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 شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شك ) أري دولي من أجل                 بال اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال ر والتق
  .  (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

ة،   الس القروي ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ  والجه
  . 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 دول)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ي 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 بص            امج أزاه ى برن فة 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

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

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

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ل، و      إلىقع  تو ، في محافظة الخليل   منطقة يطا هي إحدى قرى     ،معينقرية   ة الخلي د   الجنوب من مدين ى بع ا   14 عل م منه  يحدها . آ

ة  ومن الغرب   ،كرملالقرية ومن الشمال ، قرية تواني من الشرق    ة صالح  قري وب  ومن ا  ،خل واويس  لجن ة ق أنظر خريطة   ( .قري
  . )1رقم 

  
  معينموقع وحدود قرية : 1خريطة 

  
  
سنوي  معدل اليبلغ و ، فوق سطح البحر ا متر 817ارتفاع   علىمعين  قرية   قعت ا حوالي   فيلألمطار ال م  303 ه دل درجات   ،مل  ومع

  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية (.%60  النسبية فيها حواليةمعدل الرطوبيبلع  و درجة مئوية،18  السنوي حواليةالحرار
ة    أنها على   معين قرية   تصنف ة ريفي إدارة ال     .منطق وم ب ة ويق ام      قري ذ ع روي  ،  1997 من ل  وت. أعضاء  5تكون من    ي،مجلس ق تمث

  .جمع النفاياتو ،والماءلكهرباء مثل االبنية التحتية  تقديم خدمات المجلس القروي فيومهام مسؤوليات 

 

  نبذة تاريخية
اني إلى العصر ال  تاريخها  يعود    قرية قديمة  معين ل                   ،  روم ذ زمن طوي سكان من ه ال ديم حيث يعرف ضا ق ة أي ا أن اسم القري ا  .آم  أم

      .المنطقةمن نفس فهم معين بالنسبة إلى سكان 
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  معينقرية من  ةصور

  

  

  األماآن الدينية واألثرية

  ).2خريطة رقم انظر  (. وهو مسجد حمزة،يوجد في قرية معين مسجد واحد

  . وهي غير مؤهلة وبحاجة إلى ترميم، وهو تلة معين،موقع اثري واحد فيها يوجدف  في القرية، أما بالنسبة لالماآن األثرية

  المواقع الرئيسة في قرية معين: 2خريطة 
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  السكان
ذآور،    219سمة، منهم  ن459، أن عدد سكان قرية معين بلغ 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام      سمة من ال  ن

  . وحدة72 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 58 نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر 240و
  

  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

ي     2007م  لعاقرية معين    ا يل ل من         % 56.2: ، آان آم ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ة    % 40.7 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
، 100 : 98.8 هي ،آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة   .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2عاما، و 

  %.52.3، ونسبة اإلناث %47.7أي أن نسبة الذآور 
  

  التالعائ
   .هأبو ط ،محمد، دبابسة، مخامره، حمامدة :منهاو ،عائالتال من عدد منمعين  قرية يتألف سكان

  

  التعليم قطاع 
ة  %73.8، وقد شكلت نسبة اإلناث %16.5، حوالي 2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية معين للعام      ، وهذه تعتبر نسبة عالي

اك     ومن مجموع السكان ا   . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 29.1لمتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 30.3ي وا دراس انه
  .2007، يبين المستوى التعليمي في قرية معين، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1الجدول رقم . االبتدائية

  
  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية معين : 1جدول 
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي ملم ي أم  الجنس دبل

  المجموع  بكالوريوس  متوسط

 122 1 - 9 27 42 32 11  ذآور
  132 1 -  8 15 35 42 31  إناث

  154 2 - 17 42  77 74  42  المجموع
  .النهائية، النتائج 2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر                

  
ة الكرمل  إلى المدارس في لتوجهار الطالب ط يضالذ.  مدارس أو رياض أطفال    في قرية معين   ال يوجد  ا  ، قري دة يط ان    أو بل واللت

  . آم على التوالي، لتلقي تعليمهم األساسي والثانوي7 و، آم2تبعدان عن القرية حوالي 
  

  الصحة قطاع 
 أو المرافق الصحية الموجودة في قرية الكرمل الى حالة الطوارئ يتوجه المرضى وفي. صحيةالمرافق إلى التفتقر قرية معين 

ر يلتقديم العالج الطبي والدواء لمرضى القرية، باإلضافة الى توف طبية عيادة إلىقرية بحاجة الو.  لتلقي العالج الطبيبلدة يطا
  . سيارة إسعاف لحاالت الطوارئ

  األنشطة االقتصادية
ل   ا سوق العم ات، أهمه دة قطاع ى ع ين عل ة مع ي قري صاد ف د االقت رائيلييعتم والي اإلس ستوعب ح وى % 80، حيث ي ن الق م

  .)1انظر الشكل رقم . (العاملة
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية معين، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 80 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل •
 .من األيدي العاملة% 18قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 2قطاع الموظفين ويشكل  •
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  معينتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية : 1شكل 

قطاع الزراعة، 
18%

سوق العمل 
اإلسرائيلي، %80 

قطاع الموظفين، 
2%

  
 .حدة بقالة واىتفتقر قرية معين للمؤسسات الصناعية واالقتصادية، فال يوجد في القرية سو

  
   : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية معين نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  . صغار التجار-4
  

  القوى العاملة 
د ات التع رت بيان ام أظه ساآن لع سكان والم ام لل اك 2007اد الع صاديا  74، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ ن ال نهم ( شخصا م م

ون% 68.9 اك  ). يعمل ان هن صاديا     180وآ شيطين اقت ر ن سكان غي ن ال صا م نهم ( شخ الب، و % 35م ن الط ن % 51.7م م
 ).2انظر الجدول رقم ). (المتفرغين ألعمال المنزل

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

 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  مشتغل 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

ة  متفرغ
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 122 48  4  2 12 - 30 74 10 13 51  ذآور
  132 132 1 -  5 93 33 - - - -  إناث

  254 180  5  2 17  93 63 74  10 13 51 المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  

ساحة   ال تبلغ ة ل  م ين حوالي       الكلي ة مع ا      10,000قري م، منه م    1,700 دون ة،     8,000 سكنية،    أراض دون م أراض زراعي  100 دون
الزم عدم توفر االستثمارات ورأس المالويعاني قطاع الزراعة من     .دونم غابات ومناطق مفتوحة    ضعف   و، لتطوير الزراعة   ال

انظر   (. في القريةلزراعةا عدم استدامة إلىعوامل تؤدي ، وهذه التوفر المياه من الزراعة باإلضافة إلى عدم       االقتصادية لجدوىا
  ).3خريطة رقم 

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية معين: 3طة يخر

  
  

اه األمطار           ى مي ة عل ة، هي               .تعتمد الزراعة في القري ا في القري تم زراعته ي ي م المحاصيل الت ة،    واه ة والعلفي  المحاصيل الحقلي
  . وأشجار الزيتون

  . إال أنها غير آافيةوهي مناسبة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية،  ، آم من الطرق الزراعية2يوجد في القرية حوالي 
  

  . ناممن األغ رأس 500 و من الماعز، رأس100القرية تعتمد على تربية الماشية، حيث يوجد في من األسر % 30حوالي 
  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
   .معينمجلس قروي  هي قريةالالمؤسسة الرئيسة في 
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  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .شبكة االتصاالتبة وصولمغير معين قرية  :االتصاالت •
 
ة     آما ي. الجمعآبار والمصدر الرئيس للمياه في القرية هي .مياهالبشبكة ة وصولمغير معين  قرية   :المياه • وجد في القري

ابيعةثالث ين، ين ع مع يض،  وهي نب ون الب ع عي سيلة، ،نب ع ع ات   ونب تخدامه لالحتياج ن اس ا يمك د منه ه وال واح إال ان
 .إنشاء شبكة مياه عامةهي لقرية في اوالحاجة الملحة اإلنسانية 

  
اء • ام  :الكهرب ذ ع م 1997من ة  وصل، ت ين قري اءمع شبكة الكهرب وب هي. ب اء الجن وزع وشرآة آهرب زود وت ي ت  الت

اء  وصول من الوحدات السكنية في القرية م   % 70تقريبا  والكهرباء في القرية،     شبكة الكهرب اء    .ة ب ة الكهرب  وتواجه خدم
 .صيانة للشبكةعدم وجود  و،ضعف التيار الكهربائي :منها  آثيرة،آلامش معينقرية في 

 
ة         :الصرف الصحي   • ين    ال يوجد في قري ت   . شبكة صرف صحي     مع تم ال ر             وي ق الحف ة عن طري اه العادم خلص من المي

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
  

جمع   المجلس القروي إدارة  تولى  يحيث  دارة جمع النفايات الصلبة،     نظام إل معين  في قرية    يوجد   :جمع النفايات الصلبة   •
ا    . يطا- للتخطيط والتطوير   بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك     النفايات تم جمع النفاي ة    حيث ي يارة تابع ت بواسطة س

سكنية    اطق ال ن المن شترك م دمات الم س الخ ا و، لمجل ديرات  نقله ات ال ب نفاي ى مك دمات   ، إل س الخ ديره مجل ذي ي ال
  . هاندفحرقها وق يطر في المكب عن ويتم التخلص من النفايات الصلبة . آم10 والذي يبعد عن القرية ،المشترك

 
ات خاصة     و شبكة موصالت رسمية، ال يوجد في قرية معين    : خدمة المواصالت  • ارة عن مرآب الموصالت المتوفرة عب

اتهم الخص                     سكان الستخدام مرآب ك يضطر ال دا ذل واطنين، ع وصية، او غير منظمة تعمل آقطاع غير منظم لخدمة الم
ى    على األقدام للوصول      مشيا لسيرا رى المجاورة   ال ة من عدم وجود الطر          . الق اني قطاع المواصالت في القري ق ويع

م طرق     2.5 يوجد في القرية     ،فيما يتعلق بالطرق  و.  في القرية   العامة  وعدم وجود العدد الكافي من المرآبات      ،المعبدة  آ
   .ةرئيسة غير معبد

  
                                                                                               

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
فهناك .  والطرق االلتفافية  اإلسرائيليةبالعديد من المستوطنات    ) الشرقية والغربية والجنوبية  (ثالث  جهات ال رية معين محاطة من     ق

افي   .  ومستوطنة من الغرب   ،ومستوطنتان من الجنوب   ،بالقرية من الشرق   تحيط   ةإسرائيليثالث مستوطنات    ق التف آما يوجد طري
د قامت    .  الحواجز من السواتر الترابية واألسمنتية على الطريق الرئيس للقرية         وجودإضافة إلى   لقرية،  ية من ا  جهة الشرق في ال  وق

ة      قامت منذ بداية االنتفاضة الثانية   ، و  القرية أراضي دونم من    200سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة       ، بهدم منزلين في القري
   .راضياأل دونم من 150ومصادرة 
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  قريةالاجات التطويرية في األولويات واالحتي
  

 .، األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية3ويبين الجدول رقم . تعاني قرية معين من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  معينقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 3جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 ظاتمالح

 احتياجات البنية التحتية 

   طرق رئيسة2.5    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  رق زراعيةط آم 6

         *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
         * 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 
  أساسي       *  بناء مدارس جديدة 1
   *     تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
  *      تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
  ا دونم50    *  استصالح أراضي زراعية 1
 ا بئر20     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسات5      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *   خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
      *  ةور فلحبذ 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8
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