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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، وإعدا    د 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 د)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ولي 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             امج أزاه ى برن 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  . ي محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة ف         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

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

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

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ل، و   إلى الجنوب من مدي   قع  تو ، في محافظة الخليل   منطقة يطا  إحدى قرى  ، هي ) الدرج أم ()ةالكعابن(الزويدين  قرية   ى  نة الخلي عل
يم    بلدةمن الشمال   و،  البحر الميت من الشرق    يحدها. م منها آ 8 بعد ي نع دة من الغرب    و،بن ا  بل وب    ،يط ة قرومن الجن ر  أم ي  الخي

  . )1  رقمخريطةانظر ( .)الصرايعة(
  

  الزويدينقرية موقع وحدود : 1 خريطة

  
  
ر  650ارتفاع   ىعلومنطقة صحراوية غرب البحر الميت،      في   الزويدينقرية   قعت وق سطح البحر      ا مت غ   و،   ف دل   اليبل سنوي  مع ال

ي اللألمطار ةقر ف م 369  حواليي دل درجات الحراريصل  و.مل سنوي حواليةمع ة،  16  ال غ ودرجة مئوي دل الرطوبيبل  ةمع
  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية (.%61 النسبية حوالي

  
ويوجد . أعضاءستة تكون من ي،  مجلس قروي،1997 منذ عام قريةال بإدارةم يقوو. ةمنطقة ريفي  على أنهاالزويدين قرية  تصنف

  :  المجلس التي يقوم بتقديمهامسؤوليات منو.  وهو عبارة عن غرفة في مدرسة القرية،مقرلمجلس ل
  . الطرقوتأهيلتعبيد   إلى باإلضافة،جمع النفايات، آهرباء منالبنية التحتية تقديم خدمات  .1     

 .جتماعيةالخدمات ااإلنسانية، وتقديم ال المساعدات توزيع. 2
  .  بناء وتأهيل المؤسسات مثل المدارس والمساجد .3
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   تاريخيةنبذة
ة      مأخوذ من     الزويدينقرية  آما أن اسم    . كنعانيعهد ال ال إلى الزويدينقرية  يعود تاريخ    دين "اسم القبيل رع من        " زوي والتي هي ف

      .الزويدين يسكنون في المنطقة منذ زمن طويل قريةسكان هر البيانات أن وتظ". الكعابنة"قبيلة آبيرة تسمى 
   

  الزويدينقرية من  ةصور

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
عدد من الكهوف    فيها يوجدف  في القرية،أما بالنسبة لالماآن األثرية   . وهو مسجد الرضوان   ،يوجد في قرية الزويدين مسجد واحد     

 .وجودة منذ زمن بعيدم الواآلبار القديمة

  السكان
 نسمة من 420 نسمة، منهم 813، أن عدد سكان قرية الزويدين بلغ 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

  . وحدة116 وعدد الوحدات السكنية ، أسرة76ويبلغ عدد األسر .  نسمة من اإلناث393 و،الذآور
  
  
  

  الفئات العمرية والجنس
التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في أظهرت بيانات 

 64 -15ضمن الفئة العمرية % 39.5 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 58.3: ، آان آما يلي2007قرية الزويدين لعام 
 : 106.8 هي ، آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة. عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 2.2عاما، و

  %. 48.4، ونسبة اإلناث %51.6، أي أن نسبة الذآور 100
  

  العائالت
 ، عامريناطعيمات، التيمين ، بسايطة: ، منهاعائالتال عددا من ضموالتي ت، "الزويدين "قبيلة من نالزويدي يتالف سكان قرية

  .وارشيدات

  لتعليم قطاع ا
ام           دين للع اث     %23، حوالي    2007بلغت األمية لدى سكان قرية الزوي سبة اإلن د شكلت ن ة     %76.2، وق سبة عالي ر ن ذه تعتب ، وه

اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 30.9ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 22.3ي وا دراس انه
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ة           1الجدول رقم   . انهوا دراستهم الثانوية  % 10.3هم اإلعدادية،   انهوا دراست % 13.6االبتدائية،   ين المستوى التعليمي في قري ، يب
  .2007الزويدين، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 

  
 .2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية الزويدين : 1جدول 
راءة   أمي   الجنس رف الق يع

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  ماجستير  عالي

 232  1 - 7 - 22 38 62 77 25  ذآور

  255  -  - 2 -  15 24 40 64 80  إناث

  457  1 - 9 - 37 62  102 141  105  المجموع

  .نتائج النهائية، ال2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  

ام           ذي جرى ع ة           2007حسب المسح الميداني ال دين، مدرسة واحدة  حكومي ة الزوي دارس في قري غ عدد الم ة  (، بل وزارة التربي
  .، وهي مدرسة الزويدين األساسية المختلطة)والتعليم العالي

  
أن عدد الصفوف الدراسية في قرية الزويدين ، 2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي 

  . معلمين ومعلمة9، وعدد المعلمين ) طالبات109 طالبا و121(طالبا وطالبة  230  صفوف، وعدد الطالب10بلغ 
  
  
  

ة          .  الزويدين من عدم وجود مدارس للمرحلة الثانوية        قرية وتعاني تهم الثانوي ذلك يضطر الطالب الستكمال دراس ي  ل رع األدب   للف
م 4، واللتان تبعدان عن القرية حوالي        بلدة يطا الستكمال دراستهم الثانوية للفرع العلمي       أو مدارس    ، الخير أم مدرسة قرية    في  ، آ
   : آما يعاني قطاع التعليم في القرية من المشاآل التالية.  آم على التوالي25و

 .ناثاإل وخاصة مدارس ،عدم وجود مدارس آافية .1
 . وارتفاع تكاليف السفر عن القرية،لمجاورةبعد المدارس في القرى ا .2
 . وازدحام الصفوف المدرسية الموجودة آافية،عدم وجود غرف صفية .3
  .مختبر للكمبيوتر أو ،مختبر علميعدم وجود  .4

  الصحةقطاع 
تثناء  ق صحية، باس ة مراف دين أي ة الزوي ي قري د ف ا وزارة  وجود ال يوج شرف عليهم ة، ت ة وطفول ز أموم ز صحي ومرآ مرآ
 او في بلدة يطا،      ،وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في مدينة الخليل            . لصحة الفلسطينية ا

   . آم على التوالي25 آم و35واللتان تبعدان عن القرية حوالي 
  
ن و شم ي   الم صحية ف دمات ال ه الخ ي تواج ةاآل الت ود مر، القري دم وج ز صحياع ةة، آ دات طبي اء، مع يارة ،أطب عاف س ، إس
  .صيدليةو

  يةاالقتصاداألنشطة 
ستوعب حوالي           ة   % 98يعتمد اقتصاد قرية الزويدين على قطاع الزراعة، حيث ي وى العامل وسوق العمل اإلسرائيلي،    ، من الق

  ).1انظر الشكل رقم (. العاملةمن األيدي % 2الذي يشكل 
  

 :  االقتصادي في قرية الزويدين، ما يلياملة حسب النشاطوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي الع
 .من األيدي العاملة% 98قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الزويدين: 1شكل 

ة ، %98 الزراع

سوق العمل  
االسرائيلي ، %2

  
  
  

  .اعية واقتصاديةوجود مؤسسات صنإلى تفتقر قرية الزويدين 
  

   : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية الزويدين نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  . صغار المزارعين-1
  . العاملون السابقون في إسرائيل-2
   أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3
  .واألطفال ربات البيوت -4
  

سويق    ، وذلك بسبب    مصدر في القرية، إلى انخفاض مساحة األراضي المزروعة        أشاروقد   ة،    منتجات الصعوبة ت نتيجة   الزراعي
     ).2006 -قاعدة بيانات أريج(. صالتاعدم توفر المو، إضافة إلى غالقات المختلفة، ومنها االإلجراءات اإلسرائيليةا

  
  القوى العاملة 

سكان         ام لل داد الع ات التع ام      أظهرت بيان اك     2007 والمساآن لع صاديا           % 22، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم   (من ال % 87م
صاديا      % 78وآان هناك   ). يعملون شيطين اقت ر ن نهم  (من السكان غي ال    % 39.2من الطالب، و  % 50.4م رغين ألعم من المتف

  ).2انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 10.4المنزل، و
  

 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10(  الزويدين قريةسكان : 2جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

ن  ل ع عاط
ل  العم

ه  ( بق ل س
 )العمل

 عاطل عن العمل    
ه   ( سبق ل م ي ل

  )العمل
المجموع

ب  طال
رغ  متف

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 232 134  15  - 11  14 94 98 9 4 85  ذآور
  225 223 1 -  10 126 86 2 - - 2  إناث

  457 357  16  - 21  140 180 100  9 4 87  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  الزراعةقطاع 
  دونم أراض زراعية35,000 سكنية، أراض ا دونم1,780 دونم، منها 50,000قرية الزويدين حوالي الكلية لمساحة ال تبلغ

   ).2، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم . ( غابات وأراض مفتوحةا دونم13,220، ) دونم أراض مزروعة9,200منها (
  

  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

   استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الزويدين:2خارطة 

  
  

ان معظم المحاصيل المزروعة هي              . تعتمد الزراعة في القرية على مياه األمطار       ة ف اه في القري وفر مصادر المي وبسبب عدم ت
   .عبارة عن محاصيل حقلية وأشجار مثمرة

    
  .ا دونم90 حواليبتها مساح، وتقدر في القريةالشائعة لوزيات هي األشجار  فان أشجار ال،فيما يتعلق باألشجار المثمرةو
 
 
 
 
 
 
  

  )المساحة بالدونم(ين استعماالت األراضي في قرية الزويد: 3جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  مزروعةغير   مزروعة  الكلية
مساحة األراضي 

  السكنية
مساحة الغابات 

  ةالحرجي
مساحة المراعي     
  واألراضي المفتوحة

50,000 9,200 25,800 1,780 0 13,220  
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ة، خاصة        وبالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية الزويدين، فان          وب معظم المساحة تزرع بالمحاصيل الحقلي ا   ،الحب وأهمه
 ).4أنظر الجدول رقم . ( والمحاصيل العلفية آالكرسنة،القمح والشعير

  
  )المساحة بالدونم( في قرية الزويدين  والعلفيةالمحاصيل الحقليةب  المزروعةاألراضي مساحة: 4جدول 

  المجموع  محاصيل أخرى  محاصيل علفية بقوليات جافة أبصال حبوب
  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب

8,2050 0 0 650 0 1,150 0 0 0 10,0050 
   .مروي: بعلي،  م: ب
  

ان   أما على صعيد الثروة الحي     ل          % 98وانية في قرية الزويدين، ف ة، مث روة الحيواني ة الث دين يقومون بتربي ة الزوي من سكان قري
  ).  5انظر الجدول رقم . (األغنام، الماعز، الدجاج الالحم

 
  الثروة الحيوانية في قرية الزويدين: 5جدول 

  الدجاج الالحم  الحمير والبغال الماعز األغنام *األبقار 
0  3,350 2,000 45  10,300  

 . والثيران، العجالت، العجول،تشمل األبقار* 
  

ة في           ة أما من حيث الطرق الزراعي ا    ، فيوجد  القري م  5حوالي    فيه ة    آ دة     طرق زراعي ر معب ات       وهي    ، غي سير الحيوان مناسبة ل
  .غير آافيةإال أنها آتورات والمعدات الزراعية، االترو

ة، عدم وجود خدمات بيطر    : ثيرة منهاويعاني قطاع الزراعة في القرية من عقبات آ     ى   . ةي عدم توفر خدمات زراعي باإلضافة إل
ال  عدم وجود     تثمار في الزراعة        رأس الم الزم لالس اع أسعار األعالف،       ال دمير      ، ارتف ل    األراضي  ومصادرة وت وات   من قب الق

  .   يةسرائيلاإل
  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
  .1997ي تأسس عام لذوا الزويدين مجلس قرويالمؤسسة الرئيسة في القرية هو 

  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .شبكة االتصاالتبة وصولمغير  الزويدينقرية  :االتصاالت •

 
ة         .1983 منذ عام    مياهالبشبكة  ة  وصول م الزويدينقرية   :المياه • د القري تم تزوي اه   في البداية آان ي اه     بالمي من شرآة المي

وم ب        اليوم أما). ميكروت(اإلسرائيلية   اه  دي تزو، فان سلطة المياه الفلسطينية هي التي تق ة بالمي من  % 40حوالي  و.  القري
ة م ي القري سكنية ف دات ال اهوصولالوح شبكة المي ة دراصالم. ة ب شبكة المالبديل اه  ل ي ي ة ه ي القري ارف عأب ط الجم  .  فق

د         هي تلف و   ،لمياهلخدمة ا والمشكلة الرئيسة التي تواجه القرية بالنسبة        سبة الفاق قدم شبكة المياه في القرية، حيث تصل ن
 . أن الشبكة ال تغطي جميع الوحدات السكنية في القريةإضافة إلى ، %50  الىمن المياه

    
 .ة بشبكة الكهرباءوصولغير م الزويدينقرية  :الكهرباء •

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

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
  

صلبة    • ة   يوجد  ال   :جمع النفايات ال دين في قري صلبة،   نظام إل  الزوي ات ال وم  حيث  دارة النفاي التخلص من  أسرة ب  آل  تق
  .في األماآن المفتوحةطرحها أو ب، بحرقها، إما بشكل عشوائيها نفايات
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دين تفت    : خدمة المواصالت   • ة الزوي ى خدم     قري ر إل ة  الموصالت    ةق اتهم      و،  المنظم ون مرآب ستخدم المواطن في الغالب ي
سفرصوصية الخ م  أو ،لل صلوأنه اورة ني رى المج ى الق ا  إل ودة به تخدام المواصالت الموج ارج  ، واس ى خ سفر إل  لل

  .تعمالن آقطاع غير منظم لخدمة المواطنين في القريةسيارتان ويوجد في قرية الزويدين . المنطقة
شمل ال من الطرق،  آم  11 الزويدين يوجد في قرية، ف ما يتعلق بالطرق  فيو سة  ال طرق ت ة و رئي ة الوالفرعي ا  . زراعي منه

                                                                            ةغير معبدأما بقية الطرق فهي ،  وبحالة سيئةةمعبد آم طرق رئيسة 2فقط 

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

ع في   ، فهناك مستوطنة إسرائيلية  إسرائيلية قاسيةتتعرض قرية الزويدين إلى إجراءات   ة   تق ة الغربي ة من ا الجه د  لقري ى ، تمت   عل
،  القريةيأراضمن ،  دونم100,000 الشرق من القرية يوجد منطقة عسكرية إسرائيلية تقع على       الجهةوفي  .  دونم 1000مساحة  

دين من الوصول           . تستخدم للتدريبات العسكرية   ى  ونتيجة لهذه اإلجراءات ال يستطيع سكان الزوي امهم   إل .  أراضيهم ومراعي أغن
    .برآسين للمواشي في القريةقامت قوات االحتالل بهدم ومنذ اندالع انتفاضة األقصى 

 

  المنفذة  الخطط والمشاريع التطويرية
  

  .عيرا مشة أي في القريةعامين لم ينفذمنذ  انه و،دينالزويمجلس قروي وبين 
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية 
  

ة             ة والخدماتي ة التحتي ر في البني دين من نقص آبي ة الزوي م    . تعاني قري ين الجدول رق ة    6ويب ات واالحتياجات التطويري ، األولوي
  .للبلدة

  
  زويدينالقرية ي األولويات واالحتياجات التطويرية ف: 6جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  * آم10    *  شق أو تعبيد طرق 1
   آم4       *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم2      * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م10,000      *  بناء خزان مياه 4
  آم1    *   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

 تعليميةاالحتياجات ال
  ةثانويالمرحلة ال     *    بناء مدارس جديدة 1
  ةعداديالمرحلة اإل     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم10,000    *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر25    *   آبار جمع مياهإنشاء 2
 ا برآس50     *   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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