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  شكر وعرفان

 
دولي من       بالشكر والتقدير من الوآالة   ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     اإلسبانية للتعاون ال

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

الس       ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم
از المرآزي لإلح           دموه       الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجه ا ق سطيني، لم صاء الفل

  . من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

ذا                        أريج امين الماضيين من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال
  .  الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

. هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة الخليل       هذا الكتّيب   
ق       ى توثي ي تهدف إل جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة الخليل، والت

سا             ة للم داد الخطط التنموي ي المحافظة، وإع شية ف ة،       األوضاع المعي سكان المنطق شي ل ي تحسين المستوى المعي عدة ف
ذ مشروع           ار               "والذي تم من خالل تنفي امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ات ال " دراسة التجمع
ة       ج ( القدس    –الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقي ة                   )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ول من الوآال ، والمم

)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  

ة للتخفيف                شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعي
ى                  من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل

  .زاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبرنامج أ
  

صادية،                          ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل ويهدف المشروع أي
ك،     إضافة. والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخليل            ى ذل  إل

سيئة  صادية ال ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ن أث ة، للتخفيف م شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس إع
  .وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ى      ة عل ة و االنجليزي اللغتين العربي ل ب ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي ن االطالع عل ع يمك الموق

   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  قرية أم لصفادليل 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
وب  وتقع إلى ال  في محافظة الخليل،منطقة يطا ىقرإحدى  هي   ،أم لصفا قرية   ل  من  جن ة الخلي د   و، مدين ى بع م  25عل  آ
من  ة، و خلة المي  ، ومن الغرب قرية     قرية الرفاعية الديرات و ، ومن الشمال قرية     تجمعات بدوية  يحدها من الشرق     .منها

  .)1 خريطة رقم انظر (.الجنوب قرية الكرمل
  

  فا  قرية أم لصموقع وحدود: 1خريطة 

  
  

ة لل     لصفا على هضبة   أمتقع قرية    اع      ءصحرا محاذي ى ارتف سنوي              734، وعل دل ال غ المع ى سطح البحر، ويبل را عل  مت
ى              303لألمطار فيها حوالي     دل درجة الحرارة فيصل إل سبية             18 ملم، أما مع ة الن دل الرطوب غ مع ة، ويبل  درجة مئوي

  ). أريج -وحدة المعلومات الجغرافية%. (60.5حوالي
  

 أعضاء  5 من كونيت ، مجلس قروي،1996 منذ العام قريةال يقوم بإدارة و. منطقة ريفية على أنها  لصفا أم قرية   نفتص
اء            يتوف، ويقوم المجلس ب   يوجد مقر مستأجر للمجلس القروي    وموظف واحد، و   ة من آهرب ة للقري ة التحتي ر خدمات البني

  .ة واإلنسانيةوجمع النفايات الصلبة، باإلضافة إلى الخدمات االجتماعي
  
  .خلة قيزان و،، شعب الصوصة وهي مراح سمور، عمير،بعة تجمعات أخرى أرإدارياقرية ضم التو
  

  نبذة تاريخية
ة من                      تاريخ قرية أم لصفا إلى العصر         يعود اء من اإلشعاعات المنبعث م ج ول أن االس ادات تق اني، بعض االعتق الروم

  .صليين المنطقة األ سكانإلى قريةالسكان  أصل ويعود. الصخور الموجودة بعد هطول المطر
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قرية أم لصفامن صور   

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2أنظر خريطة رقم . ( ومسجد أم لصفا،ما مسجد أبو عبيدة وه، أم لصفا مسجدانقرية في يوجد
ة بالنسبة لالماآن التاريخية و    أما   ة،    األثري ي القري ا    يوجد ف  ف ة      فيه ع أثري ة مواق صفا    : وهي  ،ثالث ة أم ل و     خرب ، قصر أب
  .بانع أبو شةنبع و،بانعش
  

  ا أم لصفالمواقع الرئيسة في قرية: 2خريطة 

  

  السكان 
 نسمة 438 نسمة، منهم 854 بلغ لصفا، أن عدد سكان قرية أم 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

  . نسمة من اإلناث415من الذآور و
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  جنسالفئات العمرية وال
أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات 

ضمن % 45.8 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 52.5: ، آان آما يلي2007 لعام لصفاالعمرية في قرية أم 
آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور .  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 1.7 عاما، و64 -15الفئة العمرية 

  %. 48.7، ونسبة اإلناث %51.3، أي أن نسبة الذآور 100 : 101 هي ،لإلناث في المنطقة
 

  العائالت
 .عوض، قرعيش، أبو حميد: منها ،عائالتمن عدد من ال قرية أم لصفا يتألف سكان

   

  قطاع التعليم
دى سكان قري          ة ل صفا ة أم   بلغت نسبة األمي ام    ل اث          %20.2، حوالي    2007 للع سبة اإلن د شكلت ن ذه   %63.8، وق ، وه

ذآور   سبة ال ة بن ة مقارن سبة عالي ر ن اك   . تعتب ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم راءة % 36.5وم ستطيعون الق ي
ة،       % 15.2انهوا دراستهم االبتدائية،    % 22.5والكتابة،   تهم اإلعدادي وا دراس تهم     % 4انه وا دراس ة انه الجدول  . الثانوي

  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام لصفا، يبين المستوى التعليمي في قرية أم 1رقم 
 

 2007 -والجنس والحالة التعليمية) سنوات فأآثر 10(  أم لصفا قريةسكان: 1جدول 

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
  ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي

ستطيع  ي
راءة  الق
 والكتابة 

 نوع الجنس أمي

 ذآر 38 105 67 34 9 1 3 - - - 257
 أنثى 67 85 50 45 12 1 2 1 - - 263
 المجموع 105 190 117 79 21 2 5 1 0 0 520

  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  

ام        حس ة أم      2007ب المسح الميداني الذي جرى ع ي قري دارس ف غ عدد الم صفا ، بل ة    ل وزارة (، مدرسة واحدة حكومي
  ).2انظر خريطة رقم . (مدرسة أم لصفا األساسية المختلطةوهي ، )التربية والتعليم العالي

  
ام الدراسي           ي الع الي ف يم الع ة والتعل ات وزارة التربي ي     ، أن2006/2007آما أظهرت بيان ية ف دد الصفوف الدراس  ع

  . معلمين ومعلمة7 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 152  صفوف، وعدد الطالب9 بلغ لصفاقرية أم 
  

ة أم       2007أشارت البيانات في عام      ي قري ال ف دة لألطف صفا ، إلى وجود روضة واح صفا  روضة  :  وهي ل ال أم ل ، أطف
  .، ويشرف عليها القطاع الخاص طفال30والتي تقدم خدمات التعليم التمهيدي لحوالي 

  
ومن اجل استكمال دراستهم االبتدائية يضطر الطالب في القرية التوجه إلى مدارس قرية خلة المية، والتي تبعد عن 

ستكمال دراستهم الثانوية في مدارس بلدة يطا، والتي تبعد عن  في القرية ايضطر الطالبآما .  آم3.5القرية حوالي 
  عدد آبير منتسرب وهذا يؤدي إلى قلة المدارس،آما يعاني قطاع التعليم في القرية من .  آم10القرية حوالي 

  . من المدارسالطالب

  قطاع الصحة 
تثناء    لصفاال يوجد في قرية أم      ق صحية، باس ة مراف ز صحي   وجود  أي ا      ، مرآ شرف عليهم ة، ت ة وطفول ز أموم  ومرآ

ل  إلى المرضى للعالج وفي حالة الطوارئ يتوجه   . وزارة الصحة الفلسطينية   المرافق الصحية الموجودة في مدينة الخلي
  .  في بلدة يطاأو
  

  األنشطة االقتصادية
وى   % 70 على عدة قطاعات، أهمها سوق العمل اإلسرائيلي، حيث يستوعب حوالي            لصفايعتمد اقتصاد قرية أم      من الق

  ).1انظر الشكل رقم . (ةمن القوى العامل% 29 يستوعب حوالي الذيقطاع الزراعة، ، والعاملة
 : ، ما يليلصفا أموقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية 
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 .من األيدي العاملة% 70 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 29قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .  لةمن األيدي العام% 1قطاع الموظفين ويشكل  •
  

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية أم لصفا: 1شكل  

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

70%

ة  الزراع
29%

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة 

1%

  
 . واحدةة بقالإال  فيهافال يوجد ،تفتقر قرية أم لصفا للمؤسسات الصناعية واالقتصادية

  
  :  التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحولصفاوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية أم 

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

  القوى العاملة 
  

صاديا      149، أن هناك 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام   شيطين اقت انوا ن سكان آ  شخصا من ال
اك     ). يعملون% 88.6 منهم( ان هن صاديا             326وآ شيطين اقت ر ن سكان غي نهم  ( شخصا من ال من الطالب،   % 51.5م
  ).2انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 8.5من المتفرغين ألعمال المنزل، و% 40و
  

 2007 - العملحسب الجنس والعالقة بقوى)  سنوات فأآثر 10( سكان أم لصفا: 2جدول 
 طين اقتصاديايغير نش اقتصاديانشيطون   

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل  بق (العم س
 )له العمل

عاطل عن العمل    
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ  المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  منزلال

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 257 100 27 - 9 1 84 136 8 9 119  ذآور
 263 226 32 - 5 129 84 13 - - 13  إناث

 520 326 59 - 14 130 168 149 8 9 132  المجموع
          .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  

غ  ساحة تبل صفا الم ة أم ل ة لقري م5,000الكلي ا  دون م أراض2,000، منه كنية دون م أراض2,000، و س ة دون .  زراعي
  ). 3انظر خريطة رقم  (.دونم 3000يوجد مخطط هيكلي للقرية بمساحة و
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية أم لصفا: 3خريطة 

  
ورات  آم من الطرق الزراعية  2 حوالي    في قرية أم لصفا    وجدي ة، ، وهي مناسبة لسير التراآت ا  إال  واآلالت الزراعي  أنه

  .غير آافية
  

صفا،    أمأما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية         ان حوالي      ل ة    % 90ف روة     أممن سكان قري ة الث صفا يقومون بتربي  ل
  .  رأسا من البقر150،  رأس من الماعز200 رأس من األغنام و2,500الحيوانية، حيث يوجد في القرية حوالي 

  .اعة في القرية من قلة المياه، ورأس المال الالزم لالستثمار في الزراعةويعاني قطاع الزر
  

  قطاع المؤسسات والخدمات العامة 
  

  . مرآز نسوي أم لصفاإلى، باإلضافة 1996المجلس القروي الذي تأسس سنة  هي ، في القريةالرئيسةالمؤسسة 
 
 
 



    محافظة الخليل                            دراسة التجمعات السكانية                                                                                       
 

 8

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

 .ة بشبكة االتصاالت الفلسطينيةوصولم غير صفا قرية أم ل:االتصاالت •
 
اه           قرية أم لصفا غير موصولة بشبكة المياه       :المياه • ى شراء تنكات المي ار جمع   ،، ويعتمد أهالي القرية عل  وآب

و ش    ،يوجد في القرية نبع مياه صالحة للشرب      و.  لشبكة المياه  ةدر بديل اآمصمياه األمطار    ة أب . بانع تسمى نبع
ة ال اني خدم ة وتع ي قري اه ف صفا مي نأم ل صل    م ي ف اه، خاصة ف ن المي اع ثم اه، ارتف بكة مي ود ش دم وج  ع
  . الجمعمياه آبارالصيف، وتلوث 

 
اء      وصلتم   :الكهرباء • شبكة الكهرب ة ب ام       القري ذ ع ة موصولة            2000من ي القري سكنية ف ، ومعظم الوحدات ال

وم    .بالتيار الكهرباء  اء   تق ة  شرآة الكهرب اء         اإلسرائيلية   القطري ار الكهرب ة بالتي د القري وم المجلس    و. بتزوي يق
اني ت. القروي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين      ة    ع ائي    خدم ائي، آون      من ضعف     الكهرب ار الكهرب التي

 .الشبكة الداخلية غير منظمةى أن إضافة إل،  آم من القرية3.5المولدات موجودة على بعد 
 

ع        القريةع النفايات الصلبة في     جمل يوجد نظام    :جمع النفايات الصلبة   • اون م روي بالتع ، حيث يقوم المجلس الق
شتركمجلس ال دمات الم ات- للتخطيط والتطويرخ ع النفاي ا بجم ابع لمجلس  يط ات ت ى مكب نفاي ا إل ، ونقله

ديرات ( الخدمات المشترك   ع حوالي     ، و)ال د عن التجم ذي يبع م 5ال ات عن      آ تخلص من النفاي تم ال ، حيث ي
 .هافنطريق حرق ود

 
بكة صرف صحي            :الصرف الصحي  • ر          ، و  ال يوجد في قرية أم لصفا ش ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال جمي

 . ة للتخلص من المياه العادم والقنوات المفتوحةاالمتصاصية
  

يارات     لصفا تتكون من عشر    أم المواصالت العامة في قرية      :خدمة المواصالت  • نظم       س ر م ، تعمل آقطاع غي
ياراتهم  رية  وجزء من سكان الق    ة   صوصية   الخ  يستخدمون س ر القانوني اني    .غي ة من     تع ي القري المواصالت ف
س   اإلسرائيلية  لعسكرية  ا  وجود الحواجز    : منها ،العديد من المشاآل   سة       واتر  ، وال ة الطرق الرئي ة ، وقل الترابي

يئة،     آم طرق  3اك حوالي   فهن .المعبدة ة س دة وبحال سة معب دة،      3 رئي ر معب سة غي م طرق رئي م طرق   2 آ  آ
 . آم طرق زراعية معبدة3.5 و،داخلية غير معبدة

  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
اعون  و دونم،   300، وتحتل   مستوطنة آرمئيل  الشرق   جهةمن    لصفا أمقرية  يحيط ب  ل    مستوطنة م ا من    دونم  50، وتحت
ةأراضي ىباإلضافة  . القري افيإل شارع االلتف ارع(  ال ة ) 60 ش يط بالقري ذي يح ى ال شرقية عل ة ال ة الجنوبي ن الجه م
  .  دونم1,000قوات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة  آما . من أراضي القريةا دونم40مساحة 

ولقد قامت قوات االحتالل خالل اإلنتفاضة      . رفاعيةلمشاهد ا بوابة  (  حديدية  بوابة  أما بالنسبة للحواجز العسكرية فيوجد    
   .بهدم خمسة منازل في القرية

  المنفذة والمشاريع التطويرية الخطط
د من     2004فمنذ .  مجلس قروي أم لصفا خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للقرية       عدأ روي العدي ، نفذ المجلس الق

   ).3انظر الجدول رقم . (المشاريع
 

   لصفاأمالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية : 3جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  الوآالة اإليطالية  مياه إنشاء آبار جمع مياه األمطار  1
  الوآالة اإليطالية مياه    3 م150بان عخزان مياه عند نبع أبو ش  2
   والوآالة االيطاليةأوآسفام  بنية تحتية   بناء حفر امتصاصية ووحدات صحية  3
  المجتمع المحلي في القرية  آهرباء   تمديد شبكات آهرباء جديدة 4
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  قريةللولويات واالحتياجات التطويرية األ
  

ة  اني قري ة  أمتع ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي صفا م م .  ل دول رق ين الج ات 4ويب ات واالحتياج ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية أم لصفا: 4جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

   ةطمتوس
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ** آم 11.5    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم6     *  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

ة ا    *  بناء مدارس جديدة 1 ة الثانوي لمرحل
  األساسية المرحلة و

   األساسيةلمرحلةا   *  تأهيل مدارس موجودة 2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
      *  استصالح أراض زراعية 1
 ابئر 50    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
 ا برآس 50    *  أغنامبرآسات / بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

  .طرق زراعية آم 3.5، و آم طرق داخلية2،  آم طرق رئيسة6:  آم من الطرق11.5** 
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