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Project Objective:

To survey, analyze and document the 
available natural, human, socio - economic 
and environmental resources, and the 
existing limitations and needs assessment 
for the development of the rural and 
marginalized areas in Hebron Governorate.

Funded By: 

Spanish Agency for International 
Cooperation for Development (AECID) 
through Azahar Program which is involved 
in Environment Protection and the Protection 
of Natural Resources in the Mediterranean 
Region.

The web site includes the following 
information about the village profile for 
each community in Hebron Governorate:  

1.  Location and Physical Characteristics 
2.  History
3.  Religious and Archaeological Sites 
4.  Population
5.  Education 
6.  Health Status 
7.  Economic Activities 

  8.  Agricultural Sector
  9.  Institutions and Services 
10.  Infrastructure and Natural Resources
11.  Impact of the Israeli Occupation 
12.  Development Plans and Projects 
13.  Locality Development Priorities and       
       Needs 

In addition to: 

1. Integrated Report: Locality profiles & 
need Assessment in each Village
2.  Location & Borders map/ village  
3.  Aerial Photo/ village
4.  Main location (religious & archaeological 
sites)   

Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ)
Caritas Street, Bethlehem
P.O. Box 860
West Bank, Palestine
www.arij.org 
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هدف املشروع:

 دراسة وحتليل وتوثيق احلالة االجتماعية واالقتصادية واملوارد الطبيعية 
لتنمية  القائمة عليها وتقييم االحتياجات  والبيئية والقيود  والبشرية 
املناطق الريفية واملناطق املهمشة في محافظة اخلليل، مع التركيز بصفة 
خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه املتعلقة باملياه، والبيئة، والزراعة.

املمول: 

املشاركة  الى  يهدف  والذي  أزاهار  برنامج  ضمن  االسباني  التعاون 
األبيض  البحر  منطقة  في  الطبيعية  املوارد  وحماية  البيئة  حماية  في 

املتوسط.

ماذا جتد في املوقع االلكتروني:

دليل معلومات شامل عن كل جتمع سكاني في محافظة اخلليل على 
حدى، واملعلومات هي: 

1.  املوقع اجلغرافي واخلصائص الطبيعية 
2.  نبذة تاريخية 

3.  األماكن الدينية واألثرية 
4.  السكان 

5.  قطاع التعليم 
6.  قطاع الصحة 

7.  األنشطة االقتصادية 

املوقـــع االلكترونـــي 
ملـــدن وقــرى محافظـــة اخلليـــل

http://proxy.arij.org/vprofile

باللغات التالية
English               Español                   العربية       

معهد األبحاث التطبيقية - القدس
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http://proxy.arij.org/vprofileالتعاون االسباني                            برنامج أزاهار

8.  قطاع الزراعة 
9.   قطاع املؤسسات واخلدمات 

10. البنية التحتية واملصادر الطبيعية 
11. أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 

12. اخلطط واملشاريع التطويرية
13. األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة

كما يوجد:

واالحتياجات  السكانية  التجمعات  واقع  حول  متكامل  تقرير   .1
التطويرية في محافظة اخلليل 

2.  خريطة املوقع واحلدود لكل جتمع  
3.  صورة جوية لكل جتمع

4.  االماكن واملعالم االرئيسية، االثرية والدينبة في التجمع 

معهد األبحاث التطبيقية - القدس )أريج(
شارع الكاريتاس

صندوق بريد 860
بيت حلم، فلسطني

www.arij.org :املوقع االلكتروني

الصفحة الرئيسية   بيانات التجمعات  وصف المشروع   مؤشرات رئيسية  للمحافظات   تقارير خاصة   البوم الصور  اتصل بنا

محافظة الخليل    محافظة بيت لحم 

 دليل التجمعات الفلسطينية و تقييم االحتياجات 


