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  شكر وعرفان

  
دولي من أجل       ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    اون ال بانية للتع بالشكر والتقدير من الوآالة اإلس

  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 
  

ديات، ومجالس الخدمات                       وزارات، والبل سطينيين في ال ى المسؤولين الفل آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إل
ان والمج شترآة، واللج ساعدة   الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه الس القروي

  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

ذا العمل                        أريج امين الماضيين من أجل إنجاز ه  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال الع
  .  الفلسطينيالذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

جاءت . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة الخليل          
ق األوضاع                             ى توثي ي تهدف إل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

م من خالل            المعيشية في المح   ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل افظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعي
ذ مشروع    ار    "تنفي امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ات ال ة التجمع د األبحاث   " دراس ذه معه ذي ينف ال

ة دس –التطبيقي ج( الق بانية  )أري ة اإلس ن الوآال ول م ة  ، والمم ل التنمي ن أج دولي م اون ال ار )AECID(للتع امج ازاه ، وبرن
  ).AZAHAR(االسباني 

  
ر                    ة للتخفيف من أث يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والبرامج واألنشطة الالزم

ل،   ة الخلي ي محافظ ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت امج  األوضاع ال ى برن صفة خاصة عل ز ب ع الترآي م
  .أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
ة،                       صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وف

ة      اطق الريفي ة المن ات لتنمي يم االحتياج ة، وتقي ود المفروض ل   والقي ة الخلي ي محافظ شة ف داد    .  والمهم ك، إع ى ذل افة إل إض
ستقرة،         ر الم سيئة وغي صادية ال ة واالقت استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعي

  .مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

ل ب              ي           يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخلي ع االلكترون ى الموق ة عل ة و االنجليزي اللغتين العربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileالتالي 
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  التواني ومسافر يطاقرية دليل 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
واني  . الخليل مدينة  منشرق الإلىتقع ، وافظة الخليل في محيطامنطقة  قرىإحدى هي  ،التواني ومسافر يطاقرية    14تبعد الت

شرق     .  آم 24عن مدينة الخليل، بينما تبعد مسافر يطا        آم   وب الخط األخضر     يحدها من ال ام  أراضي  (والجن ، ومن   )1948  ع
  .)1رقم خريطة  أنظر( .االلتفافيالسموع ويفصلهما عنها الخط بلدة يطا وبلدة ، ومن الغرب بدو يطاالشمال 

  
   التواني ومسافر يطا قرية موقع وحدود: 1خريطة 

  
  

ا    تقع قرية    سافر يط ي شرق          التواني وم ى هضبة ف دة  عل ا  بل راوح   و ، يط ا ارتفاعيت ين    ه را و   518ب ار  805مت وق سطح     أمت ف
ى  الحرارة ات معدل درجويصل، م مل369و 303 بين فيها   ة السنوي تتراوح آمية األمطار  ، و البحر ة  درجة م 18 إل ع   و،ئوي يبل

  ). أريج -وحدة المعلومات الجغرافية (.%60  حوالي النسبيةمعدل الرطوبة
  

واني باإلضافة  ة الت ضم قري ين،ت ا تجمع اإليه ا:  وهم ر وطوب ضم . الفقي ا فت سافر يط ا م ا19أم ي، تجمع ز، :  وه ا، المرآ جنب
بطم،       )لتحتاالفوقا وا (الحالوة، خربة الفخيت، خربة التبان، خربة المجاز، خربة أصفي           ا، شعب ال ، مغاير العبيد، البقلة، الطوب

  . وطوبا،ورةاربير العد، قواويس، خربة المقعورة، الرآيز، خلة الديب، ص
  

وم  و.  أعضاء 7 من كون يت،مجلس قروي، 1994منذ العام    قرية التواني    يقوم بإدارة  إدارة يق ا ا مس ب شاريع  ،فر يط ة م م  ، لجن  ت
م ال  ل وزارة الحك ن قب ا م يتعيينه ن و. محل ون م اآم    7تتك ة المح ى متابع افة إل ة باإلض ة التحتي دمات البني دم خ ضاء وتق  أع

  .يضا في قضايا ملكية األراإلسرائيلية
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  نبذة تاريخية
كان ال   ود أصل س ةيع ى قري ا إل ذا اال . يط ا به سافر يط سمية م ا سبب ت مأم ا ذلك ف ،س دا عن ألنه دة ج دة بعي ابل د  ، يط ان فق آ

ذه   المواطنون   دما ي سافرون      ونبعن ا ي سافة ت    إليه نهم    ستغرقم ا طويال    م ا           أن اال  أو. وقت د حرف من صفر يط م ق ا    ،س  أي أنه
  .طات مهمةا ألي شيء واليوجد بها نشالتصلح

  
التواني ومسافر يطا قرية  منصور  

 
 

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2خريطة رقم أنظر . ( وهو مسجد التقوى، التواني ومسافر يطا مسجد واحدقرية في يوجد
  . آبار وآهوف قديمة فيهايوجدف  في القرية، األثريةبالنسبة لالماآنأما 
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  المواقع الرئيسة في قرية التواني ومسافر يطا: 2خريطة 

  

  

  السكان
ام             ي ع ة      2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى ف دد سكان قري ا   ، أن ع سافر يط واني وم غ  الت نهم    1,094 بل سمة، م ن

ذآور   نسمة   576 سمة    518 و ،من ال اث،     ن سمة تقطن    326(من اإلن واني ن سمة تقطن    768 و،الت ا  ن سافر يط دد    ،)م غ ع ويبل
  ).1انظر الجدول رقم  (. وحدة245 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 174األسر 

  
 عدد سكان قرية التواني ومسافر يطا حسب التجمع ونوع الجنس : 1جدول 

 التجمع ذآر نثىأ المجموع
 التواني   171 155 326
  خربة الصافي 53 42 95

  منطقة شعب البطم 71 66 137
  خربة طويل الشيح 100 82 182
 مغاير العبيد 2 2 4

 خربة الفخيت 114 117 231
  خربة بير العد 65 54 119
  فر يطاامس 405 363 768

  المجموع 576 518 1,094
  

  الفئات العمرية والجنس
ي                  أ ة ف ات العمري ظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئ

وان ة الت سيقري ا ا وم ام فر يط ي2007لع ا يل ان آم ل من % 45: ، آ ة أق ة العمري ا، 15ضمن الفئ ة % 51.4 عام ضمن الفئ
ة العم    % 3.6 عاما، و  64 -15العمرية   ة   ضمن الفئ وق      65ري ا ف ا فم ي        .  عام اث ف ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان آم
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ة ي ،المنطق ذآور 100 : 111.8 ه سبة ال اث %52.8، أي أن ن سبة اإلن ذ( %.47.2، ون واني  ه ه ة الت ضمن قري ات تت البيان
  .)وخربة بير العيد يطا والتي تضم خربة الصافي، شعب البطم، خربة طويل الشيح، مغاير العبيد، خربة الفخيت مسافرو
  
  

  العائالت
  

، عائالتمن ال من عدد  ايضامسافر يطا ويتألف سكان .حمامدة، العمور :، منهاعائالتال د منعدمن التواني   سكانيتألف
  . ربعي، شعابين، ةحوشي، زين، محمد، أبو عرام، جبرين: منها

  
  الهجرة

  
  . شخصا50حوالي ، 2001العام يبلغ عدد الذين هاجروا من قرية التواني ومسافر يطا منذ 

  قطاع التعليم
  

اث          %23.7، حوالي    2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية التواني ومسافر يطا للعام            سبة اإلن د شكلت ن ذه   %67، وق ، وه
ذآور           سبة ال ة بن ة مقارن سبة عالي اك             . تعتبر ن ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،      % 32.2ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ي

  ). 2الجدول رقم انظر (. انهوا دراستهم الثانوية% 5.5انهوا دراستهم اإلعدادية، % 12.4انهوا دراستهم االبتدائية، % 25.6
  

  2007 -والجنس والحالة التعليمية) سنوات فأآثر 10(  التواني ومسافر يطا قريةسكان: 2جدول 

ةدآتورا المجموع دبلوم  ماجستير 
طدبلوم متوس بكالوريوس عالي  ابتدائي إعدادي ثانوي 

يستطيع 
القراءة 
 والكتابة

 نوع الجنس أمي

 ذآر 55 123 109 49 25 2 3 - - - 366
 أنثى 110 101 69 37 13 0 0 - - - 330
 المجموع 165 224 178 86 38 2 3 - - - 696

  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .)خربة اصفي، البطم، خربة طويل الشيح، مغاير العبيد، خربة الفخيت وخربة بيت عيد(  يطا وتضم مسافرالجدول يتضمن بيانات التواني، : مالحظة

  
ا   2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام   سافر يط واني وم دة   ، بلغ عدد المدارس في قرية الت سة  ، وهي مدر مدرسة واح

   .،)وزارة التربية والتعليم العالي( حكومية التواني األساسية المختلطة، وهي
ا           سافر يط دارس ل  ال يوجد في قرية التواني وم ة     م ة الثانوي ة التعليمي ذلك يضطر الطالب        ،لمرحل ة الكرمل      التوجه  ل ى قري ،  إل

  .  الثانويهم تعليمإلآمال  آم4عن القرية حوالي  تبعد والتي
  

ام الدراسي   ي الع الي ف يم الع ة والتعل ات وزارة التربي ا أظهرت بيان ة 2006/2007آم ي قري ية ف صفوف الدراس دد ال ، أن ع
 . ومعلمةين معلم6 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 74  صفوف، وعدد الطالب5التواني ومسافر يطا بلغ 

  :منهاة،  آثير عقباتيعاني قطاع التعليم في قرية التواني ومسافر يطا من
 .عدم توفر مدرسة ثانوية -
  .قرية الكرملالمدارس في لوصول إلى اصعوبة  -
 . وإيابهم منهاإلى المدرسذهابهم  على الطالب أثناء نيالمستوطناعتداء  -
  

  ةقطاع الصح
رضى الميضطر ، لذلك مرآز صحي تابع لإلغاثة الطبية    مرافق صحية، باستثناء وجود      قرية التواني ومسافر يطا    فيال يوجد   

ي        إلىالتوجه   قرية التواني ومسافر يطا      في الزم        التجمع  المراآز الطبية الموجودة ف ي العالج ال ا   ،  ات المجاورة لتلق دة ومنه  بل
 .قرية آم عن ال9التي تبعد حوالي ويطا 
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  ية االقتصاداألنشطة
  

ى         في قتصادااليعتمد   ا عل سافر يط دة قطاعات،       قرية التواني وم ا  ع ة، حي      أهمه ستوعب حوالي       قطاع الزراع من  % 90ث ي
  .)1شكل رقم الانظر . (من القوى العاملة% 9يستوعب حوالي والذي ،  وعلى سوق العمل اإلسرائيلي،القوى العاملة

  
  : ، ما يليقرية التواني ومسافر يطاوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 

  
 .من األيدي العاملة% 90 قطاع الزراعة، ويشكل •
 .من األيدي العاملة% 9سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 1قطاع الموظفين ويشكل  •
  

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية التواني ومسافر يطا: 1شكل 

ة  الزراع
90%

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة 

1%
سوق العمل  
اإلسرائيلي 

9%

  
  

  .  بقالة واحدةىسو فيها فال يوجد  ، للمؤسسات الصناعية واالقتصاديةالتواني ومسافر يطاتفتقر قرية 
  

ة            ا     وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قري سافر يط واني وم ى النحو             الت  نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي عل
  :التالي

  
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -1
  . العاملون السابقون في إسرائيل-2
  . صغار المزارعين-3
  . البيوت واألطفالربات – 4
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  القوى العاملة 
  

صاديا       223، أن هناك    2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام         شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  ( شخصا من ال م
ون% 82.5 اك ). يعمل ان هن صاديا 473وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال نهم ( شخصا م ن الطالب، و% 31.7م ن % 53م م
  ).3انظر الجدول رقم ). (غين ألعمال المنزلالمتفر

  
 2007 - العملحسب الجنس والعالقة بقوى)  سنوات فأآثر 10( التواني ومسافر يطاقرية سكان : 3 جدول

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل  بق (العم س
 )له العمل

عاطل عن العمل    
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ  جموعالم ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم
  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 366 146 18 - 35 6 87 220 34 5 181  ذآور
 330 327 7 - 13 244 63 3 - - 3  إناث

 696 473 25 - 48 250 150 223 34 5 184  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009يني، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسط: المصدر
  .)خربة اصفي، البطم، خربة طويل الشيح، مغاير العبيد، خربة الفخيت وخربة بيت عيد( يطا وتضم مسافريانات التواني، الجدول يتضمن ب: مالحظة
  قطاع الزراعة      

واني و   قرية دونم في1,500منها  ( دونم37,500  حوالييطاقرية التواني ومسافر   المساحة الكلية ل   تبلغ ي   36,000الت م ف  دون
ا سافر يط كنية، ا دونم1,015، )م م 200 أراض س اتأراض دون ة وغاب م أراض26,200و،  مفتوح ة دون ا(  زراعي  منه

ة آ                  26,100 ون والمحاصيل الحقلي ل أشجار الزيت ة مث شعير والقمح    دونم مستغلة ومزروعة بمختلف المحاصيل الزراعي  .)ال
   ).3انظر خريطة رقم (

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية التواني ومسافر يطا: 3خريطة 
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سير االتر   هي مناسبة  و ،قرية آم من الطرق الزراعية في ال      12 أما بالنسبة للطرق الزراعية، فيوجد حوالي      الت اآلرات و وآت ا ل
  . الزراعية

  
د ني ومسافر يطا على تربية المواشي،        سكان قرية التوا  ويعتمد معظم    داني       فق ائج المسح المي ي     أن أظهرت نت ية ف داد الماش أع

اعز  من ال   رأس 500 و ، رأس من األغنام   2,000هي  ،  قرية التواني  ي م        م دادها ف ا أع ا  ، أم من   رأس 14,000، فهي    سافر يط
  .ماعز من ال رأس2,000واألغنام، 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

   .1994 عامقروي الذي تأسس المجلس ال  التواني ومسافر يطا هيالمؤسسة الوحيدة في قرية
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  
 .ة بشبكة االتصاالت الفلسطينيةوصول غير مالتواني ومسافر يطا قرية :االتصاالت •
 
اه و       ، وإنما يعالتواني ومسافر يطا قرية ال تتوفر شبكة مياه في  :المياه • ات المي ى شراء تنك ة عل الي القري د أه ى تم  عل

من   التواني ومسافر يطا، وتعاني خدمة المياه في قرية تستخدم للشرب فقط عين ماء القريةويوجد في .  مياه األمطارآبار جمع 
 . في فصل الصيفوخاصةثمن المياه ارتفاع  و،قلة األمطار، عدم  نظافة مياه اآلبار

 
ات االحتالل أهالي القرية وصل القرية بشبكة الكهرباء، قام أهالي القرية بمساعدة من إحدى              بسبب منع قو  : الكهرباء •

ة،  شراء مولد آهرباء خاص    المؤسسات ب  د     وه   للقري ع     ذا المول سكنية   يخدم جمي ي    الوحدات ال ة ال ف ي     . قري سة ف شكلة الرئي  والم
 .  آبيرةات بكمي حيث يحتاج إلى وقود المرتفعةهي تكلفة تشغيل المولدمجال الكهرباء 

 
صلبة     • ات ال ان    :جمع النفاي اك آ ي ال    ل نظام   هن صلبة ف ات ال ع النفاي ة جم ان  ، حيث قري روي     آ وم مجلس ق واني  يق الت

ات      - للتخطبط والتطوير  خدمات المشترك  بالتعاون مع مجلس ال    ومسافر يطا  ع النفاي ا بجم ات              يط ى مكب نفاي ا إل م نقله ، ومن ث
ع    تستطيع الدخول إلى ال سيارة المجلس قوات االحتالل لم تعدبسبب إجراءات ولكن ،تابع لمجلس الخدمات المشترك    ة لجم قري

 .النفايات
 
ة        :الصرف الصحي  • ي قري ا      ال يوجد ف سافر يط واني وم ستخدم       و.  شبكة صرف صحي      الت سكنية ت ع الوحدات ال جمي

 .ةالحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادم
 
دام       يتنقل السكان بوا   :خدمة المواصالت  • د . سطة الدواب أو السير على األق رة      يوج ي الق سة    4حوالي  ف م طرق رئي  آ

دة ر معب دة  8، غي ر معب ة غي رق داخلي م ط دة  12 و، آ ر معب ة غي رق زراعي م ط اع    . آ ه قط ي تواج شاآل الت م الم ن أه  وم
  .ترابيةالعسكرية والحواجز ال ووجود ، قلة المرآبات والخدمات التي توفرهاقريةالمواصالت في ال

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

ا     يوجد بالقرب من قرية      سافر يط واني وم ستوطنات وهي      الت دة م ستوطنة    : ع اعون    م ات م ع شرق   حاف ة وتق ستوطنة   ، القري م
شمالية          لقريةمن ا   الشرقي جنوب ال إلى ماعون وتقع  ة ال ي الجه ع ف ي           ،، مستوطنة آرمئيل وتق ع ف ي وتق ستوطنة يعقوب دال  وم

ى شمال    القرية   من جنوب  وهنالك أيضا طريق التفافي يمر       .الجهة الشرقية  سبة للحواجز العسكرية     . هاإل ا بالن ك  ،أم ة  ث فهنال الث
  .  وحاجز بالقرب من مستوطنة آرمئيل،، حاجز بين يطا والكرمل وهي حاجز منيزل،حواجز دائمة

  
وات االحتالل اإلسرائيلي       اضة األقصى انتفومنذ يداية   .  دونم 10,200وقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة          قامت ق

ة     دمير   ، و بهدم مسجد في القري تالع        ا دونم  20ت ة، واق ي القري ون و     300 ف ات  50 شجرة زيت ة من     . شجرة لوزي اني القري وتع
واني  باتجاهحيث يتم ضخ المياه العادمة من المستوطنات القريبة من القرية ،  مشكلة حقيقية  ع الت ك  ، أراضي القرية ومياه نب  وذل

  . من أجل تلويث المياه والمحاصيل الزراعية والمراعي
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  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
  

د فقط   وقد تم تنفيذ  ،   المجلس القروي خطة تطويرية للقرية     أعد ام       ، مشروع واح روي ع ر للمجلس الق اء مق و بن م  2007 وه ، ت
  .بيو من االتحاد األورتمويله 

  للقريةرية حتياجات التطوياال وولوياتاأل
  

ة   مسافرتعاني قرية التواني و    ة والخدماتي م    .  يطا من نقص آبير في البنية التحتي ين الجدول رق ات واالحتياجات   3ويب ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 التواني ومسافر يطااألولويات واالحتياجات التطويرية في قرية : 3جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
     *   أو تعبيد طرق،شق 1
      *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
، 3 م3,000واحد بسعة     * بناء خزان مياه 4

  3 م5,000 واآلخر بسعة 
   *     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
  لمرحلة الثانويةا    *  بناء مدارس جديدة 1
    *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم900    *  استصالح أراض زراعية 1
  ابئر 15    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسا60    *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
  *    أهيل بيوت بالستيكيةتإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

 . آم لطرق زراعية12  و،آم طرق داخلية 1.7،  آم طرق رئيسة2:  آم من الطرق15.7** 
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