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  شكر وعرفان

 
ج (دس   الق -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال

  .  (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
ان وا  شترآة، واللج ساعدة        الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي لمج

  . 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 المح   افظة، 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 بانية )أري ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م اون ال باني )AECID(للتع 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،           امج أزاه ى برن مع الترآيز بصفة 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  .  والمهمشة في محافظة الخليل    والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية       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

  
اللغتين العربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي       يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل ب          

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 )أم الخير (الفقيرقرية  دليل
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
م  20 على بعد مدينة الخليل، و   إلى الجنوب الشرقي من   قع  تو ، في محافظة الخليل   منطقة يطا إحدى قرى    الفقير، هي قرية   ا  آ . منه
ز قرمن الغرب و ،الزويدينقرية  من الشمال  و،قرية خشم الدرج  من الشرق    يحدها وب    ،ية الرآي ة  قرومن الجن اد الي عرب   (ةنج
  . )1  رقمريطةانظر خ( .)الكعابنة

  
  فقيرال قريةموقع وحدود : 1 خريطة

  
  
سنوي   معدل  اليبلغ  و .ح البحر  فوق سط  ا متر 583ارتفاع   على الفقيرقرية   قعت ا حوالي    لألمطار ال م  369 فيه دل درجات    .مل ومع

  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية (.%61  النسبيةةمعدل الرطوبيبلغ ودرجة مئوية،  16السنوي حوالي ة الحرار
  

ومن  . أعضاء  5يتكون من    ،روي، مجلس ق  1997 منذ عام الفقير قرية بإدارةويقوم  .منطقة ريفية الفقير على أنها قرية   تصنف
ى     ،جمع النفايات  ،لكهرباءا ، المياه مثل البنية التحتية     تقديم خدمات  :، ما يلي  بها التي يقوم    مجلس القروي مسؤوليات ال   باإلضافة إل

  .الخدمات االجتماعية واإلنسانية

  نبذة تاريخية
 تحت اآلنوهو ،  "رجم أم الخير  "وآان يسمى    ،األصليكان  المبهذا االسم نسبة الى      القرية   سميت، و  هي تجمع بدوي   ،الفقيرقرية  

ر و.  متر500 حوالي الفقير، والتي تبعد عن قرية   "الكرمل"سيطرة مستوطنة إسرائيلية تسمى      ضا   الفقي سمى أي ذي   أم ت ر وال  الخي
  .اشتق اسمها من المكان األصلي
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شكلون      ،1948عام   ديارهم وقراهم     عراد وبئر السبع الذين هجروا من       الجئين من  الفقير قريةوأصل سكان    % 70-60وهؤالء ي
      . في القرية منذ القدمفهم من القبائل العربية الموجودة السكان أما بقية . من مجموع السكان

   
  الفقيرقرية من صور 

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  .  وهو مسجد عرب الصرايعة، مسجد واحدالفقيريوجد في قرية 

 

  السكان
 256 نسمة، منهم 516، فان عدد سكان القرية بلغ حوالي 2007لى نتائج التعداد العام للسكان والمساآن الذي جرى عام بناء ع

  . وحدة102 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 69 وبلغ عدد األسر . نسمة من اإلناث260نسمة من الذآور، و
  

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

ي    2007لعام  قرية الفقير    ل من           % 51.1: ، آان آما يل ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ة    % 44.1 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
، 100 : 98 هي ،نسبة الذآور لإلناث في المنطقةآما أظهرت البيانات أن    .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.6عاما، و 

  %.50.3، ونسبة اإلناث %49.7أي أن نسبة الذآور 
  

  العائالت
  .ةالعزازم، ةالتبن، هذالينال، الفقير : من عدد من العائالت، منهاالفقير قرية  سكانيتألف

  

  التعليم قطاع 
اث   %19.2، حوالي 2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية الفقير للعام        سبة اإلن ة     %80، وقد شكلت ن سبة عالي ر ن ذه تعتب ، وه

ذآور    اك             . مقارنة بنسبة ال ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 26.3ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 50ي وا دراس انه
  .2007م ، يبين المستوى التعليمي في قرية الفقير، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعا1االبتدائية، الجدول رقم 
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  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 (فقيرسكان قرية ال: 1جدول 

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي ملم أمي   الجنس دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  عالي

 157 - 6 2 17 19 57 44 12  ذآور
  155  - 6 -  11 22 30 38 48  إناث

  312 - 12 2 28 41  87 82  60  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

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

  .، وهي مدرسة الصرايعة الثانوية المختلطة)العالي
  

ام الدراسي              ر       2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في الع ة الفقي ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
  . معلما ومعلمة16، وعدد المعلمين  طالبا وطالبة230  صفا، وعدد الطالب12بلغ 

  
ى   ن من الطالب يضطرو  ا فان آثيرفي المدرسة، لذاد صفوف آافية للطالب الذآور واإلناث    ووجوتعاني قرية الفقير من عدم       إل

ا األساسية  في   الدراسة د  ،مدرسة يط ة   والتي تبع م 15  عن القري اء صفوف مدرسية       . آ اك حاجة ماسة لبن  وغرف خاصة   ،وهن
  .مدرسة الصرايعة، آما أن هناك حاجة لبناء سور حول المدرسة في ت العلوم والكمبيوترمختبراب
  

  الصحة قطاع 
ر رتفتق ة الفقي ى  قري صحية،إل دمات ال تثناء  الخ سطينية باس صحة الفل ديره وزارة ال ة، ت ي القري ة ف ة وطفول ز أموم ود مرآ .  وج

   .نة الخليل يطا ومدي بلدة موجودة في للقريةخدمات صحيةمراآز واقرب 

  

  يةاالقتصاداألنشطة 
. من القوى العاملة% 80يعتمد االقتصاد في قرية الفقير على عدة قطاعات، وأهمها قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي 

  .)1انظر شكل رقم (
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الفقير، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 80قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 15سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين ويشكل  •
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  الفقير النشاط االقتصادي في قرية  القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

ة ،  قطاع الزراع
80%

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %15 

قطاع الموظفين ، 
5%

  
  

  .نيصناعية واالقتصادية، باستثناء وجود بقالتلمؤسسات الا  إلى وجودتفتقر قرية الفقير
   : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية الفقير نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  .بيوت واألطفال ربات ال-4
  

  القوى العاملة 
ام   ساآن لع سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان اك 2007أظه صاديا  64، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ ن ال نهم ( شخصا م م

ون% 92.2 اك  ). يعمل ان هن صاديا     248وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال صا م نهم ( شخ الب، و % 48م ن الط ن % 35.1م م
  ).2انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 16.9ل، والمتفرغين ألعمال المنز

  
 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( الفقيرقرية سكان : 2جدول 

 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  مشتغل الجنس
ل   متعط
ه  سبق ل

 العمل

م  ل ل متعط
ه  سبق ل ي

  العمل
المجموع

ب  طال
رغ  متف

 راسةللد

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن   اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن  ث ع يبح

 عمل
 المجموع  المجموع أخرى

 157 96  19  - 10  2 65 61 3 2 56  ذآور
  155 152 6 -  7 85 54 3 - - 3  إناث

 312 248  25  - 17  87 119 64  3 2 59  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -ان والمساآن التعداد العام للسك،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  قطاع الزراعة
م    1,450 دونم، منها    7,000قرية الفقير حوالي      الكلية ل مساحة  ال تبلغ ة  3,500 سكنية،    أراض دون م أراض زراعي  وحوالي  ، دون

  .القمح والشعير والمحاصيل الرئيسية التي تزرع في القرية هي ).2انظر خريطة رقم (.  دونم غابات ومناطق مفتوحة2,000
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الفقير: 2خريطة 

  
  

ة، حيث   تقوم من األسر في القرية     % 80حوالي  ، فهناك    على تربية الثروة الحيوانية    الفقيريعتمد سكان   آما   بتربية الثروة الحيواني
  . الماعز رأس من2,500 و ،األغنام رأس من 000 ,2يوجد حوالي 

  
  .ةاآلالت الزراعي آم من الطرق الزراعية، وهي مناسبة فقط لسير 3أما بالنسبة للطرق الزراعية، فيوجد حوالي  
  
ات  الالزم لالستثمار في الزراعةعدم توفر رأس المال   من   الفقيرقطاع الزراعة في قرية     يعاني  و  ،، ارتفاع أسعار أعالف الحيوان

   .وعدم وجود نظام تسويقي فعال
  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
    .قريةالالمؤسسة الرئيسة في ، هو 1997يعتبر مجلس قروي الفقير، والذي تأسس عام 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .شبكة االتصاالتبة وصولم  غيرالفقيرقرية  :االتصاالت •

 
اه البشبكة  ة  وصولم الفقيرقرية   :المياه • ام      مي ذ ع ة م           %60، وحوالي    1970 من سكنية في القري  وصولة  من الوحدات ال

دم  . البديل لشبكة المياهمصدر ال أبار الجمع هي   .)ميكروت(بشبكة المياه اإلسرائيلية     ، وتعاني شبكة المياه من التلف والق
 .غير جيدةالمياه جودة  أن المياه المتوفرة غير آافية، آما كميةف
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ة م          % 20والي  هناك ح  و. رباءة بشبكة الكه  وصولمغير   الفقيرقرية   :الكهرباء • سكنية في القري ة وصول من الوحدات ال
ة               هذه المولدات  تعتبرو ،1996بمولدات آهربائية محلية منذ عام       وفر طاق ة، حيث ت  المصدر الوحيد للكهرباء في القري

 . أربع ساعات آل ليلةلمدة  ا،طا آيلو و80 مقدارهاآهربائية 
 
ة        :الصرف الصحي  • ر  ال يوجد في قري ر         ،  شبكة صرف صحي   الفقي ق الحف ة عن طري اه العادم تخلص من المي تم ال وي

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
 

تخلص   دارة جمع النفايات الصلبة، نظام إل الفقيرفي قرية  يوجد  ال   :جمع النفايات الصلبة   • ا آل أسرة من نفايات   حيث ت  ه
 . ي أماآن مفتوحةبطرحها فأو ،  بحرقها، إمابطريقة عشوائية

 
 وفي حال عدم توفر .المواصالت العامة في قرية الفقير من مرآبات تعمل آقطاع غير منظم       تتكون  : مة المواصالت خد •

ى التجمعات                           دام للوصول إل ى األق سير عل ياراتهم الخصوصية، أو ال ون باستخدام س وم المواطن ة يق المواصالت العام
 . عاتالمجاورة من اجل استخدام المواصالت الموجودة في تلك التجم

  
ا     7فيما يتعلق بالطرق، يوجد في القرية       و دة             3 آم، منه ر معب م طرق غي دة، واحد آ سة معب م طرق رئي ا يوجد   .  آ م  3آم  آ

 طور  وجود نظام مواصالت مت   عدم ، منها  من مشاآل آثيرة في القرية نظام المواصالت ويعاني  . طرق زراعية غير معبدة   
  . جيدةغير ومنظم، آما أن حالة الطرق 

   

  اإلسرائيلي إجراءات االحتالل ثرأ
وات   قامت   ومنذ اندالع انتفاضة األقصى،        دم  خمس   ب اإلسرائيلي االحتالل   ق ة   ة ه ازل في القري ة من وجود      . من اني القري ا تع آم

  .  المتنقلةتفتيشحواجز ال
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  قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
ةقر ر ي ة ال   الفقي ات البني ي احتياج ر ف ن نقص آبي اني م دمات تع ة والخ دول. تحتي ين الج م ويب ات ،3  رق ات واالحتياج  األولوي

  .يةالقر في التطويرية
  

  الفقيرقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 3جدول 
بحاجة   القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  * آم4    *  شق أو تعبيد طرق 1
       *    ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم3.5      * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م 500       * بناء خزان مياه 4
      *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
       *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
         * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  موجودة 
     *   

   *       الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 االحتياجات التعليمية

   األساسيةالمرحلة       *  بناء مدارس جديدة 1
  ةثانويالمرحلة ال   *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم1500    *  استصالح أراضي زراعية 1
 ا بئر15     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  ا برآس20      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8
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