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  شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  با) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق ل
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

الس القرو   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه ي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

  .  الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا 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 التنموية 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 دو)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(لي م 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
ار،         األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز ب            امج أزاه ى برن صفة خاصة عل

  .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 شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  .  محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في         إضافة إلى ذلك، إعداد اس

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

  
بية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العر           

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 بويبالقرية دليل 
  

  طبيعية والخصائص ال الجغرافيالموقع
ل  إلى  قرية البويبقعت.  في محافظة الخليل منطقة يطا  هي إحدى قرى  ،  البويبقرية   ة الخلي د   و، الجنوب الشرقي من مدين ى بع  عل

ة  من الشرق   يحدها. منها آم 10 ة  قري شمال   و، عرب الكعابن دة من ال يم   بل ي نع ة قرمن الغرب   و ،بن ة   زيف و ي ز قري من  و، حري
  . )1  رقمطةيانظر خر( .ديراتالقرية  الرفاعية ويةقرالجنوب 

  
  البويبقرية موقع وحدود : 1 خريطة

  
  
  
وق سطح البحر      ا متر 725ارتفاع   علىو،   يطا بلدةجنوب شرق    البويبقرية   قعت غ   و . ف دل   اليبل سنوي   مع ا حوالي    في لألمطار ال  ه

م 369 صل  و،مل دلي ى ة درجات الحرار مع سنوي إل ة،  16ال ة مئوي غ ودرج دل الرطوبيبل والي النةمع دة  (.%61 سبية ح وح
  ). أريج-المعلومات الجغرافية

  
 يوجدال  و،  أعضاء 5تكون من   لجنة مشاريع، ت   ،1995 منذ عام    قريةال بإدارةيقوم  و .منطقة ريفية على أنها    البويب قرية   وتصنف

  : ، ما يليها ومن مسؤوليات لجنة المشاريع التي تقوم ب.رسمي مقرلها 
  

 . باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية واإلنسانية،جمع النفايات ،لكهرباءاشمل خدمات البنية التحتية وت •
 .بناء المدارس •
  .إصدار تراخيص البناء •
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  نبذة تاريخية
  

ان  ال إلى  تاريخ قرية البويب   يعود ة   وسميت   . يعهد الروم ا " البويب " القري ذ   و ألنه دم من ر      الق صغيرة      آانت تعتب ة ال للطرق  البواب
  ."يبالبو "بوابة إلى ومع مرور الوقت تحولت التسمية من ، البحر الميتجنوبإلى اج من شمال الحجطرق  و،التجارية

ام   من بيت جبريل االذين هجرو (قبيلة المهاينة   إلى   البويب قريةيعود أصل سكان     ى البويب     ،1948 في حرب ع م إل ا ث ى يط ، ) إل
      .خلة الحجر داريا إتضموقرية البويب . )الذين سكنوا بئر السبع(وقبيلة العزازمه 

   
  البويبقرية من  ةصور

  

 

  األماآن الدينية واألثرية
  

  ).2انظر خريطة رقم (.  وهو مسجد البويب الكبير،يوجد في قرية البويب مسجد واحد
  : منها،يوجد عدد من المواقع واألماآن األثرية والتاريخيةف  في القرية،أما بالنسبة لالماآن األثرية

  
  . معصرة زيتون رومانيةابه، حيث يوجد اسياحينطقة يمكن أن تستغل م: قصر أم رآبة .1
 . خشبةأبوخربة  .2
 .ةخربة اللويبد .3
 .خربة السحنية .4
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  بويبالمواقع الرئيسة في قرية ال: 2خريطة 

 

  السكان
  

ام   ي ع ذي جرى ف سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع غ 2007ب ب بل ة البوي كان قري دد س نهم607، أن ع سمة، م ن 291  ن سمة م  ن
  . وحدة152 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 76 نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر 316 و،الذآور

  
  الفئات العمرية والجنس

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

ل من         % 48.8: ، آان آما يلي   2007لعام  قرية البويب    ة أق ا،   15ضمن الفئة العمري ة    % 48.6 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
ة     % 2.6عاما، و  وق      65ضمن الفئة العمري ا ف ا فم ة هي                .  عام اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان  : 92.2آم

  %.52، ونسبة اإلناث %48، أي أن نسبة الذآور 100
  

  العائالت
  
 .جماعينالو، ابو شخيدم ،ةابو سنين، ابو قويدر، ةالعزازم، دعاجنةال :منهاو ،عائالتال من عدد من البويب قرية لف سكان يتأ
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  التعليم قطاع 
  

ام            يناألمي عدد  بلغ   ة البويب للع دى سكان قري اث            157، حوالي    2007 ل سبة اإلن د شكلت ن ومن مجموع    . %54.8 شخصا، وق
ا ان هن ين، آ سكان المتعلم ة، % 16ك ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة، % 19.6ي تهم االبتدائي وا دراس تهم % 12.6انه وا دراس انه

  ). 1الجدول رقم انظر  (.انهوا دراستهم الثانوية والعليا% 39.2 واإلعدادية،
  

  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية البويب : 1جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع

ر اءة الق
 والكتابة

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  ةدآتورا  ماجستير  عالي

 181 2  - - 7 - 15 19 35 32 71  ذآور
  207  -  -  - 2 1  17 30 41 30 86  إناث

  388  2  - - 9 1 32 49  76 62  157  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - العام للسكان والمساآن التعداد،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
يم     (، بلغ عدد المدارس في قرية البويب مدرسة واحدة حكومية           2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        ة والتعل وزارة التربي

  ).2انظر خريطة رقم  (. البويب األساسية المختلطة مدرسة، وهي)العالي
  

ة البويب       2006/2007ة والتعليم العالي في العام الدراسي       آما أظهرت بيانات وزارة التربي     ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
 . معلمين ومعلمة8 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 111  صفوف، وعدد الطالب7بلغ 

  
دة يطا،    إلى قريالتوجه  لذلك يضطر الطالب ، والثانويةاألساسيةلمراحل التعليمية مدارس لال يوجد في قرية البويب      ة أو بل ة رقع

  .  الستكمال تعليمهم التواليى آم عل11 و، آم8واللتان تبعدان عن القرية حوالي 
  

  : يعاني من المشاآل التاليةإضافة إلى ذلك، فان قطاع التعليم في قرية البويب 
 الوصول   من  والطلبة درسينإلى إعاقة الم  تؤدي  ،  على الطرق  الموجودة   القيود والحواجز اإلسرائيلية والسواتر الترابية     .1

 .إلى مدارسهم
 .في المدرسةنقص في عدد الصفوف  .2
 . عدم وجود رياض أطفال .3

 

  الصحة قطاع 
  

وفي حالة .  وزارة الصحة الفلسطينيةهشرف عليت مرآز أمومة وطفولة،  وجودمرافق صحية، باستثناءال إلىتفتقر قرية البويب 
  . الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في بلدة يطا

  
  :، ما يليومن المشاآل والعقبات التي تواجه قطاع الصحة في القرية

 .بعد المستشفيات عن القرية .1
 .نقص األدوية في العيادات .2
 .دة يطا بسبب إغالق الطرق من قبل الجنود اإلسرائيليينلوصول إلى بلفي ا يواجه المواطنون صعوبة  .3
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  يةاالقتصاداألنشطة 
  

ستوعب حوالي              ا قطاع الزراعة، حيث ي ى عدة قطاعات، وأهمه ة   % 70يعتمد االقتصاد في قرية البويب عل وى العامل  ،من الق
  ).1ل رقم انظر الشك. (من القوى العاملة% 20يستوعب حوالي  الذي وعلى سوق العمل اإلسرائيلي،

  
  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية البويب، ما يلي

  
 .من األيدي العاملة% 70قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 7قطاع الموظفين ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 3اعة ويشكل قطاع الصن •

  
   النشاط االقتصادي في قرية البويب القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

سوق العمل االسرائيلي 
20%

التوظيف
7% الصناعة

3%

الزراعة
70%

  
  

  : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية البويب نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
   
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6سر تتكون من  المعيلون أل-2
  . صغار المزارعين-3
  . ربات البيوت واألطفال- 4
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  القوى العاملة 
  

ام   ساآن لع سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان اك 2007أظه صاديا  97، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ ن ال نهم ( شخصا م م
ون% 38.1 اك ). يعمل ان هن شيطين ا 291وآ ر ن سكان غي ن ال صاديا  شخصا م نهم (قت ن الطالب، و% 46.7م ن % 38.8م م

  ).2انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 8المتفرغين ألعمال المنزل، و
  

 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( البويب قرية سكان : 2جدول 
 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

 عن عاطل
 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

  المجموع أخرى
 المجموع

 181 90  10  - 22  5 53 91 45 10 36  ذآور
  207 201 1 -  9 108 83 6 5 0 1  إناث

 388 291  11  - 31  113 136 97  50 10 37  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  قطاع الزراعة
  

ا   ( أراض قابلة للزراعة     ا دونم 650 منها،  ا دونم 850  حوالي قرية البويب تبلغ المسلحة الكلية ل    م أراض مزروعة     300منه . ) دون
رأس ، قلة    المياه قلة مصادر   شح األمطار،   بسبب ،مستغلةغير  من مجموع األراضي القابلة للزراعة       دونما   350في القرية   يوجد  
ة   آما يوجد. ) من الزراعة  االقتصادية جدوىال ضعف  و الالزم لالستثمار في الزراعة،      المال م بحاجة   500حوالي   في القري  دون

   ).3انظر خريطة رقم  (.إلى استصالح
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية البويب: 3 خريطة
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ة                شطة الزراعي ى األن دون عل ة البويب يعتم ة هي المحاصيل                . معظم السكان في قري زرع في القري ي ت سة الت والمحاصيل الرئي
  . ياه األمطار بشكل رئيس على مالزراعة في القريةتعتمد . الحقلية، أشجار الزيتون وأشجار اللوزيات

  
ا رة منه ات آثي ن عقب ة م ي القري اني قطاع الزراعة ف ى أراضيهم : يع زارعين من الوصول إل درة الم دم ق ة، ع سبب الزراعي ب

روة     والتي تحد من تط     وارتفاع أسعار األعالف،    ،  األمطارشح  اإلجراءات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين،      ور الزراعة والث
   .  الحيوانية في القرية

  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
    .1995 والتي تأسست عامالبويب لجنة مشاريع  هيقرية الالمؤسسة الرئيسة في 

  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
  

 .شبكة االتصاالتبة وصولم البويب غيرقرية  :االتصاالت •
 
شبكة   ة  وصول غير م  البويبقرية   :المياه • اه الب ر آ   .مي ار الجمع وتنكات     وتعتب اه       ب اه هي مصادر المي واطنين  المي  في   للم

و  وهي بئر    ، الى ذلك يوجد في القرية خمسة ينابيع       إضافة .القرية د     أم خشبة، عين     أب شنار، عين اللويب ة، عين ال  ة، رآب
ذه   .  النواقيس أموعين   ار وه ستخدم    اآلب ابيع ت سقي     والين اني           و .المواشي  ل ة تع ان القري اه، ف ق بالمي ا يتعل شاآل    من  فيم م
 :منها، ةآثير

  .ارتفاع تكاليف تنكات المياه .1
 .تلوث مياه أبار الجمع .2
  

ا  في ا يوجد   العامة، و  ة بشبكة الكهرباء  وصولمغير   البويبقرية   :الكهرباء • ى استخدام    لقرية شبكة خاصة به د عل ، تعتم
ذه         قامت  . آيلو واط  65 بقدرةمولدات خاصة    شاء ه ة بإن شبكة لجنة المشاريع في القري ام   ال ذ ع ة هي   ، 1995 من واللجن

ة  موصولة ب وتقريبا جميع الوحدات السكنية في القرية   . المسؤولة أيضا عن إدارة الشبكة     اء المحلي اني  و .شبكة الكهرب تع
 :خدمة الكهرباءعدة في مجال آل امشقرية البويب من 

 .عدم وجود شبكة آهرباء عامة .1
  .للمولدات الالزم  الديزلأسعارارتفاع  .2
 .ائيةعدم آفاية المولدات الكهرب .3
  

ة    يوجد   :جمع النفايات الصلبة   • صلبة،     البويب  في قري ات ال ولى لجن   خدمات إدارة جمع النفاي ة   ةحيث تت شاريع القري  م
يارة     .بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركجمع النفايات    إدارة سكنية بواسطة س حيث يتم جمع النفايات من المناطق ال

د عن   ، والذي يديره مجلس الخدمات المشترك،يات الديراتمجلس الخدمات المشترك وإرسالها إلى مكب نفا        والذي يبع
 .نهادفيتم التخلص من النفايات الصلبة في المكب عن طريق حرقها و.  آم5القرية 

 
ر                . شبكة صرف صحي     البويب   قرية   ال يوجد في     :الصرف الصحي  • ق الحف ة عن طري اه العادم تخلص من المي تم ال وي

 .االمتصاصية
 

ك يضطر                      :خدمة المواصالت  • دا ذل واطنين، ع ة الم نظم لخدم  يوجد في قرية البويب ثالث مرآبات تعمل آقطاع غير م
الطرق    .  أي مكان بواسطة مرآبات القرى المجاورة      ىالسكان للمشي على األقدام إلى مثلث زيف ومن ثم إل          فيما يتعلق ب

 .ةآم طرق زراعية غير معبد 12آما يوجد .  آم طرق داخلية15و آم طرق رئيسة معبده، 5يوجد في القرية 
ى الطرق      ،لمواصالت في القريةالتي تواجه ا  والمشكلة الرئيسة    ة عل سواتر الترابي  ، هي وجود الحواجز العسكرية وال

  .  في القرية العامة ونقص المرآباتة،وعدم وجود طرق جيد
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  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

يش  انقطت نقطة تفتيش دائمة و   يوجد  آما  . مستوطنة بني حيفر  ، ومن الشمال    عونمستوطنة ما  من الجنوب    بقرية البويب، يحيط    تفت
،  شجرة زيتون  800حوالي  قامت القوات اإلسرائيلية باقتالع      ومنذ بداية االنتفاضة الثانية،      .طريق التفافي ويمر من القرية    . متنقلة

ات 950و جرة لوزي رب   ش ة ق ذه ، بحج جاره ن األش رائيل م ستوطنات اإلس ستوطنين     وت.ية الم داءات الم ن اعت ة م اني القري ع
   .   اإلسرائيليين الذين يقومون بقطع األشجار وحرق المحاصيل

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

م      . (، نفذت لجنة المشاريع في القرية عدة مشاريع       2006فمنذ عام   . ،أعدت لجنة المشاريع خطة تطويرية للقرية      انظر الجدول رق
3 .(   

  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية البويب: 3ل جدو
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  اتحاد لجان العمل الزراعي واالنروا بنية تحتية شق طرق   1
  اتحاد لجان العمل الزراعي واالنروا زراعة  استصالح أراض زراعية 2
  زراعي واالنروااتحاد لجان العمل ال  زراعة  مياهجمع بار إنشاء آ 3
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  األولويات واالحتياجات التطويرية في القرية
  

  .، األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية4ويبين الجدول رقم . تعاني قرية البويب من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  البويبقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 4جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  * آم32    *  شق أو تعبيد طرق 1
   آم12       *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م500       * بناء خزان مياه 4
  آم12     *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
       *  ترآيب شبكة صرف صحي 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
  انويةالثالمرحلة        *  بناء مدارس جديدة 1
       * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم500    *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر30     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
 ا برآس40      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةادة إع 6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

  .آم طرق زراعية 12 و، آم طرق داخلية15 آم طرق رئيسة، 5 •
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