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خمطط اطار توجهي�ي بعد زوال �ح�الل إالرسائیيل
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�دول املسا�ات

�دول املسا�ات

س�یعزل اجلدار 
من 30%

�رايض

مسار �دار 
خمطط � بطول

مك 30

�ش�یطني اق�صاد�ً اجل�س
�ري �ش�یطني اق�صاد�ً 

14تعمل ٔ�كرث من /یعملسا�ة)  14-0(تعمل /یعمل�ش�یطون اق�صاد�ً 
سا�ة

�اطلون عن العمل
معل سابقاً 

�اطلون عن العمل مل 
تعمل بعد/یعمل

%22%1.4%7.2%5.3%86.1%78ذ�ور

%77%12.1%8%1.6%78.3%23ٕا�ث

%48.2%3.6%7.4%4.5%84.5%51.8ا�موع

جتمعات سك�یة9حتوي املنطقة 

٢مك75تبلغ مسا�ة جورة معرة  

لضفة تقع م�طقة جورة يف شامل ا
ن الغربیة يف اجلزء الرشيق م

ةحدود محافظة قلقیلیحمافظة قلق�لیة
الخط األخضر الحدود اإلداریة للتجمعات

0حدود منطقة جورة عمرة 4 82 Km

1:1000000

املوقع اجلغرايف

مقدمة �امة حول م�طقة ا�راسة

محافظة نابلس

محافظة سلفیت

محافظة طولكرم

محافظة قلقیلیة

كم 15 

كم 15 
كم 15 

كم 15 

0المنطقة المبنیةحدود منطقة جورة عمرة 2.5 51.25 Km

�س�یةتتوسط ٔ�ربعة حمافظات رئ 

�سمة 19488 

ةمن ٕاجاميل ساكن حمافظة قلق�لی %17,5

٢٠١٧الساكن يف م�طقة جورة معرة �ام 

اإلناثالذكور

قة الهرم الساكين ملنط
جورة معرة

رة ال�شاط �ق�صادي لساكن م�طقة جورة مع

% 7.4�س�بة البطا� تقریبًا 
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مربرات تتعلق �ملرشوع-2

باحثة قاعدة حيث تتوفر لدى ال: سهولة احلصول على البيا�ت
صعو�ت بيا�ت كاملة عن منطقة الدراسة �لتايل ال تواجه أي

.يف مجعها
مشروع "ديد وجود مشروع ختطيطي قائم يف هذه املنطقة �لتح

أرض

قلق�لیة مربرات تتعلق مب�افظة-3

الرغم ضعف مستوى احملافظة االقتصادي على
من وجود املوارد االقتصادية فيها
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الهیلك إالداري واحلمك احمليل

بلدیة أ

بلدیة ج

بلدیة د

مجلس قروي

تجمع تابع

ر يف جورة معرة یو�د مركز جماو 
وهو قریة جحة

ظات ملخص �القة م�طقة جورة معرة مبحیطها من احملاف
الرئ�س�یة

 8يف م�طقة جورة معرة یو�د
جمالس قرویة وجتمع �بع

ٕا�داد : شهد عبد اجلبار سل�ن معرختطیط �منوي معراين مقاوم ملنطقة جورة معرة يف حمافظة قلق�لیة


