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    شكر وعرفان
  

ة     دولي من                ) جأري ( القدس    -يتقدم معهد األبحاث التطبيقي اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس الخدمات                 آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفلسطينيين في الوزارات، والبل

ساعدة                  المشترآة، واللجان والمجالس     دموه من م ا ق سطيني، لم از المرآزي لإلحصاء الفل ة، والجه القروي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا العمل                أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز ه

   . الفلسطينيالذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  دمةمق
  

ل                             سكانية في محافظة الخلي املة عن التجمعات ال ى معلومات ش وي عل . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحت
ق                                 ى توثي ل، والتي تهدف إل سكانية في محافظة الخلي ع التجمعات ال املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه جاءت سلسلة الكتيب

م   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخ    ذي ت طط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، وال
ار            "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن د     " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويري ذه معه ذي ينف ال

دولي م             )أريج( القدس   –األبحاث التطبيقية  اون ال بانية للتع ة اإلس ة      ، والممول من الوآال امج   )AECID(ن أجل التنمي ، وبرن
  ).AZAHAR(ازاهار االسباني 

  
ة للتخفيف من                       شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعي

امج      أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة               ى برن خاصة عل
  .أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
ة،                 صادية، والبيئي ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت

ي محا     شة ف ة والمهم اطق الريفي ة المن ات لتنمي يم االحتياج ة، وتقي ود المفروض لوالقي ة الخلي داد  . فظ ك، إع ى ذل افة إل إض
ر              سيئة وغي صادية ال ة واالقت سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب اس

  .المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

ي    يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية          ع االلكترون ى الموق و االنجليزية عل
   . /http://proxy.arij.org/vprofileالتالي 
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  حدب الفوار قريةدليل 
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ل      إحدى  هي    ،حدب الفوار  قرية رى محافظة الخلي ع  ، ق ى  وتق ي من    إل وب الغرب ل  الجن ة الخلي د  و.  مدين ى بع م  7 عل ا  آ . منه

وب    ، دورا لدةبمن الشمال   ،  مخيم الفوار  يحدها من الشرق   دة ب من الجن ا  ل ة  من الغرب   و ، يط ر رازح    قري  خريطة انظر   ( دي
  . )1 رقم

  
  حدب الفوار قريةموقع وحدود : 1طة يخر

  
  
ة    علىحدب الفوار   قرية   قعت ة منطق ع    جبلي ر  761 ترتف وق سطح البحر      ا مت غ   و ، ف دل  اليبل سنوي  مع ا مطار في لألال  حوالي  ه

ا  .م مل436 رارأم ات الح دل درج ى ة مع صل إل ة16في ة مئوي دل الرطوب، درج والي ة  ومع غ ح سبية يبل دة  (%61الن وح
  ).أريج -المعلومات الجغرافية

  
شوارع   من مسؤوليات المجلس،    و .أعضاء سبعةتكون من   ي مجلس قروي، القربة  ، يقوم بإدارة    1998منذ العام    فتح وتعبيد ال

  ).2انظر خريطة رقم  (. الخ....، الكهرباء والمياهخدمات ووصيانتها، 

   نبذة تاريخية
 ،ض الجبليةومعناه األر" حدب"اسم حدب الفوار مشتق من و.  والبيزنطيروماني العهد ال  إلى حدب الفوار يعود تاريخ قرية    

ا       ا وتعرجه وار "و، وذلك بسبب وعورة األرض وارتفاعه ذلك    " ف ع، ول ا النب ق معناه ة   أطل ى المنطق وار  " اسم  عل " حدب الف
ه      النبع   يسمىو.  ماء نبعة، ويقع بقربها    بسبب موقعها على منطقة جبلية وعر      زارة مياه وار لغ ة حدب       . الف وأصل سكان قري

      . من مصر ومدينة الخليلالفوار



       محافظة الخليل                                                                                                                            دراسة التجمعات السكانية    

 5

  حدب الفوار قريةمن صور 

 
    

  األماآن الدينية واألثرية
ة ف      . مسجد زيد بن ثابت ومسجد عمر بن الخطاب       ، هما   نايوجد في قرية حدب الفوار مسجد      اآن األثري اك  أما بالنسبة لالم هن

  ).2انظر خريطة رقم  (.ة القديمالقريةأنقاض 
  

  حدب الفوارقريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 
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  السكان
من   964منهم  ،نسمة  1,918 بلغ قرية حدب الفوار أن عدد سكان ،2007في عام ى بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جر

   . وحدة347وبلغ عدد الوحدات السكنية ،  أسرة308، وبلغ عدد األسر ناثمن اإل 954ور وآذال
  

  الفئات العمرية والجنس
سطيني         أظهرت بيانات التعداد العام للسكان وا      ة        ،لمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل ات العمري ع الفئ  أن توزي

وار في   ة حدب الف ام  قري ي ،2007 لع ا يل ان آم ة   % 47.5:  آ ة العمري ل من  ضمن الفئ ا، 15أق ة  % 50.1 عام ضمن الفئ
وق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.4، و  عاما 64 -15العمرية   ات أ   .  عاما فما ف ا أظهرت البيان اث في     آم ذآور لإلن سبة ال ن ن

  %.49.7 ونسبة اإلناث ،%50.3نسبة الذآور أي أن  ،100:101 هي منطقةال
  
  

  العائالت
الدرابيع، اطبيش ، حطاب،  نجيب،خلف، عصفور، الكومي: ، منهاعائالتمن عدد من ال قرية حدب الفواريتألف سكان 

  .ضوأبو عو

  التعليم قطاع 
اث  شكلت ن وقد   ،%7.2 حوالي   ،2007حدب الفوار للعام    بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية        ر ذه  وه ،  %64.8 سبة اإلن  تعتب

اك          . نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور     ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،    % 14ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق % 28.6ي
ة،    تهم االبتدائي وا دراس ة،   % 30.4انه تهم اإلعدادي وا دراس تهم % 19.8انه وا دراس م   انه دول رق ة، الج ين 1 الثانوي ، يب

  . 2007المستوى التعليمي في قرية حدب الفوار، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 ،حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10( حدب الفوار قريةسكان : 1جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع
راءة  الق

 والكتابة
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل

  ةدآتورا ماجستير  دبلوم عالي  سلوريوبكا  متوسط
  

  المجموع

  653 1  3 2 24 17 64 210 204 96 32  ذآور
  605  0  1  0 38 16  83 172 156 80 59  إناث

  1258  1  4 2 62 33 147 382 360 176 91  المجموع
  ائج النهائية، النت2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام             ذي جرى ع داني ال ة   في    يوجد     ،2007حسب المسح المي وار   قري وار      " وهي    مدرسة واحده    حدب الف مدرسة حدب الف

تهم في       الطالب   يضطر   و. ةمدرسة حكومي   ، وهي   "األساسية المختلطة  وار      استكمال دراس يم الف دارس دورا ومخ والتي  ‘ م
  . عن القرية آم5مسافة تبعد 

   
ا أظهرت   ا آم الي   بيان يم الع ام الدراسي   في ا ت وزارة التعل ة بل    أن، 206/2007لع صفوف الدراسية في القري  11غ  عدد ال

   .علما م13 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 297عدد الطالب  و بلغ ا،صف
  

  ).2انظر خريطة رقم  (.لقطاع الخاصهي تابعة ل و طفال58تضم ،  حدب الفوار روضة أطفال واحدةيوجد في قرية
  
 وجود مدارس  الغرف الصفية، عدم مساحةومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية حدب الفوار، صغر  

  .    مما يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطالب،  في المدرسة الموجودة وقاعة للطالب،مختبروعدم توفر  ثانوية،
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   ةالصحقطاع 
مرافق  ة أي فيهاال يوجدلطفولة تشرف علية وزارة الصحة الفلسطينية، وفي قرية حدب الفوار مرآز لألمومة وا يوجد
التجمعات  الموجودة في حدب الفوار الحصول على الخدمات الصحيةوفي حالة الطوارئ يضطر سكان . أخرىصحية

  ).2انظر خريطة رقم  (. دورابلدةمنها مدينة الخليل و، والمجاورة
  

  يةاالقتصاداألنشطة 
من القوى العاملة، وعلى سوق     % 30يستوعب هذا القطاع     في قرية حدب الفوار على قطاع الزراعة، حيث       يعتمد االقتصاد   

  ).1انظر شكل رقم . (من القوى العاملة% 30العمل اإلسرائيلي والذي يستوعب أيضا 
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في قرية حدب الفوار، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 30ويشكل  قطاع الزراعة،  
 .من األيدي العاملة% 30سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  
 .من األيدي العاملة %10 ويشكل  قطاع الموظفين، 
 .من األيدي العاملة %10 ، ويشكلةقطاع التجار  
 .من األيدي العاملة %10ويشكل  ،قطاع الصناعة  
 .من األيدي العاملة %10قطاع الخدمات، ويشكل  

  
  قرية حدب الفوار النشاط االقتصادي في  القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

ة الزراع
30%

ل   سوق العم
رائيلي االس

30%

ناعة  الص
10%

ارة  التج
10%

ف  التوظي
10%

دمات الخ
10%

  
صادية  نشاطاتوفيما يتعلق بال   صناعية   االقت ة    يوجد ، ف  وال وا    في قري ون    ر حدب الف د  جمصنع   ، و معصرة زيت ة حدي ا  . لفن آم

   ).2انظر خريطة رقم . (بقاالت 6يوجد 
     

  : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيليةقرية حدب الفوارلفئات االجتماعية األآثر تضررا في وقد تبين أن ا
  .السابقون في إسرائيلعاملون  ال-1
  . صغار المزارعين-2
   

  ة القوى العامل
نهم   (القرية شخصا نشيطين اقتصاديا في      426  هناك  أن ،2007عام  لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن        % 84م

صاديا       832، وآان هناك    )يعملون نهم   ( شخصا غير نشيطين اقت ال      % 36.2من الطالب، و    % 53.7م رغين ألعم من المتف
   .)2رقم انظر الجدول ). (المنزل
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 2007- العمل ىحسب الجنس والعالقة بقو)  سنوات فأآثر 10(  حدب الفوار ةقريسكان : 2 جدول
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ل   متعط
سبق له   
 العمل

م   ل ل متعط
ه   سبق ل ي

  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 ىأخر

 المجموع

 653 280  6  14 34  3 223 373 49 7 317  ذآور
  605 552 1 4 25 298 224 53 10 2 41  إناث

 1،258 832 7 18 59  301 447 426  59 9 358  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 

  قطاع الزراعة
ة و  ا دونم 1535 أراض سكنية،  ا دونم 520 دونم، منها  3,500حوالي  تبلغ مساحة قرية حدب الفوار  150 أراض زراعي

  .)3، وخريطة رقم 3  رقمانظر الجدول(. أراض مفتوحة وحرجية ادونم
  

  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :     المصدر
  

   حدب الفوارقريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3طة يخر

  

  )المساحة بالدونم( حدب الفوارقرية استعماالت األراضي في :3جدول 
  المساحة الكلية  حة للزراعةالمساحة الصال

  غير مزروعة  مزروعة
مساحة األراضي 

  السكنية
  المفتوحةاألراضي  ة الحرجياألراضي

  والرعوية
3,500  1,362  173  520 100 50  
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ة المكشوفة في                    ،4دول  ج ه والمروي ة من الخضروات البعلي واع المختلف ين األن وار     يب ة حدب الف ر الخضروات    و .قري تعتب
ة   واع زراع ر األن ة أآث ة البعلي غ الثمري ث تبل ساح، حي ي    .ا دونم57تها م ة ه ذه المنطق ي ه ة ف ضروات زراع ر الخ  وأآث

  .  والفقوسالكوسا،البندوره، 
  

  )المساحة بالدونم (قرية حدب الفوار  المكشوفة في البعلية والمرويةواتالخضرب المزروعة األراضي مساحة :4جدول 
الخضروات 
  الثمرية

الخضروات 
  الورقية

البقوليات 
  الخضراء

الخضروات   األبصال
  األخرى

  المجموع

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مرويبعل  مروي  بعلي  مروي  بعلي
57 2 0 6 2 0 0 0 10 5 69  13  

  
  .  المرمية والزعتر والبابونج، وهي تات الطبية والعطريةالنبامزروعة ب  دونمات3قرية حدب الفوار في  يوجد

  
  ).5  رقمانظر جدول. (أشجار الزيتونا مزروعة ب دونم442 قرية حدب الفوارفي آما يوجد 

  
  )نموساحة بالدالم (قرية حدب الفوار في باألشجار المثمرة  األراضي المزروعةمساحة: 5جدول 

  المجموع  الفواآه األخرى  تالجوزيا  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات  الزيتون
  م  ب  م  ب  م  ب  ف  ب  م  ب  م ب  م ب

442 0 0 1 3830  2.5 0  35 0 2110  1078 1  
  .بعلي،  م مروي: ب
   

م  جدول أما   ين مجموع   ، ف 6  رق ساحة  يب ة     م ة     المحاصيل الحقلي ة        والعلفي وار حدب ا  المزروعة في قري ر   . لف وب،  وتعتب الحب
ح  ضاء وخاصة القم ذرة البي شعيروال ة ،وال ر المحاصيل زراع ي أآث ت، ه ث بلغ ساح حي والي تها  م م  .ا دونم115ح واه
  . البيقيا والكرسنة التي تزرع في حدب الفوارالمحاصيل العلفية

   
  )المساحة بالدونم (ار حدب الفوقرية في  والعلفيةالمحاصيل الحقليةب  األراضي المزروعةمساحة: 6جدول 

ات  الحبوب صال ودرن أب
 وجذور

ات  بقولي
 الجافة

يل  محاص
  البذور

يل  المحاص
  العلفية

يل  المحاص
  المنبهة

  المجموع

  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م  ب  م  ب  م  ب

 

150 0 0 12 000 71 0 0 0 198  0 
   مروي :بعلي،  م: ب
  
شتهم      يعتمدونلفوار  قرية حدب ا  فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان سكان       و ة، و         أيضا في معي روة الحيواني ة الث ى تربي ا  عل منه

  ).7انظر جدول رقم  (.األغنام والماعز والدواجن
  

  قرية حدب الفوارالثروة الحيوانية في : 7جدول 
  خاليا نحل  الحمدجاج    وبغالحمير خيل ماعز أغنام *أبقار 
20  540 340 1 18  115,000  0  

  جول والعجالت والثيرانتشمل األبقار والع* 
  .  غير آافيةاال انها الزراعية، واآلالت لسير الترآتورات مناسبة راعية ز آم طرق 2 قرية حدب الفوار في وجدي

  

   المؤسسات والخدمات قطاع 
  .لمواطنين في القرية التي تقدم الخدمات لقريةالالمؤسسة الرئيسة في المجلس القروي هو  يعتبر
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   مصادر الطبيعيةوال البنية التحتية
  

 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 40 قرية حدب الفوار موصولة بشبكة االتصاالت، وتقريبا :االتصاالت •
 
ام            :المياه • سكنية موصولة             2007 تم وصل قرية حدب الفوار بشبكة المياه منذ ع ع الوحدات ال ا جمي ا تقريب ، وحالي

وار   هووالمصدر الرئيس للمياه في القرية       .بالشبكة اه       آ.  بئر الف ار الجمع وتنكات المي شبكة       ،وب ة ل هي مصادر بديل
 . المياه في القرية

 
سكنية في ال          . 1988 تم وصل المنطقة بشبكة الكهرباء عام        :الكهرباء • ع الوحدات ال ة   وحاليا فان جمي موصولة  قري

 وتعاني خدمة الكهرباء في .الكهرباء، وتقوم شرآة آهرباء الجنوب  بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنينشبكة ب
 .   من قدم وتدهور وضع الشبكة، ونقص في مولدات الكهرباءالقرية

 
وار نظام       ال يوجد    جمع النفايات الصلبة   • ات        في قرية حدب الف سكان من النفاي تخلص ال صلبة، وي ات ال جمع النفاي

 .       بحرقهان ثم يقومو،بشكل عشوائي في مكبات خاصة
 

ق           . في قرية حدب الفوار شبكة صرف صحي      ال يوجد    :الصرف الصحي    • ة عن طري اه العادم     ويتم التخلص من المي
 . والقنوات المفتوحةةالحفر االمتصاصي

 
ة الطرق        . على المرآبات العامة والخاصة    قرية حدب الفوار   تعتمد المواصالت في     :المواصالت  • أما بالنسبة لحال

 3.7 منها . زراعية آم طرق  2 ،رئيسة آم طرق    1.2و،  ة الداخلي  آم من الطرق   3.5، فهناك   في قرية حدب الفوار   
  . آم طرق غير معبدة3آم طرق معبدة وبحالة جيدة و 

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
سمى         ة قاعدة عسكرية إسرائيلية ت ه "يوجد إلى الشمال الغربي من القري شرق     ،"المجنون وار وهو    ومن ال  يوجد حاجز الف

يش   ة  إسرائيلية    نقطة تفت ة قامت         ، و دائم وب القري وات اإلسرائيلية   في جن إغالق    الق ديم    ب ق الق ى  المؤدي    الطري ة  إل  الظاهري
ة واإلسمنتية     ذه   . بالسواتر الترابي ارة        اإلجراءات ه ى الحواجز الطي ة  (إضافة إل ى           )المتنقل رئيس المؤدي إل ق ال ى الطري  عل

   . يها الدخول إل من القرية أولخروجء اسواء أثنا ،شددة على حرآة المواطنينم افرضت قيودحدب الفوار، 

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ة   انمشروع المجلس القروي   ذ  فنومنذ سنتين   . حدب الفوار خطة لتطوير القرية     يوقرمجلس  اعد   درجان    في القري ا الم ، هم

   .8في الجدول رقم 
  

  حدب الفوارالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في : 8جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

 GBC بنية تحتية  شبكة مياه داخليةبناء  1
  اإلغاثة الكاثوليكية امن غذائي  العمل مقابل الغذاء 2
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   ةقري للحتياجات التطويريةاالولويات واأل
  

 واالحتياجات ياتلواألو ،9  رقمويبين الجدول. يةالتحتية والخدماتالبنية في آبير من نقص تعاني قرية حدب الفوار 
  .قريةلل التطويرية

  
  حدب الفوارقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 9جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

   آم6    *   أو تعبيد طرق،شق 1
   *       ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      يم شبكة المياه الموجودةترم/ إصالح 3
   *      بناء خزان مياه 4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *    شبكة صرف صحيترآيب  6

 االحتياجات الصحية 
  *       عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
     *      .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
     *  .الموجودةت طبية للمراآز أو العيادات شراء تجهيزا 3

 االحتياجات التعليمية 
  ثانويأساسي و      *  بناء مدارس جديدة 1
     *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم20     *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر15      * بار جمع مياهآ إنشاء 2
     *   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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  :المراجع
 

سطيني،     - صاء الفل زي لإلح از المرآ ش    2009الجه ساآن والمن سكان والم ام لل داد الع  -رام اهللا. 2007آت، ، التع
 .فلسطين

ة - اث التطبيقي د األبح دس -معه ج( الق ة2009 -2006، )أري ات الجغرافي م المعلوم ات نظ دة بيان م. ، قاع ت لح  -بي
 . فلسطين

 .  بيانات مديرية تربية الخليل، فلسطين. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
  ات مديرية زراعة الخليل، فلسطين، بيانMOA( ،2006(وزارة الزراعة الفلسطينية  -

  


