر ال ةدول رقة     2012 أمةين  بيت  قروي)م لا  طرق  راعيةك   24يوجد حوالي   لقرية اأما من حيث الطرق الاراعية  ي 

8.) 

 

 وأطوالها قرية بيت أمين في الزراعية الطرق حالة يبين: 8جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 5 ةالحة لطير المركبا 

 4 ةالحة لطير التراكتورا  واآلال  الاراعية  ق 

 8 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 7 رير ةالحة

 2012 أمين بيت  قرويم لا المصدر: 

 

 :أهمها ( 2012  أمينروي بيت ق)م لا  والعقبا  المشاكل أمين بعضقرية بيت عي الارا يواج  القطاعكما 

 

 مشكلة االحتالل اإلسرائيلي من خالل مصاارة األراضي ووجوا ال دار. 

 .رض قيوا من قبل االحتالل علا استتالل مياه اآلبار االرتوا ية  

 .قلة الطرق الاراعية وعدم ةالحيتها 

 عيةعدم تو ر معدا   را. 

 . رالء أسعار المدخال  الاراعية من بذور ومبيدا 

 قلة المبرة لدل الماارعين. 
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 .قلة مصاار المياه 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات

  
تقدم خدماتها لممتلي  ئةا  الم تمةع و ةي عةدة م ةاال        يوجد ميسطة محليةولكن   ال يوجد  ي قرية بيت أمين أية ميسطا  حكومية

  وهي:(  2012  بيت أمين )م لا قروي اثقا ية ورياضية وريره

  

 وتقةدي  كا ةة   القريةة  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحك  المحلي و ارة من قبل م  1999عام  تأسا :مجلس قروي بيت أمين

   باإلضا ة للا تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  للا سكانها

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 

 تالكهرباء واالتصاال

 

. قريةالمصدر الرئيا للكهرباء  ي الهي  اإلسرائيليةوالشركة القطرية  م 2008عام منذ  شبكة كهرباء عامةقرية بيت أمين يوجد  ي 

م ةال الكهربةاء    ب المتعلقة . ولكن  يواج  الت مع بعض المشاكل%100وتصل نطبة الوحدا  الطكنية الموةولة بشبكة الكهرباء للا 

 أهمها:

 

 الكهرباء. أسعار ارتلاع  

 توسيع ورب  منا ل جديدة. اشبكة الكهرباء بحاجة لل 

 

% مةن الوحةدا  الطةكنية موةةولة بشةبكة      47  وتقريبةا  قريةة التعمةل مةن خةالل مقطة  آلةي ااخةل         هةاتي  شةبكة لقرية اكما ويتو ر  ي 

 (.2012 أمين بيت  م لا قرويي )تالها

 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عةدم وجةوا وسةائل مواةةال       .(2012 أمين بيت  قروي لا )مسيارا  خاةة  8و  كطيا ت 5أمين قرية بيت يوجد  ي 

وجةوا حةواجا عطةكرية أو      سنيريا  ومن العوائق أمام تنقل الركاب والمطا رينت مع كطي ات مكتبيت  استمدام سيارا   مع  ي الت 

أمةا بالنطةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2012  بيةت أمةين   م لةا قةروي  ) هلية الطرق الرئيطةبناء جدار اللصل العنصري  وعدم أ ترابية 

انظةر ال ةدول رقة     ( )2012  بيةت أمةين   قةروي )م لةا   الطرق اللرعيةة ك  من  6.7و الرئيطة ك  من الطرق 2.7   يوجد  يها قريةال

9.) 

 

 قرية بيت أمين  في الطرق حالة: 9 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2.7 3.7

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 0 0

 طرق رير معبدة. .3 0 3

 .2012  بيت أمينقروي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

مةن خةالل آبةار ارتوا يةة      2003يقوم م لا قروي بيت أمين بتاويد سكان قرية بيت أمةين بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام         

 (.2012% )م لا قروي بيت أمين  100ا  الطكنية الموةولة بشبكة المياه العامة للا وتصل نطبة الوحد خاةة 
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(. 2012ألةي متةر مكعب/الطةنة )م لةا قةروي بيةت أمةين          42  حةوالي  2012لقد بلتت كميةة الميةاه المةاواة لقريةة بيةت أمةين عةام        

اإلشةارة للةا أن المةواطن  ةي القريةة ال يطةتهل، هةذه الكميةة          وهنا ت در .لترا/ اليوم 101وبذل، يقدر معدل تاويد المياه لللرا بحوالي 

(  وهةذه تمثةل اللاقةد عنةد     2012% )م لةا قةروي بيةت أمةين      7من المياه  وكل، بطبب اللاقد من المياه  حيث تصل نطةبة اللاقةد للةا    

اللرا من المياه  ةي قريةة بيةت أمةين      المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيطة وشبكة التو يع وعند المنال وبالتالي يبلغ معدل استهال 

(. ويعتبةر هةذا المعةدل أقةل بالمقارنةة بالحةد األانةا الموةةا بة  مةن قبةل منظمةة             2012لترا  ي اليوم )م لةا قةروي بيةت أمةين       96

/متةر مكعةب    شةيكل   3.7ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  لتر لللرا  ي اليوم. 100الصحة العالمية والذي يصل للا 

متةر مكعةب. كمةا يوجةد  ةي القريةة        200خةاان للميةاه بطةعة     للةا  باإلضةا ة بئر منالي لت ميع ميةاه األمطةار     60كما يوجد  ي القرية 

)م لةا قةروي بيةت أمةين      متر مكعب  ي الطةاعة يةت  اسةتمدام مياههمةا للاراعةة       160بئران ارتوا يان خاةان بمعدل ضخ حوالي 

2012.) 

 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية بيت أمين شبكة للصر  الصةحي  حيةث يطةتمدم الطةكان الحلةر االمتصاةةية والحلةر الصةماء للةتملص مةن الميةاه            

 (.2012)م لا قروي بيت أمين   العاامة

 

متةرا مكعبةا  بمعنةا     85.7واستنااا للا تقديرا  االستهال  اليومي من المياه لللرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ة يوميا بمةا يقةارب   

لتةرا  ةي اليةوم.     55ألي متر مكعب سنويا. أما علا مطتول اللرا  ي القرية   قد قدر معدل لنتاج اللرا من المياه العاامةة بحةوالي    32

حيث يةت  الةتملص منهةا      يت  ت ميعها بواسطة الحلر االمتصاةية والحلر الصماء ومن ث  يت  تلريتها بواسطة ةهاريج النضححيث 

. وهنا ت در اإلشارة للا أن  ال يةت  معال ةة الميةاه العاامةة     لما مباشرة  ي المناطق الملتوحة أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

أريةج    -)قطة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا علةا البيئةة والصةحة العامةة     

2013.)  

 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا المدما  المشتر  للنلايا  الصلبة ال هة الرسمية المطئولة عن لاارة النلايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ     

األخرل  ي القرية  والتةي تتمثةل حاليةا ب مةع النلايةا  والةتملص منهةا. ونظةرام لكةون عمليةة لاارة النلايةا  الصةلبة مكللةة  تة   ةرض                

شيكل لالشترا   ي الشهر  حيث تبلةغ نطةبة تحصةيل هةذه الرسةوم       20شهرية علا المنتلعين من خدمة جمع ونقل النلايا  تبلغ رسوم 

 (.2012)م لا قروي بيت أمين  % 100

 

ا  والمحةال   ينتلع معظ  سكان قرية بيت أمين من خدمة لاارة النلايا  الصلبة  حيث يت  جمع النلايا  النات ة عن المنا ل والميسط

 1حاويةة بطةعة    15الت ارية والطاحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد كل،  ي حاويا  منتشرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها      

متر مكعب. ومن ثة  يةت  جمةع النلايةا  مةن قبةل الم لةا المشةتر  للنلايةا  بواقةع ثةالث مةرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة                  

كة  عةن القريةة  حيةت يةت  الةتملص مةن النلايةا   ةي هةذا            50مكب  هرة اللن ان  ي محا ظةة جنةين والةذي يبعةد حةوالي      النلايا  للا 

 (.2012)م لا قروي بيت أمين  المكب عن طريق ا نها بطريقة ةحية 

 

كتة   وبالتةالي تقةدر     0.5بيةت أمةين    أما  يما يتعلق بكمية النلايا  النات ة   يبلغ معدل لنتاج اللرا اليومي من النلايا  الصلبة  ي قرية

 -)قطة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سةنويام.    290.7  أي بمعةدل  طةن  0.8كمية النلايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     

 (.2013أريج  

 

ااألوضدعاالبيئي 

 
د مةن معال تهةا ولي ةاا حلةول لهةا  والتةي يمكةن        تعاني قرية بيت أمةين كتيرهةا مةن بلةدا  وقةرل المحا ظةة مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البة           

 حصرها بما يلي: 
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 أزمة المياه

 

 للةا  باإلضةا ة انقطاع المياه للترا  طويلة خالل  صل الصيي وكل، ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكلي لطد احتياجا  الطةكان.  

توسةعة الشةبكة لتصةل لمنةاطق ريةر ممدومةة        للةا  باإلضةا ة هةا سةيئة   ترمي  شبكة المياه العامة ألنهةا قديمةة وحالت   للاالقرية بحاجة  أن

 ااخل القرية. 

 
 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحلر االمتصاةية للتملص من المياه العاامة  وقيام بعض 

خاةة  ي  صل الشتاء  بطبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة  المواطنين بتصريي المياه العاامة  ي الشوارع العامة

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل القرية. كما أن استمدام الحلر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه  بمكارةلنضحها  يتطبب 

مطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المنالية )آبار جمع مياه األ

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحلر تبنا اون تبطين  وكل، حتا يطهل نلاك المياه العاامة للا طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

ة التي يت  ت ميعها من الحلر استمدام سيارا  النضح لتلريغ الحلر من وقت للا آخر. كما أن المياه العاامة رير المعال 

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق ملتوحة اون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن كل،.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النلايةا  الصةلبة يقةوم بعمليةة جمةع       إلاارةا المشةتر   الم لة  أنالنلايةا  الصةلبة حيةث     لاارةال تعاني قرية بيت أمين من مشةاكل  ةي   

النلايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة اللن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النلايةا  الصةحي الةرئيا           

  الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  الطكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

 

 ي إجراءات االحتالل اإلسرائيلأثر 

 

 الوضع الجيوسياسي في قرية بيت أمين 
 

بةةين الطةةلطة الوطنيةةة  1997بةةالرجوع للةةا اتلاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الميقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% 29.2نمةا ) او 475حيةث تة  تصةنيي مةا مطةاحت          و)ج( ت  تقطي  أراضي قرية بيت أمين للةا منةاطق )ب(    الللططينية ولسرائيل

وهةةي المنةةاطق التةةي تقةةع  يهةةا المطةةيولية عةةن النظةةام العةةام علةةا عةةاتق الطةةلطة الوطنيةةة      (  ب)مةةن مطةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق  

الللطةةطينية وتبقةةا إلسةةرائيل الطةةلطة الكاملةةة علةةا األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الللطةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرل  

.  يما ت  تصنيي مةا  (ب)ومن ال دير بالذكر أن رالبية الطكان  ي قرية بيت أمين يتمركاون  ي المناطق المصنلة  وبعض المميما .

وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت الطةيطرة الكاملةة للحكومةة          (  ج) % من مطةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق    70.8اونما ) 10109مطاحت  

اء الللططيني  يها أو االسةتلااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال لال بتصةريح ةةاار عةن اإلاارة          حيث يمنع البن  اإلسرائيلية أمنيا و لااريا

المدنية اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضةي الواقعةة  ةي منةاطق  ج   ةي قريةة بيةت أمةين هةي أراض مصةاارة           

) انظةر   ألراضي المصةنلة كمنةاطق ملتوحةة وأراض  راعيةة    لألرراض االستيطانية وجاء منها معاول خلي ال دار باإلضا ة للا ا

 (.10ال دول رق  

 

 2995: تصنيف األراضي في قرية بيت أمين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 21جدول                           

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 29.2 457 مناطق ب

 70.8 20219 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 211 20566 المساحة الكلية
 1121-أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 



 قلقيلية محافظة                                                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                  

 

 17 

 

 

 

 قرية بيت أمين و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

بنةةاء المطةةتوطنا    هةةاأولكةةان   لية الممتللةةةنالةةت قريةةة بيةةت أمةةين حصةةتها مةةن المصةةاارا  اإلسةةرائيلية لصةةالح األهةةدا  اإلسةةرائي     

القريةة ضةمن منطقةة العةال     راضةي  جةاء مةن أ  اإلسرائيلية علةا أراضةي القريةة باإلضةا ة للةا بنةاء جةدار العةال العنصةري وعةال           

  -:و يما يلي تلصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي قرية بيت أمينالتربية. 

ويقطةن هةذه   . سةرائيلية مطتوطنة شةعار تكلةاه اإل  أراضي قرية بيت أمين من أجل لقامة  منثالث اونما  ةاار  لسرائيل ما مطاحت  

علةا أراضةي    لقامتة  مطتوطن لسرائيلي. ومن ال دير بالذكر أن جاء من هذه المطةتوطنا  تة    خمطة أال  أكثر من ة اليوم المطتوطن

عةاون العتمةة وقريةة مطةحة) انظةر      الم ةاورة مثةل قريةة     علةا أراضةي القةرل الللطةطينية     األخةرل  األجااء لقامةبيت أمين    يما ت  

 (.11ال دول رق  

  : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية بيت أمين22جدول رقم 

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

 المساحة الكلية للمستوطنة

 )دونم(

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية بيت أمين

 ةلصالح المستوطن

سنة 

 التأسيس
 اسم المستوطنة

 شعار تكلاه 1982 3 1063 7001

 المجموع 1 2161 5112
 1121،أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 قرية بيت أمين و مخطط جدار العزل العنصري اإلسرائيلي

مةةا ورا بالتعةةديل األخيةةر  ر سةلبي علةةا قريةةة بيةةت أمةةين.  بحطةةب ثةةأكةان لمطةةة العةةال العنصةةرية اإلسةةرائيلية والمتمثلةةة ببنةةاء ال ةةدار  

لممط  جدار العال العنصري الذي ت  نشره علا الصلحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالثةين مةن شةهر نيطةان مةن           

اونما مةن أراضةيها لتصةبح ضةمن      88ة ال نوبية ويعال  هالتبين أن جدار العال العنصري يحي  بقرية بيت أمين من   2005العام 

اونما من أراضي قرية بيت أمين ألجةل مطةار جةدار العةال العنصةري.       18منطقة العال التي يملقها ال دار هذا باإلضا ة للا تدمير 

راعية وتشمل األراضي المعاولة المطتوطنا  اإلسرائيلية المبنية علا أراضي القرية باإلضا ة للا المناطق الملتوحة واألراضي الا

 (.12)انظر ال دول رق   ومنطقة مطار ال دار

 قلقيليةمحافظة  –: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية بيت أمين 21جدول رقم             

 العدد األراضيتصنيف  المساحة )بالدونم(

 1 مطتوطنا  لسرائيلية 3

 2 مناطق ملتوحة 9

 3 أراض  راعية 2

 4 طقة مطار ال دارمن 54

 المجموع 88

 1121،أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 انتهاكات إسرائيلية سابقة بحق أراضي ومواطني قرية بيت أمين 

 

 الثانوية  األمر الذيمن قلة المدارس  ي القرية للمرحلة طالب قرية بيت أمين الواقعة للا ال نوب الشرقي من مدينة قلقيلية يعاني 

من قرية بيت أمين للا يوميا طالبام وطالبة  60ويتوج  نحو . يد ع عداام كبيرام من الطلبة للا التوج  للا مدرسة عاون عتمة للدراسة
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ن الذي يلصل قرية عاو جدار العال العنصريوكل، عبر البوابة الوحيدة المقامة علا للدراسة مدرسة قرية عاون عتمة الثانوية 

أعلنت )وبعد أن ت  احكام اإلرالق علا قرية عاون( وبالتاامن مع ا تتاح العام الدراسي ال ديد . عتمة نهائيام عن محيطها الللططيني

قيااة جيش االحتالل عن لجراءا  جديدة تمص طلبة المدارس من قرية بيت أمين الذين يدرسون  ي مدرسة عاون عتمة للذكور  

علا لخضاع الطلبة لللحص المشدا من خالل لاخاله  للا رر ة خاةة بعملية التلتيش واللحص تقع   حيث تنص تل، اإلجراءا 

العال أثناء عملية اخوله  عبر البوابة المقامة علا جدار  مترام من ال هة التربية بالنطبة لبوابة عاون عتمة  و كل،  20علا بعد 

كالل حيث ي برون علا لخراج ما  ي حقائبه  لإلالطلبة بشكل يومي عرض ويت . ي محا ظة قلقيلية  ي قرية عاون عتمةالعنصري 

  عالوة علا التأخير الذي يلحق به  قوا  جيش االحتالل اإلسرائيلي المتمركاة علا البوابةيوميام أمام الحاجا بهد  تلتيشها من قبل 

يد من األمر الذي يامالةقة لمطتوطنة 'شعار تكلا' لطالب  يها ا المدرسة التي يدرس . وت در اإلشارة  للا أنعملية االحت ا لنتي ة 

لرض سلطا  االحتالل تمن جهة أخرل   المطتوطنين.والمو  بطبب االعتداءا  المتكررة التي شهدتها المدرسة من  وتيرة القلق

االاارة المدنية مطبق من الحصول علا تنطيق  ي مدرستي عاون عتمة )للذكور واالناث( علا جميع الهيئة التدريطية اإلسرائيلي 

  عبر بوابة عاون.للطماح له  بالمرور اإلسرائيلية 

 

الللططينيين من قرية بيت أمين والقرل الم اورة أثناء توج  الطلبة والمدرسين   و 2010شهر شباط  الثامن عشر من ي ةباح يوم 

كميا  كبيرة من  اإلسرائيلية بضخ'شعار تكلا' طنة    قام مطتوطنو مطتوككور عاون عتمة الثانوية  مدرسة  مدرسته للعمل  ي 

 بين ةلو  المدرسةحيث تحولت للا مكرهة ةحية وانطياب المياه بات اه ساحة المدرسة العاامة النات ة عن مطتوطنته  مياه ال

 . و اا من نطبة األضرار  ي المدرسة 2012من العام  حايرانشهر الثاني من .كما تكرر هذا االعتداء بتاريخ 

 

 أمين بيت قرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في
 

 فذةالمشاريع المن

 

 (. 13ال دول رق  )انظر الممطة سنوا  الماضية  عدة مشاريع خالل أمين بتنليذبيت  قرويم لا قام 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل بيت أمين قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 21جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع وعالمشر سما

  وم لا قروي بيت أمين و ارة المالية 2008 بنية تحتية مد شبكة الكهرباء القطرية مشروع 

 و ارة المالية  2008 بنية تحتية ك   3طرق ااخلية مشروع شق 

 م لا قروي بيت أمين 2008 خدماتي  عدااا  مطبقة الد ع للكهرباء تركيب  مشروع

 م لا قروي بيت أمين 2011 خدماتي  مط دقطعة ارض لبناء مدرسة و شراءمشروع 

 م لا قروي بيت أمين 2010  مياه نقل مياه  ا تركيب مضممشروع 
 .2012  بيت أمينقروي م لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة  
 

للةا تنليةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام          وسةكان  قريةة لوبالتعةاون مةع ميسطةا  الم تمةع المةدني  ةي ا        بيت أمين يتطلع م لا قروي

 قةام بتنليةذها  والتةي   قريةة لتطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  الطريع بالمشاركة التي ت  عقةدها  ةي ا   القاامة  حيث ت 

 كين  ي الورشة:مرتبة حطب األولوية من وجهة نظر المشار المشاريع . و يما يلي هذه القدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية

 

 ك . 3شبكة ةر  ةحي بطول حوالي  لنشاء الحاجة للا -1

 اون  معدة لذل،. 3بناء مدرسة ثانوية  مع تو ر أرض بمطاحة  الحاجة للا -2

 نشاء عيااة ةحية  ي القرية  مع تو ر المكان المناسب لذل،.ل الحاجة للا -3

 ك . 3شق وتعبيد طرق ااخلية بطول حوالي  الحاجة للا -4

 ك . 3شق وتأهيل طرق  راعية بطول حوالي  االحاجة لل -7

 مشاريع  راعية تمدم أراضي القرية  وهي:لنشاء  الحاجة للا -6

  اون  من أراضي القرية ليت  استتاللها  ي الاراعة. 1000استصالح 

  اون  من البيو  البالستيكية. 100تأهيل حوالي 

 ي الاراعية والبيو  البالستيكية  ي القرية.نش لمدمة األراضل 4ك  وبعرض  2ط مياه ناقلة بطول خطو لضا ة 



 قلقيلية محافظة                                                                                                             دراسة التجمعات السكانية                                  

 

 15 

 

 قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
  

من وجهةة   قرية  األولويا  واالحتياجا  التطويرية لل14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   قريةتعاني ال

 .القرويلم لا نظر ا

 

 بيت أمين قرية في التطويرية تواالحتياجا األولويات: 24جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  16^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  8   * لةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  1   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   جديدة تركيب شبكة مياه 4

  *   ترمي / لعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خاان مياه 6
 

 ك  8   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

 ك  2   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 30   * حاويا  ل مع النلايا  الصلبة 9

  *   ل مع النلايا  الصلبةسيارا   10

  *   بةمكب ةحي للنلايا  الصل 11

 االحتياجات الصحية

 مراكا ةحية 7    * بناء مراكا/ عيااا  ةحية جديدة 1

  *   لعااة تأهيل/ ترمي  مراكا/ عيااا  ةحية موجواة 2

  *   الموجواةشراء ت هياا  طبية للمراكا أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

 واإلناثالمرحلة الثانوية للذكور    * بناء مدارس جديدة 1

 الممتلطة مدرسة بيت أمين االساسية   *  لعااة تأهيل مدارس موجواة 2

  ميع المدارسل   * ت هياا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  70   * استصالح أراض  راعية 1

  *   لنشاء آبار جمع مياه 2

 ا بركط 10  *  بناء حظائر/ بركطا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 40  *  أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 40   * لنشاء بيو  بالستيكية 6

 بالستيكية تبي 20   * لعااة تأهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لح بذور  8

    * نباتا  ومواا  راعية 9

 .ةك  طرق  راعي 13وااخلية   ك  طرق 3^

  .2012  بيت أمينقروي م لا المصدر: 
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 : المراجع
 

 ( التعداا العام للطكان والمطاكن والمنشآ   2009ال ها  المركاي لإلحصاء الللططيني  )لططين. -رام اهلل. 2005  

  2012قروي بيت أمين  م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2013) )أريةج(  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة :

  لططين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2012ضي لطنة األرا

 لططين بيت لح  . قط  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  د  بيت لحة     قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بع(2013القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية

  لططين. -

   2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةةمحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2012)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لططين.  -قلقيلية. (2012

 ( و ارة الاراعة الللططينيةMOA( )2010بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) ( 2010-2009قلقيلية) .لططين. -قلقيلية   

 

 


