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  شكر وعرفان

التنمية  أجل  من  الدولي  للتعاون  اإلسبانية  الوكالة  من  والتقدير  بالشكر  (أريج)  القدس  التطبيقية-  األبحاث  معهد  يتقدم 
 . (AZAHAR)لتمويلها هذا املشروع من خالل برنامج أزاهار (AECID)

كما يتقدم املعهد بالشكر اجلزيل إلى املسؤولني الفلسطينيني في الوزارات، والبلديات، ومجالس اخلدمات املشتركة، واللجان واالس 
القروية، واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ملا قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات. 
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شاملة  لدراسة  نتيجة  جاءت  والتي  اخلليل  محافظة  في  السكانية  التجمعات  عن  شاملة  معلومات  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
جلميع التجمعات السكانية في محافظة اخلليل، والتي هدفت إلى توثيق األوضاع املعيشية في احملافظة، وإعداد اخلطط التنموية 
للمساعدة في حتسني املستوى املعيشي لسكان املنطقة، والذي مت من خالل تنفيذ مشروع ”دراسة التجمعات السكانية وتقييم 
االحتياجات التطويرية حسب برنامج ازاهار االسباني“ الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج)، واملمول من الوكالة 

.(AZAHAR) وبرنامج ازاهار االسباني ،(AECID) اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

1.1. وصف املشروع وأهدافه 

يهدف املشروع إلى دراسة وحتليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والبرامج واألنشطة الالزمة للتخفيف من أثر األوضاع 
وأهدافه  أزاهار،  برنامج  على  خاصة  بصفة  التركيز  مع  اخلليل،  محافظة  في  املستقرة  غير  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

املتعلقة باملياه، والبيئة، والزراعة.

والقيود  والبيئية،  واالقتصادية،  واالجتماعية،  والبشرية،  الطبيعية،  املوارد  وفرة  وتوثيق  وحتليل  دراسة  إلى  أيضا  املشروع  ويهدف 
املفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية املناطق الريفية واملهمشة في محافظة اخلليل. إضافة إلى ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج 
وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير املستقرة، مع التركيز على القطاع 

الزراعي.

2.1. أنشطة املشروع:
 

1.2.1. جمع البيانات: 
يوجد تقسيمان إداريان مختلفان للتجمعات السكانية في فلسطني. األول وضعه البريطانيون زمن االنتداب البريطاني لفلسطني، 
والثاني وضعته السلطات اإلسرائيلية زمن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. وبالرغم من قدم التقسيم البريطاني، فقد 
مت اعتماده، ألنه يتناسب أكثر مع الوضع الفلسطيني. ووفقا للتقسيم اإلداري لالنتداب البريطاني لفلسطني، مت تصنيف محافظة 
اخلليل إلى 20 منطقة إدارية. ومن ثم مت تصنيف هذه املناطق إلى ثالث مجموعات؛ منطقة شمال اخلليل، ومنطقة وسط اخلليل، 

ومنطقة جنوب اخلليل. اجلدول رقم (1) يعرض مجموعة احلدود اإلدارية. 

جدول 1: التجمعات الرئيسة حملافظة اخلليل وفقا للتقسيم اإلداري لالنتداب البريطاني لفلسطني

منطقة جنوب اخلليلالرقممنطقة وسط اخلليلالرقممنطقة  شمال اخلليلالرقم 

الظاهرية17اخلليل15بيت أوال1

السموع18دورا16بيت كاحل2

الريحية19خربة جمرورة3

يطا20بيت أمر4

حلحول5

إذنا6

خاراس 7

نوبا 8

صوريف9

تفوح10

ترقوميا11

سعير 12

الشيوخ13

بني نعيم14

2.2.1. حتليل املعلومات:
مت تعبئة استبيان خاص بالتجمعات السكانية، لكل جتمع سكاني في محافظة اخلليل مبساعدة االدارات احمللية الرسمية، بحيث 
اخلدماتية،  واملؤسسات  التحتية،  البنية  الزراعة،  الطبيعية،  املوارد  االقتصاد،  التعليم،  التاريخ،  التالية: السكان،  البيانات  تضمن 

إضافة إلى االحتياجات التطويرية.

كافة البيانات الواردة في االستبيان، إضافة إلى البيانات الواردة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية 
والتعليم العالي، مت حتليلها وجمعها في ملف خاص لكل جتمع.
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أعدت وحدة نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد في أريج خرائط توضيحية لكل جتمع من خالل إستخدام صور االقمار 
معلومات،  خريطة  موقع،  خريطة  وهي  3 خرائط؛  على  يحتوي  منها  ملف  العامة. وكل  للمناطق  امليداني  واملسح  االصطناعية 

وخريطة استخدامات األراضي.

في  والثانوية  الرئيسة  املواقع  جميع  غطى  السكاني“ (locality profile) حيث  التجمع  ”دليل  عنوان  حتت  90 ملفا  اجناز  مت 
محافظة اخلليل. وباإلضافة إلى ذلك، فان كل دليل يحتوي على قائمة لالحتياجات واألولويات التنموية لكل جتمع. إن جميع هذه 

امللفات إضافة إلى هذا الكتاب موجودة على شبكة االنترنت.  

3.2.1. ورشات العمل امليداني: 
مت عقد عدة لقاءات، ومقابالت، ومجموعات عمل متخصصة مع املزارعني، والسلطات احمللية واملؤسسات الناشطة في املنطقة. 
ذات  اجلهات  جميع  مبشاركة  التنمية  خطط  جميع  أساسها  على  تبنى  والتي  باملشاركة،  السريع  للتقييم  ورشات  عقد  مت  كما 

العالقة. 

 الهدف من التقييم السريع باملشاركة، هو التعرف على املشاكل واالحتياجات واحللول املقترحة املتعلقة بالقطاع الزراعي واملوارد 
الطبيعية، من خالل إشراك ممثلي اتمعات احمللية واملؤسسات العاملة في هذا اال، وإتاحة الفرصة للسكان احملليني للمشاركة 

في التقييم، وتقدمي مقترحاتهم وخططهم للحلول.

مت عقد ست ورشات عمل من التقييم السريع باملشاركة، في كل من املناطق التالية: حلحول، دورا، يطا، الظاهرية، وسعير. ومت جمع 
وتوثيق وحتليل البيانات الناجتة؛ وبناء على النتائج وضعت العديد من اخلطط واملشاريع التنموية. سوف يتم عقد ورش عمل على 
مستوى التجمعات ملناقشة كافة االدلة التي أجنزت وتوزيع نسخ اليكترونية وأخرى مطبوعة من اجل االستفادة منها بالتخطيط 

والتعريف بإحتياجات التجمع.

 4.2.1. قاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت:
لقد قامت وحدة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات في أريج، بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة باللغتني العربية واالجنليزية على شبكة 
االنترنت، شاملة جميع املعلومات بصورة مبسطة ومتاحة للجميع. وجميع امللفات واخلرائط واملؤشرات الرئيسة جلميع التجمعات 

http://www.arij.org و http://proxy.arij.org/vprofile :السكانية موجودة حتت العنوان االلكتروني التالي
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اجلزء الثاني

الوضع االجتماعي واالقتصادي في محافظة اخلليل
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1.2. املوقع اجلغرافي واخلصائص الطبيعية

تقع محافظة اخلليل في اجلزء اجلنوبي من الضفة الغربية، إلى اجلنوب من مدينة القدس، وعلى بعد حوالي 36 كم منها. يحدها 
من الشمال محافظة بيت حلم، ومن اجلهات الثالث األخرى خط الهدنة (اخلط األخضر 1949).

تبلغ مساحة محافظة اخلليل 1,067 كم2 ، وبحسب طبيعة استعماالت األراضي في احملافظة، فان هذه املساحة تضم ما يلي: 
املناطق السكنية الفلسطينية، املستوطنات اإلسرائيلية، القواعد العسكرية اإلسرائيلية، املناطق املغلقة من قبل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، احملميات الطبيعية، مناطق الغابات، واألراضي الصاحلة للزراعة. (أنظر خريطة رقم1)

يوجد في محافظة اخلليل 182 منطقة عمرانية، حيث يعتبر 17 منطقة منها كبلديات باملقارنة مع فقط أربعة بلديات في العام 
1994. وهذه البلديات هي اخلليل، حلحول، يطا، دورا، صوريف، بيت أوال، ترقوميا، إذنا، بيت أمر، سعير، الشيوخ، بني نعيم، تفوح، 
السموع، الظاهرية، وبيت عوا. ويوجد في احملافظة مخيمني لالجئني وهما مخيم الفوار والعروب لالجئني، ويدار كل مخيم من قبل 
جلان إدارة ايمات. أما باقي املناطق العمرانية فإنها تدار من قبل الس القروي أو جلنة املشاريع. تشكل املناطق العمرانية %7.9 
من مجمل مساحة احملافظة باملقارنة مع 3.6% فقط في العام 1994 مما يدل على حصول منو كبير في املساحة العمرانية والتي 

تتوازى مع النمو السكاني للمحافظة. (أنظر جدول رقم 19)

خريطة (1): موقع وحدود محافظة اخلليل   

تتميز محافظة اخلليل بتباين كبير من حيث ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وطبيعة تضاريسها. ويسود في احملافظة حزام 
سطح  مستوى  حتت  140 مترا  بني  احملافظة  في  االرتفاعات  األردن. وتتراوح  وادي  من  الغربية  اجلهة  في  الواقعة  (سلسلة) اجلبال 
البحر، و1,014 مترا فوق مستوى سطح البحر. وتقع أعلى نقطة في محافظة اخلليل (1,014 مترا فوق مستوى سطح البحر) 
في بلدة حلحول، وهي أيضا أعلى نقطة على مستوى الضفة الغربية، أما املنطقة األكثر انخفاضا في احملافظة (140 مترا حتت 

مستوى سطح البحر) فهي منطقة الرواعني، والتي تقع ضمن املنطقة (ج). (أنظر خريطة رقم 2)
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خريطة (2): التضاريس واالرتفاعات في محافظة اخلليل

 

تتميز محافظة اخلليل مبناخ يتدرج من جاف إلى شبه جاف وتزداد شدة اجلفاف بإجتاه صحراء النقب فبي اجلنوب ووادي االردن في 
املعدل  يبلغ  حيث  آلخر،  عام  من  تتفاوت  السنوية  االمطار  معدالت  بينما  وجاف،  حار  بصيف  اخلليل  محافظة  تتميز  الشرق. كما 
احملافظة.  من  الغربية  الشمالية  املناطق  في  األمطار  كميات  وتزداد  473.4 ملم،  اخلليل  محافظة  في  األمطار  لهطول  السنوي 
ويصل معدل درجات احلرارة السنوي في احملافظة إلى 18 درجة مئوية (ويتراوح من 7.5 -10 درجة مئوية في الشتاء ليصل إلى 22 
املعلومات  نظم  درجة مئوية في فصل الصيف)، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 57%.(أنظر اخلرائط: رقم 3، 4) (وحدة 

اجلغرافية- أريج، 2008)
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خريطة (3): املعدل السنوي لهطول األمطار في محافظة اخلليل
 

 

خريطة (4): املعدل السنوي لدرجات احلرارة في محافظة اخلليل
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2.2. السكان

بني تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 2007، أن عدد سكان محافظة اخلليل بلغ 552,164  نسمة. ويشكل عدد 
السكان في محافظة اخلليل حوالي 23.6% من مجموع سكان الضفة الغربية. اجلدول رقم (2)، يبني مقارنة بني عدد سكان 

محافظة اخلليل في عام 1997، وعام 2007.

جدول (2): مقارنة بني عدد سكان محافظة اخلليل في عام 1997، وعام 2007

19972007السنة
عدد األسرعدد اإلناثعدد الذكورعدد األسرعدد اإلناثعدد الذكور

199,843190,42957,866281,570270,59489,919محافظة اخلليل
املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، النتائج النهائية.

في  يعيشون  اخلليل  محافظة  سكان  مجموع  من   %85.33 حوالي   ، الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  تصنيفات  بحسب 
(3)). من  رقم  اجلدول  الالجئني. (أنظر  مخيمات  في  و2.6% يعيشون  ريفية،  مناطق  في  و12.05% يعيشون  حضرية،  مناطق 
اجلدير ذكره أن بحسب التصنيفات للتجمعات السكانية التي كانت متبعة عام 1994 فإن 42% من مجموع سكان محافظة 

( EnviremnetalProfile Volume 3: Hebron District, October 1995) .اخلليل كانوا يسكنون في مناطق ريفية

جدول (3): مجموع سكان محافظة اخلليل حسب نوع التجمع ونوع اجلنس عام 2007

% من مجمل عدد 
السكان

اموع انثى ذكر نوع التجمع

85.3 471,161 230,501 240,660 حضر

12.1 66,518 32,987 33,531 ريف

2.6 14,485 7,106 7,379 مخيم

100 552,164 270,594 281,570 اموع

.املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، املؤشرات الرئيسية حسب نوع التجمع

في  العمرية  الفئات  توزيع  أن  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذه  الذي  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  بيانات  أظهرت 
العمرية الفئة  ضمن   %51.7 عاما،   15 من  أقل  العمرية  الفئة  ضمن  يلي: %44.7  كما  كان   ،2007 لعام  اخلليل  محافظة 
 15- 64 عاما، و3.6% ضمن الفئة العمرية 65 عاما فما فوق. كما أظهرت البيانات أن نسبة الذكور لإلناث في املنطقة، هي 

104: 100، أي أن نسبة الذكور 51%، ونسبة اإلناث 49%. (أنظر اجلدول رقم (4)).

جدول (4): مجموع سكان محافظة اخلليل حسب اجلنس والفئات العمرية، 2007

اموع الفئات العمرية اجلنس

غير مبني +65 64 -15 14 -0
274,480 2,664 6,513 142,299 123,004 ذكر

263,780 2,534 7,505 136,013 117,728 أنثى

538,260 5,198 14,018 278,312 240,732 اموع

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، النتائج النهائية.

3.2. القوى العاملة

لقد سجلت محافظة اخلليل أعلى معدل نسبة للبطالة في الضفة الغربية، حيث بلغت 25.9% في عام 2008، في حني بلغ 
معدل نسبة البطالة في الضفة الغربية 19%. أنظر جدول رقم (5) 
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اخلليل - محافظة  السكانية  التجمعات  دراسة 

معلومي  (بالشيكل) للمستخدمني  اليومي  األجرة  ومعدل  البطالة،  ومعدل  املشاركة،  العاملة  القوى  (5): نسبة  جدول 
األجرة في محافظة اخلليل

معدل البطالةنسبة املشاركةاحملافظة
معدل األجرة اليومي 

(بالشيكل) 

4625.973.6اخلليل
* ال تشمل العاملني في إسرائيل واملستوطنات.

 (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009. مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي- 2008).

في العام 2008، احتل قطاع الزراعة املرتبة األولى من حيث عدد القوى العاملة، فقد بلغت نسبة العاملني فيه 21.7%، يليه 
قطاع احملاجر، والذي بلغت نسبة العاملني فيه 18.8%، وبلغت نسبة العاملني في قطاع التجارة واملطاعم والفنادق والصناعات 

18.2% من القوى العاملة في احملافظة. (أنظر اجلدول رقم (6))

جدول (6): التوزيع النسبي للقوى العاملة في محافظة اخلليل حسب النشاط االقتصادي واجلنس، 2008

املنطقة
النشاط االقتصادي

الضفة الغربية (5) اخلليل (%)

14.3 21.7 قطاع الزراعة والصيد و االسماك

14.9 18.8 املناجم واحملاجر والصناعة

14.5 14.7 قطاع البناء واإلنشاءات

20.8 18.2 التجارة واملطاعم والفنادق

4.9 3.6 النقل والتخزين واالتصاالت

30.6 23 اخلدمات وفروع أخرى

%100 %100 اموع
(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009. مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي- 2008).

احتل القطاع اخلاص في محافظة اخلليل النسبة األكبر من حيث استيعابه لأليدي العاملة، يليه القطاع العام، أما نسبة العاملني 
في إسرائيل واملستوطنات فبلغت 10.9%. (أنظر اجلدول رقم (7))

 (ILO معايير) جدول (7): التوزيع النسبي للقوى العاملة (15 سنة فأكثر) في محافظة اخلليل حسب القطاع االقتصادي
تشرين أول _ كانون أول، 2008

املنطقة
القطاع االقتصادي والنسبة املئوية (%)

اموع % القطاع
العام

القطاع
اخلاص

القطاعات
األخرى

العمل في إسرائيل 
واملستوطنات

15.872.60.710.9100اخلليل
15.465.23.216.2100الضفة الغربية

(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009. مسح القوى العاملة الفلسطينية، الربع الرابع- 2008)

فئة  ضمن  هم  اخلليل  محافظة  سكان  مجموع  65.56% من  أن   ،2007 لعام  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  بيانات  أظهرت 
 115,976 منهم  367,514 شخصا،  اخلليل  محافظة  في  العاملة  القوى  عدد  بلغ  فأكثر). حيث  (10 سنوات  العاملة  القوى 
شخصا ( 31.56%) كانوا نشيطني اقتصاديا (منهم 82.6% من الذكور). وكان هناك 250,481 شخصا ( 68.16%) غير 

نشيطني اقتصاديا (منهم 54.1% من الطالب، و35.22% من املتفرغني ألعمال املنزل). (أنظر اجلدول رقم (8))
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جدول (8): سكان محافظة اخلليل ( 10 سنوات فأكثر ) حسب اجلنس والعالقة بقوى العمل- 2007 

غير نشيطني اقتصاديانشيطون اقتصاديا

اجلنس

ل
يعم

ل 
ل عن العم

ط
عا

ل)
ق له العم

سب
)

م 
ل (ل

ل عن العم
ط
عا

ل)
ق له العم

سب
ي

ع
مو

ا

غ 
ب متفر

طال
سة

للدرا

غ ألعمال 
متفر

املنزل

ل
جز عن العم

عا

ل وال 
ال يعم

ل
ث عن عم

ح
يب

ى
خر

أ

ع
مو

ا

غير 
مبني

اموع

86,4987,4658,768102,73167,33937210,9891,7793,58884,067683187,481ذكور

10,6195612,06513,24568,09087,8678,2324691,756166,414374180,033إناث

97,1178,02610,833115,976135,42988,23919,2212,2485,344250,4811,057367,514اموع

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، النتائج النهائية.

4.2. قطاع التعليم 

وهذه تعتبر   ،%70.9 اإلناث  نسبة  شكلت  وقد   ،%6.75 حوالي   ،2007 للعام  اخلليل  محافظة  سكان  لدى  األمية  نسبة  بلغت 
نسبة عالية مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 29.1%. ومن مجموع السكان املتعلمني، كان هناك 14.8% يستطيعون القراءة 
والكتابة، 25.88% انهوا دراستهم االبتدائية، 28.65% انهوا دراستهم اإلعدادية، 14.25% انهوا دراستهم الثانوية، و%9.51 
انهوا دراستهم العليا. اجلدول رقم (9)، يبني املستوى التعليمي في محافظة اخلليل، حسب اجلنس والتحصيل العلمي لعام 2007. 

جدول (9): سكان محافظة اخلليل (10 سنوات فأكثر) حسب اجلنس واحلالة التعليمية- 2007

اجلنس

ي
أم

ف القراءة 
يعر

كتابة
وال

ي
ابتدائ

ي
إعداد

ي
ثانو

ط
س

دبلوم متو

س
كالوريو

ب

ي
دبلوم عال

ستير
ج
ما

دكتوراة

غير 
مبني

اموع

7,22328,19151,67653,83526,6456,59211,3272501,112444186187,481ذكور

17,58126,31153,44851,48525,7315,6579,2449221727240180,033إناث

24,80454,50295,124105,32052,37612,24920,5713421,329471426367,514اموع

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، النتائج النهائية.

قسمت محافظة اخلليل الى ثالث مديريات تعليمية؛ وقد أنشئت املديرية الثالثة في عام 2008/2007. أما بالنسبة للمدارس 
في محافظة اخلليل، فان 85.7% من إجمالي عددها هي مدارس حكومية (قطاع عام). كما يوجد في محافظة اخلليل مخيمان  
لالجئني، فيهما 17 مدرسة تديرها األونروا، منها 4 مدارس للذكور، و11 مدرسة لإلناث، ومدرستان للتعليم اتلط. إن املدارس 
اخلاصة حتتل حيزا محدودا في النظام التعليمي حملافظة اخلليل حيث يتواجد باحملافظة 46 مدرسة خاصة منها 34 مدارس للتعليم 

اتلط.  (أنظر اجلدول رقم (10))

جدول (10): توزيع املدارس في محافظة اخلليل حسب اجلنس واجلهة املشرفة،2008/2007
خاصة اموع الكلي وكالة غوث الالجئني حكومية

املديرية

ع
مو

ا

طة
ختل

م

ث
إنا

ذكور

ع
مو

ا

طة
ختل

م

ث
إنا

ذكور

ع
مو

ا

طة
ختل

م

ث
إنا

ذكور

ع
مو

ا

طة
ختل

م

ث
إنا

ذكور

109 17 41 51 11 8 1 2 1 0 1 0 97 9 39 49 شمال اخلليل

154 28 68 58 29 23 2 4 8 0 6 2 117 5 60 52 اخلليل

179 60 62 57 6 3 1 2 8 2 4 2 165 55 57 53 جنوب اخلليل

442 105 171 166 46 34 4 8 17 2 11 4 379 69 156 154 محافظة اخلليل

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إحصاءات املدارس للعام الدراسي 2008/2007.

و%5.5  األونروا،  مدارس  في  يدرسون   %6.4 احلكومية،  املدارس  في  يدرسون  اخلليل  محافظة  في  الطالب  من   %88.6 حوالي 
يدرسون في املدارس اخلاصة. ويظهر املشاركة املتساوية لإلناث امللتحقة باملدارس حيث يشكل عدد الطالبات في مدارس احملافظة 

50.2% من مجموع الطلبة. (أنظر اجلدول رقم (11))
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جدول(11): عدد الطلبة في محافظة اخلليل حسب اجلنس واجلهة املشرفة، 2007/2008
اموع الكلي وكالة غوث الالجئني خاص حكومية

املديرية
اموع أنثى ذكر اموع أنثى ذكر اموع أنثى ذكر اموع أنثى ذكر

41,001 19,678 21,323 1,282 1,282 0 1,846 707 1,139 37,873 17,689 20,184
 شمال
اخلليل

62,035 32,214 29,821 5,636 3,839 1,797 6,238 2,234 4,004 50,161 26,141 24,020 اخلليل

68,334 34,140 34,194 4,076 2,135 1,941 1,331 407 924 62,927 31,598 31,329
 جنوب
اخلليل

171,370 86,032 85,338 10,994 7,256 3,738 9,415 3,348 6,067 150,961 75,428 75,533 اموع

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إحصاءات املدارس للعام الدراسي 2008/2007.

أما بالنسبة لعدد الصفوف املدرسية في محافظة اخلليل، فاملدارس تعاني من نقص في عدد الصفوف، وبسب ذلك فان العديد من 
املدارس تطبق نظام دوام الفترتني الصباحي واملسائي. عالوة على ذلك، هناك اكتظاظ في عدد الطالب في الغرف الصفية، حيث بلغ 
عدد الطالب في الصف الواحد في املدارس احلكومية حوالي 32 طالبا، وفي مدارس الوكالة حوالي 36 طالبا، وفي املدارس اخلاصة 

حوالي 26 طالبا. (أنظر اجلدول رقم (12))

جدول(12): عدد الصفوف في محافظة اخلليل حسب اجلنس واجلهة املشرفة،2008/2007

 اموع
الكلي

وكالة غوث الالجئني خاص حكومة
املديرية

اموع مختلط أنثى ذكر اموع مختلط أنثى ذكر اموع مختلط أنثى ذكر

1,290 32 0 32 0 75 34 17 24 1,183 56 522 605 شمال اخلليل

1,892 150 0 102 48 243 139 46 58 1,499 21 768 710 اخلليل

2,230 122 34 47 41 51 17 10 24 2,057 380 849 828 جنوب اخلليل

5,412 304 34 181 89 369 190 73 106 4,739 457 2,139 2,143 اموع

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إحصاءات املدارس للعام الدراسي 2008/2007. 

5.2. قطاع الصحة

يواجه القطاع الصحي في محافظة اخلليل الكثير من التحديات. وبصرف النظر عن اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية التي تعرقل 
عمل الطاقم الطبي، وتعيق وصول املواطنني إلى مراكز اخلدمات الصحية، فإن قطاع الصحة في احملافظة يعاني من: نقص التمويل، 

عدم كفاية الطاقم الطبي املتوفر، قلة عدد املستشفيات واملراكز الصحية، ونقص في اللوازم واملعدات الطبية احلديثة. 

يوجد في محافظة اخلليل 147 مركزا للخدمات الصحية؛ منها 84% يديرها القطاع احلكومي. (أنظر اجلدول رقم (13)). وهناك 
خمسة مستشفيات عامة، وخمسة مستشفيات للوالدة، إال أن نصف عدد هذه املستشفيات موجود في مدينة اخلليل. األمر الذي 

يزيد من معاناة املواطنني في الوصول إليها، خاصة أولئك الذين يقطنون التجمعات الصغيرة والنائية. (أنظر اجلدول رقم (14))
       

جدول (13): توزيع املراكز الصحية في محافظة اخلليل حسب اجلهة املشرفة،2007

عدد السكان/ مراكز
اجلهة املشرفة

عدد السكان
اموع وكالة أهلية وزارة الصحة

3,824 147 7 16 124 562,141
وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في فلسطني لعام 2007.

احلجم،  صغيرة  هي  اخلليل،  محافظة  في  املستشفيات  فإن  عالية،  ومستشفى  األهلي،  املستشفى  وباستثناء  ذلك،  على  وعالوة 
وتستوعب ما بني 10 و25 مريضا، وبتجهيزات ضعيفة. لذلك فإن العديد من املرضى من محافظة اخلليل يتوجهون إلى مستشفيات 

محافظة بيت حلم لتلقي العالج الطبي، وخاصة أولئك الذين يعيشون في قرى على مقربة من محافظة بيت حلم.
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جدول (14): املستشفيات في محافظة اخلليل حسب املنطقة، واجلهة املشرفة وعدد األسرة، 2007

املستشفيات العامة

عدد األسرةاجلهة املسؤولةاملوقعإسم املستشفى

216حكوميةمدينة اخلليلاخلليل (عالية)
138أهليةمدينة اخلليلاألهلي

25أهليةمدينة اخلليلالهالل األحمر (احملتسب)
25خاصةمدينة اخلليلامليزان

21حكوميةبلدة يطاأبو حسن القاسم
مستشفيات الوالدة

16خاصةبلدة يطاناصر
10خاصةبلدة حلحولشهيرة
10خاصةبلدة يطااالعتماد

10خاصةبلدة بني نعيمبني نعيم
10خاصةمدينة اخلليلحمدان

وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في فلسطني لعام 2007.

أما بالنسبة للطاقم الطبي في محافظة اخلليل، فإن البيانات متوفرة فقط للقطاع احلكومي. اجلداولني (15) و(16) يبينان أعداد 
 124 إلى  إضافة  يطا)،  مدينة  في  واآلخر  اخلليل،  مدينة  في  احدهما  مستشفيني،  في   ،2007 عام  في  الطبية  اخلدمات  موظفي 

مركزا صحيا حكوميا.

جدول (15): عدد العاملني في املستشفيات احلكومية في محافظة اخلليل، 2007

اموع اإلدارة
 مساعد
ممرض

 عمال
صحة

قابالت ممرضيني صيدلي
 طبيب
اسنان

 طبيب
خاص

طبيب عام املستشفى

398 97 40 0 13 172 5 0 29 42 اخلليل (األهلي )

116 37 14 0 2 36 2 0 7 18 أبو حسن القسام

وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في فلسطني لعام 2007.

جدول (16): عدد العاملني في املراكز الصحية العامة في محافظة اخلليل،2007

اموع اإلدارة
 مساعد
ممرض

 عمال
صحة

قابالت ممرضيني صيدلي
 طبيب
اسنان

 طبيب
خاص

 طبيب
عام

391 85 41 82 6 111 9 6 7 44
وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في فلسطني لعام 2007.

أظهرت إحصاءات الصحة في عام 2008، أن معدل وفيات الرضع في محافظة اخلليل قد انخفض إلى 12.9%، مقارنة مع معدلها 
عام 2007، والذي بلغ 15.5% . في حني بلغ معدل وفيات الرضع في الضفة الغربية 13.2%  في عام 2008. ومن حيث معدل 
ونابلس. (أنظر  جنني  محافظتي  بعد  الثالثة  املرتبة  في  تأتي  اخلليل  محافظة  فان  الغربية،  الضفة  مستوى  على  الرضع  وفيات 

اجلدول رقم (17))
              

جدول (17): معدل وفيات الرضع في محافظة اخلليل في عام 2007

 معدل وفيات
الرضع

وفيات الرضع
عدد املواليد

اموع % اإلناث % الذكور

12.9 215 12.9 96 16 119 16,613
وزارة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في فلسطني لعام 2007.
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أظهرت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن عام 2007، أن عدد األشخاص الذين لديهم إعاقات في محافظة اخلليل 
بلغ 24,329 شخصا. أي أن نسبة االشخاص الذين لديهم على االقل نوع واحد من االعاقة تشكل 4.3% من مجموع السكان مما 

يجعل هناك حاجة ماسة لإلهتمام بهذه الشريحة من اتمع. (أنظر اجلدول رقم (18))

جدول(18): عدد اإلعاقات/الصعوبات لدى سكان محافظة اخلليل حسب نوع اإلعاقة/الصعوبة، 2007

اموع
نوع اإلعاقة/ الصعوبة

النظر السمع احلركة الفهم واإلدراك التواصل

24,329 12,913 6,359 8,472 3,641 3,762
املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009، التعداد العام للسكان واملساكن- 2007، النتائج النهائية. 

6.2. حالة الفقر وانعدام األمن الغذائي في محافظة اخلليل 

يلعب القطاع الزراعي الفلسطيني دورا أساسيا في االقتصاد واألمن الغذائي ومستوى املعيشة للشعب الفلسطيني. وبسبب 
معظم  فان  الفلسطينية  املناطق  لها  وتتعرض  تعرضت  التي  والسياسية  واملناخية  التاريخية  العوامل  من  متنوعة  مجموعة 
هذه املناطق تعتبر مناطق نامية، واجلهود املبذولة لتحسني ظروف املزارعني فيها غير كافية. فإن جدار الفصل العنصري واحلواجز 

العسكرية اإلسرائيلية متنع املزارعني من الوصول إلى حقولهم والعمل فيها إضافةً الى منعهم من تسويق منتجاتهم. 

ومن اجلدير ذكره أن معظم السكان الفلسطينيني في املناطق الريفية يعتمدون على قطاع الزراعة الهادفه إلى تلبية احتياجاتهم 
الغذائية األساسية والزراعات التقليدية، كما وتعاني هذه املناطق من زيادة في مستوى الفقر وارتفاع معدل البطالة وعدم كفاية 
الغذاء. ومن جانب آخر، فان املزارعني الذين يعيشون في املناطق املهمشة في محافظة اخلليل وخاصةً صغار املزارعني هم الفئة 
األكثر تأثرًا بانعدام األمن الغذائي حيث يتركز تواجدهم في املناطق اجلنوبية من احملافظة. ويرجع ذلك لعدة أسباب منها انخفاض 
املصادر  ومحدودية  األمطار  قلة  للجفاف،  املتحملة  الزراعية  واألصناف  احملاصيل  تنوع  محدودية  الزراعية،  املساحة  وحدة  إنتاجية 

املائية، إضافةً إلى انخفاض خصوبة التربة. 

البطالة  نسبة  وارتفاع  الدخل،  معدل  وانخفاض  الغذائية،  املواد  أسعار  في  امللحوظة  والزيادة  احلالية،  سياسية  اجليو  القيود  إن 
ً لالقتصاد املنزلي وأدت إلى زيادة مديونية األسر، وتغيرات في عادات األكل.  شكلت تهديدا

إن العديد من األسر الفلسطينية التي كانت تتمتع باالستقاللية واالعتماد على الذات وجدت نفسها تقع تدريجيا في مصيدة 
الفقر، وأصبحت تلك األسر غير قادرة على التخلص من وضعها الصعب خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل. وقد وصلت نسبة 
الفقر، والفقر املدقع في عام 2007، إلى 28.85%، و86.8% في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. وعالوة على ذلك، فإن 
بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 2007،  أظهرت أن محافظة اخلليل لديها أكبر متوسط حجم لألسرة مقارنة 
مع غيرها من محافظات الضفة الغربية (OCHA, 2006)، حيث بلغ في عام 2007 متوسط حجم األسرة في محافظة اخلليل 
6.1 أشخاص، في حني بلغ في الضفة الغربية 5.5 أشخاص لكل أسرة. إن الزيادة في متوسط حجم األسرة يصاحبه بالضرورة 
زيادة في نسبة استهالك األسرة من الغذاء وينعكس ذلك على زيادة النفقات. وتفيد اإلحصائيات 36% من مجموع الفلسطينيني 
حيث  الريفية  املناطق  في  يعيشون  ومعظمهم  واحلرمان،  الفقر  من  يعانون  واخلليل  حلم  بيت  محافظتي  في  يعيشون  الذين 

انخفاض اإلنتاجية، ومحدودية أنواع احملاصيل املوجودة.

ومن جانب آخر، فان الضفة الغربية ال تزال تتعرض ملمارسات االحتالل من خالل مصادرة أراض جديدة (خاصة األراضي الزراعية)، 
التوسع االستيطاني من خالل بناء وحدات سكنية جديدة في املستوطنات اإلسرائيلية داخل الضفة الغربية، تخفيض عدد العمال 
الفلسطينيني داخل إسرائيل، زيادة عدد نقاط التفتيش واحلواجز داخل الضفة الغربية، واعتقال املزيد من أبناء الشعب الفلسطيني، 
مما زاد من أعداد األسر التي فقدت مصدر دخلها. وعالوة على ذلك، واصل االحتالل اإلسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة 
اتمعات  وتواصل  حلمة  تفكيك  على  باستمرار  تعمل  التي  االستعمارية،  السياسات  من  وغيرها  املنازل،  هدم  واستمرار  األراضي، 
الفلسطينية وزيادة معدل البطالة. ففي عام 2008، ارتفع معدل البطالة في محافظة اخلليل ليصل إلى 25.9% من إجمالي 
القوى العاملة في احملافظة مقارنةً مع معدل البطالة للعام 1999 الذي بلغ حوالي 10%. حاليا تعتبر محافظة اخلليل لديها 
أعلى نسبة بطالة مقارنة مع غيرها من محافظات الضفة الغربية. (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009. مسح القوى 

العاملة الفلسطينية، التقارير السنوية 2007-1998)

فان  املائية،  املوارد  ومحدودية  اجلفاف،  مثل  الطبيعية  والكوارث  املستقرة،  غير  االقتصادية  واألوضاع  الصارمة  القيود  لهذه  نتيجة 
الوضع االقتصادي في محافظة اخلليل يعاني من تدهور حاد، وقد أظهرت نتائج املسح حول االمن الغذائي في األراضي الفلسطينية 
احملتلة، الذي قام به برنامج الغذاء العاملي لألمن الغذائي عام 2008، أن حوالي 32% من األسر في محافظة اخلليل ال تتمتع باألمن 
الغذائي، وان 12.1% قد تصبح عرضة النعدام األمن الغذائي، مقارنة مع 21.5%، و10.1% في الضفة الغربية، على التوالي. إن 
هذا الوضع الصعب والذي إبتدأ منذ العام 2000 كان له األثر املباشر على األسر وخاصةً الفقيرة منها، وقد أجبرها إلى تخفيض 

معدالت استهالكها من املواد الغذائية من حيث الكمية والنوع واجلودة.
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إن مناخ محافظة اخلليل يتراوح ما بني اجلاف وشبه جاف، مع زيادة في درجة اجلفاف باجتاه األجزاء اجلنوبية والشرقية. ويبلغ املعدل 
ً واضحاً في موعد سقوط  السنوي لهطول األمطار في محافظة اخلليل حوالي 473.4 ملم. وقد شهد عام 2008/2007، تأخرا
األمطار وسوء في التوزيع وهي سنة جافة حيث ان معدل االمطار التي سقطت عيل احملافظة وصل إلى 321.4 ملم والذي شكل 
فقط 67.9% من معدل االمطار السنوي. وقد أدى ذلك إلى ظهور عقبات إضافية على مستوى األمن الغذائي والدخل لألسرة، 
وذلك الن الزراعة في تلك املناطق تستخدم من اجل حتقيق االكتفاء الغذائي الذاتي وكمصدر داعم لدخل االسرة. وعالوة على ما 
ذكر، فان معظم األشخاص الذين فقدوا أعمالهم في إسرائيل، عادوا إلى زراعة أراضيهم من اجل توفير الطعام ألسرهم وإيجاد 
العام  22.6% في  حوالي  إلى  لتصل  ارتفعت  الزراعة  قطاع  في  رسمياً  العاملني  نسبة  ان  ذكره،  اجلدير  لهم. ومن  دخل  مصدر 

2008 مقارنة مع عام 2000 الذي وصلت نسبته حوالي %11.

وتعاني محافظة اخلليل من ندرة في املياه وخاصةً خالل فصل الصيف، مما يجعل الناس يضطرون إلى شراء املياه عن طريق صهاريج 
العامة. إن  املياه  شبكة  من  املكعب  للمتر  4 شيكل  مع  مقارنة  املياه،  من  املكعب  للمتر  20 -25 شيكال  تكلفهم  التي  املياه، 
شراء املياه عن طريق صهاريج املياه يزيد من معاناة األسر الفقيرة، وتعريضهم لظروف صحية سيئة. ونتيجة لذلك، فان محافظة 
اخلليل حتتل املرتبة األولى من حيث نقص املياه من بني جميع محافظات الضفة الغربية، فلديها عجز حقيقي في كمية املياه 

اصصة لها بلغ 13.31 مليون متر مكعب في عام 2007. (سلطة املياه الفلسطينية، 2007)

كل هذه العوامل تودي إلى احلد من ثروات وموارد الرزق للناس، وتعميق الفقر لدى األسر املهمشة، حيث أن 30.4% من األشخاص 
تعتبر  اخلليل  محافظة  فان  الغربية. وهكذا  الضفة  19.5% في  مع  مقارنة  فقرا،  األكثر  بأنهم  يصنفون  اخلليل  محافظة  في 

واحدة من أفقر احملافظات في الضفة الغربية. 

14



اخلليل - محافظة  السكانية  التجمعات  دراسة 

اجلزء الثالث
الواقع الزراعي والبيئي في محافظة اخلليل
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1.3. إستخدامات األراضي/ الغطاء االرضي 

يقوم القطاع الزراعي الفلسطيني بتزويد حوالي 3.8 مليون نسمة بالغذاء، من خالل دوره الهام في االقتصاد الفلسطيني، وكونه 
ً رئيساً للغذاء في فلسطني. وفي السنوات الثمانية املاضية ونتيجة لإلجراءات واملمارسات  اإلسرائيلية خالل االنتفاضة  مصدرا
الطوارئ  حاالت  في  املواطنون  إليه  يلجأ  الذي  اآلمن  املالذ  بأنه  الزراعي  القطاع  اثبت   ،2000 عام  أواخر  في  اندلعت  التي  الثانية 

واألزمات. 

تعتبر محافظة اخلليل من أكبر محافظات الضفة الغربية من حيث املساحة وعدد السكان، وفيها اكبر املساحات الزراعية بعد 
محافظة جنني. وقد أظهر حتليل استعماالت األراضي والغطاء النباتي بإستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وصور االقمار الصناعية، 
بان املساحة الكلية حملافظة اخلليل تبلغ حوالي 1,067,539 دومنا، منها 530,632 دومنا أراض زراعية، موزعة على النحو التالي: 
صاحلة  اراض  هي  و317,979 دومنا  محمية  زراعة  و749 دومنا  مختلطة،  زراعات  16,584 دومنا  دائمة،  محاصيل  195,320 دومنا 
للزراعة يزرع جزءا منها باحملاصيل املوسمية. كما أظهرت أن 21.7% من األيدي العاملة في احملافظة يعملون في قطاع الزراعة. 

(أنظر اجلدول رقم 19 وخريطة رقم 5) (وحدة املعلومات اجلغرافية- أريج 2008) 

جدول (19): استعماالت األراضي والغطاء النباتي في محافظة اخلليل، 2006

املساحة (دومن)*نوع استعماالت األراضي والغطاء االرضي

317,979.95أراض صاحلة للزراعة
14,253.40غابات

16,584.08زراعات متنوعة
2,518.58مناطق صناعية وجتارية

10,237.33محاجر وحفريات
226,370.69أراض مفتوحة

169,923.73اراض رعوية
195,320.13أشجار

749.69بيوت بالستيكية
14,814.53أعشاب وشجيرات رعوية

148.65اراض أنشىء عليها اجلدار 
106.45مقابر

83,224.26مناطق عمرانية فلسطينية 
13,465.75مستوطنة إسرائيلية

1,841.35قاعدة عسكرية إسرائيلية
1,067,538.56املساحة الكلية

*دومن = 0.1 هكتار، 1 كم2= 1000 دومن.       املصدر: وحدة نظم املعلومات اجلغرافية- أريج، 2006 
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خريطة (5): استعماالت األراضي والغطاء االرضي ومسار جدار الفصل العنصري في محافظة اخلليل، 2008  

للمزارعني  يسمح  اخلليل  محافظة  في  األراضي  مساحة  من  فقط   %50 حوالي  فان  اإلسرائيلية،  واحملددات  للمعيقات  ونتيجة 
باستخدامها بشكل مباشر والتي تقع في منطقتي أ وب اجليوسياسيتني. (أنظر الشكل رقم 1وخريطة رقم 7 في اجلزء 4.1). 
من  واسعة  مساحات  عزل  مت   ،2002 العام  منذ  احملافظة  في  العنصري  الفصل  جدار  ببناء  العمل  بداية  فمنذ  ذلك  على  وعالوة 
األراضي الزراعية خلف اجلدار. ويخترق مسار جدار الفصل العنصري اجلهتني الغربية واجلنوبية من احملافظة، وبطول 160 كم ، ويعزل 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  اجلدار خلفه أراض تقدر مساحتها بحوالي 104,255 دومنا، منها 80,954 دومنا أراض زراعية. (وحدة 

واالستشعار عن بعد أريج، 2008)

الشكل(1): نسبة توزيع األراضي في محافظة اخلليل حسب التقسيم اجليو- سياسي التفاقية أوسلو 2   
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2.3. النشاطات الزراعية 

احليواني  اإلنتاج  قطاع  تشمل  الزراعية  األنشطة  فان  عام  وبشكل  ألخرى،  منطقة  من  احملافظة  في  الزراعية  األنشطة  تختلف 
وقطاع اإلنتاج النباتي بشقيه املروي والبعلي (التي تعتمد على مياه األمطار). ومن اجلدير بالذكر، فان قيمة اإلنتاج الزراعي في 
محافظة اخلليل تشكل حوالي 15.48% من قيمة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني، منها: 5.71% من اإلنتاج النباتي، و%9.77 

من اإلنتاج احليواني. (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

1.2.3. اإلنتاج النباتي 
تعتبر أشجار الفاكهة، اخلضروات، واحملاصيل احلقلية والعلفية من أهم املزروعات في محافظة اخلليل. وتعتمد معظم مساحة 

األراضي املستغلة في الزراعة على مياه األمطار، أما املساحة املروية فهي قليلة. 
 

تشير إحصائيات مركز اإلحصاء الفلسطيني للعام الزراعي 2007/2006، إلى أن إجمالي مساحة األراضي املزروعة في محافظة 
اخلليل بلغت 338,400 دومن، وبلغت كمية اإلنتاج حوالي 92,757 طناً ، كما بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج النباتي حوالي 63.648 
مليون دوالر أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997 (قبل عشر سنوات)، فان املساحة االجمالية املزروعة زادت بنسبة %8.1 

واالنتاج زاد بنسبة 29.7%. (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

إنتاج أشجار الفاكهة 

بلغ إجمالي املساحة املزروعة بأشجار الفاكهة في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 182,849 دومنا، 
منها 12.5% أشجار غير مثمرة. وتشكل مساحة أشجار الفاكهة املروية %3 فقط، ومساحة األشجار البعلية تشكل %97 

من مجموع مساحة األشجار في احملافظة. 
  

وفيما يتعلق بكمية اإلنتاج، فقد بلغ إجمالي إنتاج أشجار الفاكهة املزروعة في احملافظة حوالي 57,483 طنا، وبلغ إجمالي قيمة 
املزروعة  املساحة  مجموع  26% من  العنب  وزراعة   ،%54 الزيتون  زراعة  أمريكي. وحتتل  دوالر  43.789 مليون  حوالي  إنتاجها 
بأشجار الفاكهة في احملافظة. وباملقارنة مع عام 1998/1997، فان املساحة االجمالية املزروعة بأشجار الفاكهة زادت بنسبة 

26.4%، وزادت كمية االنتاج بنسبة 20.3%. (أنظر اجلدول رقم (20))

جدول(20): مساحة وإنتاج أشجار الفاكهة اتلفة في محافظة اخلليل، حسب النوع والصنف للعام الزراعي 2007/2006.

نوع احملصول

غير مثمرمثمر

املساحة 
الكلية (دومن)

اإلنتاج
(طن)

املساحة مرويبعلي
البعلية 

(دومن)

املساحة 
املروية  
(دومن)

املساحة
(دومن)

اإلنتاجية
(طن)

املساحة
(دومن)

اإلنتاجية
(طن)

99,2336,352-8,491--90,74270زيتون
37,9927153,3123,8605,57268347,55939,949عنب
15,1735,048-13,3223672656001,586برقوق
4,924616-3,595169312601,298لوز فرك
4,696543-2,980181103201,706لوز قاسي

3,1991,384-432--2,767500تني
2,151950-1,1287001231,300900مشمش

1,814343-1,136236100750578خوخ (دراق)
1,122958-164--9581,000صبر
666120-289377111,000366تفاح
285611270-326828--رمان
503213-187--316675ليمون
39759-18027619500198سماق
367166-236600241,000107كرز
2046032075012416364138جوز

342212-1891,000231,013130كمثرى
317140-100--217647اسكدنيا
40220-95--30765سفرجل
292---7300نكتارين
156,5654,26422,034986183,84957,483اموع

(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)
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إنتاج اخلضروات 

بلغ مجموع املساحة املزروعة باخلضروات في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 13,498 دومنا. وقد شكلت 
املزروعة  املساحة  الري. وبلغت  حتت  تزرع  املتبقية  واملساحة  باخلضروات،  املزروعة  املساحة  مجموع  65.2% من  البعلية  املساحة 
باخلضروات حتت البيوت البالستيكبة حوالي 539 دومنا. اما كمية اإلنتاج الكلي من اخلضروات فبلغت حوالي 21,798 طنا ، وبلغ 
املزروعة  االجمالية  املساحة  فان   ،1998/1997 عام  مع  أمريكي. وباملقارنة  دوالر  14.419 مليون  حوالي  إنتاجها  قيمة  إجمالي 
باخلضروات قد نقصت بنسبة 3.4%، وأما مساحة البيوت البالستيكية زادت بنسبة 456%. اما كمية االنتاج االجمالي فقد 

زادت بنسبة 140%. (أنظر اجلدول رقم (21))

جدول رقم (21): مساحة وإنتاج اخلضروات اتلفة في محافظة اخلليل، حسب النوع والصنف للعام الزراعي 2007/2006

نوع احملصول

غير مثمرمثمر

املساحة 
الكلية (دومن)

اإلنتاج
(طن)

مرويبعلي
املساحة 

البعلية (دومن)
املساحة 

املروية  (دومن) املساحة
(دومن)

اإلنتاجية
(طن)

املساحة
(دومن)

اإلنتاجية
(طن)

2,8762,032--2,4883713882,858كوسا
1,8642533354,16214520,1822,3444,792بندورة
2,174557----2,174256فقوس

1,8314,017--6605671,1713,111زهرة
62177--6161185800بامية
542,06846411,7895185,582--خيار

422100--302152120451فول خضراء
4201,470--4203,501--سبانخ

332381--1004002321,468ملفوف ابيض
274123----274450قرع
253733--2532,896--لفت

237571--2372,411--بقدونس
226246--2261,089--لوبياء
1501,247543,691204386--فجل

فاصوليا 
خضراء 

196150----19629

193132--193686--بصل اخضر
113246--1132,176--خس

8669----86800باذجنان
68137--682,018--فلفل حار

5063--501,269--حمص اخضر
208----20400بطيخ

177----17400فليفله
111,76013,0001222--يقطني

813--81,610--بنجر احمر
35--31,800--ملفوف احمر

8,7974,03766413,49821,798اموع
(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

إنتاج احملاصيل احلقلية والعلفية

في العام 2007، بلغ إجمالي املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية والعلفية في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، 
حوالي 141,053 دومنا، منها 71 دومنا تزرع حتت الري، وبقية املساحة تزرع بعال. كما بلغت كمية اإلنتاج الكلي من احملاصيل احلقلية 
والعلفية حوالي 13,476 طنا، وبلغ إجمالي قيمة إنتاجها حوالي 5.440 مليون دوالر أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997، 
فان املساحة االجمالية املزروعة باحملاصيل احلقلية والعلفية انخفضت بنسبة 8.7%، وباملقابل فأن كمية االنتاج نقصت بنسبة 
8.1%، ويعتبر محصوال القمح والشعير من اكبر احملاصيل احلقلية والعلفية مساحة، حيث بلغت نسبة املساحة املزروعة بهما 

حوالي 79.1% من إجمالي املساحة املزروعة باحملاصيل احلقلية والعلفية في احملافظة. (أنظر اجلدول رقم(22)). 

19



جدول(22): مساحة وإنتاج احملاصيل احلقلية والعلفية اتلفة في محافظة اخلليل، حسب النوع والصنف للعام الزراعي 
.2007/2006

نوع احملصول

مرويبعلي
املساحة الكلية 

(دومن)
اإلنتاج
(طن) املساحة

(دومن)
اإلنتاجية

(طن)
املساحة

(دومن)
اإلنتاجية

(طن)

71,5147,509--71,514105شعير

39,4623,157--39,46280قمح

11,301938--11,30183عدس

9,821511--9,82152كرسنة

3,922471--3,922120بيقيا

1,740171--1,74098حمص

1,03863--1,03861ذرة بيضاء

76037--76049بصل جاف

673349--673518دخان بلدي

44979--449177فول

61350272,0008875ميرمية

55250322,0008778زعتر

6515--65232ثوم يابس

577--57116ذرة مكانس

375--37130عباد شمس

221--2240سمسم 

128001210--نعناع

30--3120بابوجن

بقوليات جافة 
أخرى

2120--20

140,98271141,05313,476اموع

 (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

2.2.3. انتاج الثروة احليوانية 
بلغ إجمالي إنتاج الثروة احليوانية في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 9,881 طنا من اللحوم احلمراء، 
عام  مع  وباملقارنة  العسل.  من  طنا  و68  بيضة،  مليون  و85  احلليب،  من  طنا   55,902 و  البيضاء،  اللحوم  من  طنا   45,187 و 
واحلمراء،  اللحوم  من  االجمالي  االنتاج  في  و%119.1،  و%136،  و%120،   ،%65.6 مقدارها  زيادة  يوجد  فانه   ،1998/1997

واحلليب، والبيض، والعسل، على التوالي بينما نقص إنتاج اللحوم البيضاء بحوالي %12.2.

وقد بلغ إجمالي قيمة إنتاج الثروة احليوانية في احملافظة للعام الزراعي 2007/2006، من حلم وحليب وبيض حوالي 108.825 
مليون دوالر أمريكي. اما توزيع قيمة إنتاج الثروة احليوانية في احملافظة، فهو كما يلي: 57.1% من انتاج اللحوم و35.5% من انتاج 

احلليب و5.3% من انتاج البيض. 

إنتاج األبقار 

بلغ عدد األبقار في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 10,795 رأساً من مختلف السالالت واألعمار، وبلغ 
إجمالي قيمة اإلنتاج من احلليب واللحوم حوالي 20.921 مليون دوالر أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997، فان اعداد االبقار 

زادت بنسبة 193.7%.  (أنظر اجلدول رقم(23))   
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جدول (23): أعداد األبقار في محافظة اخلليل، حسب الساللة واجلنس والعمر للعام الزراعي  2006/2007

املنطقة 
اموع األبقار الهولنديةاألبقار البلدية

الكلي اموعثيرانعجولأبقاراموعثيرانعجولأبقار

5,8754,67924110,79510,795----اخلليل 
األراضي 

الفلسطينية 
2,3991,3321413,87216,33613,41663130,38334,255

   (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

إنتاج األغنام واملاعز 

بلغ إجمالي اعداد األغنام واملاعز في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 225,464 رأساً من جميع السالالت 
البلدية واملهجنة منها 92,944 رأساً من املاعز. وقد بلغ إجمالي قيمة إنتاجها من احلليب واللحوم حوالي 59.777 مليون دوالر 
أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997، فان اعداد االغنام واملاعز زادت بنسبة 36.7% و 21.1%، على التوالي.  (أنظر اجلدول 

رقم(24)).

اجلدول (24): أعداد األغنام واملاعز في محافظة اخلليل، حسب الساللة للعام الزراعي 2006/2007

املنطقة
أغنامماعز

اموعأخرىبلدياموعأخرىبلدي 

92,45149392,944179,91845,546225,464اخلليل 
األراضي 

الفلسطينية 
298,78944,776343,565478,021266,743744,764

 (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

إنتاج الدواجن 

خالل  فيها  الدواجن  أعداد  إجمالي  بلغ  حيث  فلسطني،  في  الدواجن  أعداد  27.3% من  حوالي  اخلليل  في  الدواجن  أعداد  تشكل 

العام الزراعي 2007/2006، حوالي 7,255,000 طير، منها 355,000 طير بياض، و6.9 مليون طير الحم. وقد بلغ إجمالي قيمة 
إنتاجها من اللحوم والبيض حوالي 25.857 مليون دوالر أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997، فان أعداد الطيور البياض قد 

أزدادت بنسبة 136.6%، وانخفض عدد الطيور الالحم بنسبة 12.2%. ( أنظر اجلدول رقم (25)).

جدول (25): أعداد الدواجن البياض والالحم في محافظة اخلليل للعام الزراعي 2006/2007

املنطقة
دواجن (1000 طير)

الحمبياض

3557,255اخلليل 
2,79726,581األراضي الفلسطينية 

(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)

إنتاج النحل 

بلغ إجمالي عدد خاليا النحل في محافظة اخلليل خالل العام الزراعي 2007/2006، حوالي 6,847 خلية نحل، منها 6,827 خلية 
حديثة، و20 ؤ خلية قدمية (طينية)، وبلغت كمية العسل 68 طنا. وقد بلغ إجمالي قيمة إنتاجها من العسل حوالي 709,000 

دوالر أمريكي. وباملقارنة مع عام 1998/1997، فقد زاد عدد خاليا النحل بنسبة 117.8%. ( أنظر اجلدول رقم (26)).

جدول (26): أعداد خاليا النحل، حسب النوع، في محافظة اخلليل للعام الزراعي 2006/2007

املنطقة
خاليا

اموعتقليدية (بلدية)حديثة

6,847206,827اخلليل 
65,9483,12862,820األراضي الفلسطينية 

(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2008)
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3.3. الثروة احلرجية في محافظة اخلليل 

في عام 1946 أعلن االنتداب البريطاني عن 14 موقعا في محافظة اخلليل كمناطق غابات، حيث مت زراعة ما يقرب من 3,969 دومنا 
في األراضي اجلبلية واألراضي املنحدرة بأشجار الصنوبر والسرو. وفي أوائل الثالثينات مت إنشاء مشاتل لتوزيع االشتال احلرجية على 
السلطات احمللية واملواطنني، كجزء من خطة وطنية للتشجير. وخالل إدارة األردن للضفة الغربية في عام 1951 ، سن قانون حلماية 
وتطوير كل املناطق احلرجية في محافظات اخلليل، نابلس، طولكرم، جنني، أريحا، ورام اهللا. ومنذ عام 1971، حظرت السلطات 
اإلسرائيلية جميع األنشطة احلرجية، كما أوقفت عمل املشاتل احلرجية في معظم محافظات الضفة الغربية. واملشتل الوحيد 

الذي بقي يعمل في محافظة اخلليل، هو مشتل وادي القف.  

ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قامت السلطة بإعادة تأهيل وتفعيل مشتل وادي القف، ومحطة العروب الزراعية 
في محافظة اخلليل إلنتاج االشتال احلرجية. وعالوة على ذلك، فان حوالي 350 دومنا من مناطق الغابات (قطاع خاص)، و115 دومنا 
(قطاع حكومي) مت إعادة زراعتها في محافظة اخلليل. وحاليا، يوجد في محافظة اخلليل حوالي 14,949 دومنا من مناطق الغابات، 
وهذه تشكل 22% من إجمالي مساحة أراضي الغابات في الضفة الغربية. وتلعب الغابات دورا هاما في احلفاظ على املساحة 

اخلضراء، وتلطيف اجلو في األراضي الفلسطينية.

تشكل  والتي  غابات،  أنها  على  معرفة  ومناطق  املزروعة،  الطبيعية،  وهي  اخلليل،  محافظة  في  الغابات  من  أنواع  ثالثة  هناك   
79%، 9%، و12% على التوالي من إجمالي مساحة الغابات في محافظة اخلليل. أما أنواع النباتات السائدة في غابات اخلليل 
بصورة رئيسة، هي النباتات املتساقطة األوراق ودائمة اخلضرة من شجيرات وأشجار، والتي تشمل أشجار الصنوبر، السرو، البلوط، 
الغابات  تشمل  كما   . السماق  العبهر،السريس،  القطلب،  النبق،  اخلروب،  الزعرور،  الفلسطيني،  السويد  الفلسطيني،  البطم 

النباتات العشبية، مثل النتش،  الزعتر الفارسي، الزحيف، اجلعدة، القرنية، كتيلة، وغيرها.
 

تتوزع الغابات في اخلليل في جميع أنحاء احملافظة، وهي من نباتات النظام البيئي ملنطقة حوض البحر األبيض املتوسط. حيث مييل 
املناخ إلى شبه الرطب وشبه اجلاف، كلما اجتهنا في احملافظة من الغرب إلى الشرق، حيث توفر بيئة مناسبة لنمو معظم أنواع 
 Terra Rossa, Brown Rendzinas), النباتات. واملساحة األكبر من الغابات في محافظة اخلليل تقع على أنواع التربة اخلصبة
and Pale Rendzinas) ، وفي املناطق التي تتمتع بالظروف املناخية املالئمة للزراعة. وتعتبر الغابات أيضا موطنا للعديد من 
احليوانات البرية مبا فيها الثعالب، الضباع، القنافذ، الفئران، السناجب، الثعابني، والسحالي، والعديد من الطيور واحلشرات. حيث 

هناك ترابط واضح بني احلياة النباتية واحليوانية في الغابات في محافظة اخلليل.

املنطقة  في  تقع  الغابات  مناطق  6.6% من  فان  ذلك،  حكومية. ومع  أراض  هي  اخلليل  محافظة  في  الغابات  مناطق   معظم 
في  35.4% تقع  و  الزراعة،  وزارة  فيها  الغابات  وتدير  الكاملة،  الفلسطينية  السلطة  لسيطرة  فيها  الغابات  تخضع  (أ) حيث 
املنطقة (ب)، حيث تقوم وزارة الزراعة الفلسطينية بالسيطرة اجلزئية،، و58% من مناطق الغابات تقع في املنطقة (ج) حيث 

الغابات حتت السيطرة اإلسرائيلية، وال يوجد لوزارة الزراعة الفلسطينية سلطة إدارة الغابات فيها.

منذ عام 1971، تعرضت الغابات الطبيعية واملزروعة إلى الدمار من قبل املستوطنني اإلسرائيليني والسكان الفلسطينيني على 
حد سواء. وبناء على ذلك، فقد تقلصت مساحة الغابات الطبيعية في الضفة الغربية بنسبة 59% عما كانت عليه من قبل. 
وحاليا 18 غابة صودرت من قبل السلطات اإلسرائيلية وعزلت خلف جدار الفصل العنصري، وتقدر مساحتها بحوالي 4,763 
دومنا، وهذه تشكل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الغابات في محافظة اخلليل، و20.7% من إجمالي مساحة الغابات 
في املناطق الفلسطينية، رغم املعرفة بان هذه الغابات كانت موئال لعدة أنواع من النباتات واحليوانات البرية املهددة باالنقراض. 
ومن املعروف أيضا أن احلكومات إلسرائيلية مستمرة بعدم القيام بدورها في إدارة الغابات في املناطق الفلسطينية، وخاصة تلك 

املعزولة أو التي سيعزلها جدار الفصل. والتي في نهاية املطاف ستكون حتت السيادة الفلسطينية.

 ويسيء السكان احملليون استخدام الغابات، إضافة إلى التوسع العمراني الذي يتم على حساب مناطق الغابات، كما أن العديد 
من املناطق الصناعية تقع بالقرب من الغابات املوجودة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم املستثمرين في مجال التصنيع يعتمدون 
على الغابات واملوارد الالزمة لتطوير أعمالهم التجارية، وال سيما االستفادة من األشجار واخلشب لصناعة اخلشب واألثاث، أو بيعه 
كمادة خام للصناعات اخلشبية األخرى في الضفة الغربية. إن قطع األشجار ال يؤثر فقط على األشجار الكبيرة مثل الصنوبر 
والسرو، ولكن أيضا تلك التي ميكن أن تكون مصدرا جيدا للوقود مثل البلوط ، الزعرور، والسريس. كما يساهم الفلسطينيون 
النفايات،  من  التخلص  السليمة،  غير  املمارسات  واملاعز،  األغنام  رعي  في  اإلفراط  خالل  من  الغابات  مناطق  تقليص  في  أيضا 
واحلرائق. هذا إلى جانب العوامل الطبيعية املدمرة مثل الرياح والثلوج، اجنراف التربة، وشيخوخة النباتات، احلرائق العرضية، واآلفات 

واألمراض التي تترك أثارا سلبية هائلة على الغابات في محافظة اخلليل.
 

وعالوة على ذلك، فان وضع الغابات تفاقم بفعل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي. كما أن الوضع ازداد سوءا وخاصة بعد االنتفاضة 
الثانية، حيث زادت البطالة والفقر، فأصبح كثير من الناس يستخدمون أشجار الصنوبر والسرو لألخشاب واألثاث، حيث يبلغ سعر 
الطن من خشب الصنوبر 130-160 دوالرا (ال يشمل تكاليف النقل). ومن اجلدير بالذكر أن العديد من الغابات والتي ال تخضع 

لسلطة وزارة الزراعة، تعاني من ضعف اإلدارة وعدم وجود تدابير حلمايتها مما يحد من أنشطة التشجير.
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في فلسطني، كما هو احلال في أي بلد آخر في حوض البحر األبيض املتوسط، فان الغابات قد اندمجت وأصبحت جزءا من مجمل 
املوروث االجتماعي، وأمناط السلوك واملعتقدات والثقافة. وفي حال متت احملافظة على الغابات وغطاؤها النباتي من أشجار وشجيرات 
ونباتات وأخطار التدمير واالعتداءات وإدارتها بالطريقة السليمة فإنها ستستمر بتزويدنا باملنتجات األساسية، وتسهم في حتسني 

البيئة، وحماية التراث الطبيعي عبر العصور.

4.3. املوارد املائية 

ميثل نقص املياه في محافظة اخلليل مشكلة خطيرة، ليس فقط بسبب ظروف املناخ اجلافة وشبه اجلافة، والتذبذب في كمية 
الصارمة التي تفرضها  والقيود  فحسب، وإمنا أيضا بسبب السيطرة اإلسرائيلية على موارد املياه الفلسطينية،  األمطار  هطول 

على استخدام تلك املوارد.
 

تتكون املوارد املائية في محافظة اخلليل أساسا من موارد املياه اجلوفية والسطحية. وتقع محافظة اخلليل فوق شبكة طبقات 
األحواض املائية اجلوفية الشرقية والغربية في الضفة الغربية. ومن اجلدير بالذكر أن محافظة اخلليل هي أكثر املناطق اجلافة في 

الضفة الغربية، وأكثرها سكانا، وخاصة في املناطق اجلنوبية واجلنوبية الغربية، حيث يوجد بها العديد من التجمعات الريفية.

اإلسرائيلية  املياه  وشركة  الزراعية،  اآلبار  الينابيع،  املنزلية،  اجلمع  آبار  هي  اخلليل  محافظة  في  الشرب  ملياه  الرئيسة  املصادر   
(ميكروت). تسيطر شركة ميكروت على جزء من املوارد املائية في محافظة اخلليل، ابتداء من استخراج املياه، وانتهاء بتوزيعها.

 
الصافي. كما  وبئر   ،2 رقم  الفوار  وبئر   ،1 رقم  الفوار  بئر  وهي  اخلليل،  بلدية  متلكها  جوفية  آبار  ثالثة  اخلليل  محافظة  في  يوجد 
يوجد أربعة آبار أخرى، تشرف عليها مباشرة دائرة مياه الضفة الغربية، بينما تقوم شركة ميكروت على إدارتها وصيانتها، وهذه 
اآلبار تشمل بئر السموع، بئر هيروديون رقم 1، بئر هيروديون رقم 2، وبئر هيروديون رقم 3. وجتدر اإلشارة إلى أن هناك تسعة آبار 
جديدة حفرت جنوب الضفة الغربية، في محاولة حلل أزمة املياه في محافظتي بيت حلم واخلليل. هذه اآلبار متلكها سلطة املياه 
و63  بئرا،   89 حوالي  هناك   ، ذلك  على  وعالوة   .((27) رقم  اجلدول  2006) (انظر  الفلسطينية،  املياه  الفلسطينية. (سلطة 
نبعا في محافظة اخلليل تستخدم بحرية ( بشكل مشاع) من قبل السكان احمليطني بها، دون قيود وعلى نطاق ضيق ألغراض الري 

واألغراض املنزلية.

جدول (27): اآلبار اجلوفية  في محافظة اخلليل، حسب امللكية، وكمية املياه املنتجة، 2006

كمية املياه املنتجة (مليون متر مكعب)اجلهة املالكةاسم البئر

الفوار رقم 1

بلدية اخلليل
0.752

الفوار رقم 2

0الصافي
هيروديون رقم 1

دائرة مياه الضفة الغربية

0.592
2.501هيروديون رقم 2
1.147هيروديون رقم 3

0.346السموع
8.724سلطة املياه الفلسطينيةآبار سلطة املياه الفلسطينية (9 آبار)

املصدر: سلطة املياه الفلسطينية، 2006.

           
تغطي شبكة املياه العامة في محافظة اخلليل نحو 83% من عدد السكان. بينما في مدينة اخلليل والقرى احمليطة بها، فان الوضع 
فيها أفضل. يوجد في محافظة اخلليل عدد كبير من التجمعات الريفية الصغيرة، وجتمعات بدوية كبيرة ال يتوفر بها خدمات املياه. 
حاليا، %17 من مجموع السكان في محافظة اخلليل ال يوجد لديهم شبكة مياه، وهذه التجمعات تعتمد كليا في املياه على آبار 

 (Wash MP, 2006) .اجلمع وصهاريج املياه

الوصل بشبكة املياه وحدها ال يعني التزود باملياه بصورة ثابتة ومنتظمة، فحوالي 37 من التجمعات احمللية في محافظة اخلليل 
املوصولة بالشبكة، تعاني من إغالق محبس املياه الرئيس للشبكة، وقد يصل االغالق في بعض احلاالت إلى أكثر من 50% من 

  .(Wash MP, 2006) .الوقت

تقع غالبية التجمعات التي تعاني من إغالق محبس املياه في املناطق التي تخدمها شركة ميكروت، وهذه التجمعات غالبا تقع 
بالقرب من املستوطنات اإلسرائيلية، حيث يعتمد تزويد التجمعات الفلسطينية باملياه على احتياجات ومتطلبات املستوطنني 
(الذين عادة يستهلكون 5.3 أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون من املياه). وهذا يتضح بجالء من خالل حقيقة أن معظم هذه 
التجمعات، والتي تخدمها شركة ميكروت، يتم تزويدها باملياه في أشهر الشتاء ، بينما تعتمد على صهاريج املياه بقية أشهر 

(Wash MP, 2006) .السنة
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تقوم دائرة مياه الضفة، وشركة املياه اإلسرائيلية (ميكروت) بتزويد 52 جتمعا باملياه في محافظة اخلليل، كما تقوم بلدية اخلليل 
بتزويد 10 جتمعات أخرى، في حني يوجد 88 جتمعا في احملافظة ال زالت غير موصولة بأية شبكة مياه. (سلطة املياه الفلسطينية، 

.(2005
 

تزويد املياه والطلب

في عام 2007، بلغت كمية املياه التي تزود بها الفلسطينيون في محافظة اخلليل 16.86 مليون متر مكعب، منها 60% يتم 
شراؤها من شركة ميكروت، و40% من آبار البلدية. (سلطة املياه الفلسطينية، 2007).

بناء على توصيات منظمة الصحة العاملية، التي تقتضي أن يحصل كل فرد على احلد األدنى من كمية املياه، وهي 100 ليتر من 
املياه العذبة يوميا. وبلغ إجمالي العجز في إمدادات املياه في احملافظة عام 2007، حوالي 13.31 مليون متر مكعب. (سلطة املياه 
الفلسطينية، 2007). وهكذا، فان إمدادات املياه في املتوسط ال تغطي سوى 55% من كميات املياه املطلوبة. ويتوقع أن يتجه 
هذا العجز إلى األسوأ في ظل النمو السكاني. وجتدر اإلشارة إلى أن متوسط إمدادات املياه في محافظة اخلليل ال يتجاوز 84 لترا 

للفرد الواحد في اليوم. (انظر اجلدول رقم (28)).

جدول 28: كميات املياه املتوفرة واملطلوبة، في محافظة اخلليل، 2007

عدد السكان 
(1000 نسمة) 

كميات املياه املطلوبة 
(مليون م3 )

 كميات املياه املتوفرة  
(مليون م3 )

معدل املياه املتوفرة العجز (مليون م3) 
(لتر/فرد/يوم) 

551.13030.1716.8613.3184
سلطة املياه الفلسطينية، 2007.

نوعية املياه 

من حيث نوعية املياه، فان معظم التجمعات في محافظة اخلليل تعاني من األمراض ذات الصلة باملياه. كما هو متوقع، فإن معظم 
أيضا  يشكون  الذين  فان  احلال،  الصهاريج. كذلك  مياه  تستخدم  التي  التجمعات  من  هم  املياه،  نوعية  سوء  من  يشكون  الذين 
من سوء نوعية املياه يتواجدون في التجمعات القريبة من اخلط األخضر (خط الهدنة لعام 1949)، حيث شبكات املياه جافة 
معدل  ارتفاع  إلى  أدى  ذلك  كل  واذنا،  عوا،  بيت  يطا،  في  احلال  هو  كما  بالصهاريج،  إضافية  مياه  إمدادات  إلى  باستمرار. احلاجة 

اإلصابة باألمراض ذات الصلة باملياه.

 5.3. املياه العادمة

تقتصر املمارسات احلالية في إدارة املياه العادمة في محافظة اخلليل على جمع املياه املتولدة من شبكات الصرف الصحي و/أو 
احلفر االمتصاصية ثم طرحها في مناطق مفتوحة. جمع املياه العادمة في محافظة اخلليل يقتصر على املدن الرئيسة واثنني 
من مخيمات الالجئني. في حني أن 7 جتمعات من أصل حوالي 152 جتمعا في احملافظة موصولة إما كليا أو جزئيا بشبكة الصرف 
الصحي (انظر اجلدول رقم 29). شبكة الصرف الصحي تخدم حوالي 27% من سكان محافظة اخلليل، بينما بقية السكان ال 

 (Wash MP, 2006) .تزال تستخدم احلفر االمتصاصية والقنوات املفتوحة للتخلص من املياه العادمة

جدول (29): النسبة املئوية التي تغطيها شبكة الصرف الصحي في التجمعات املوصولة بالشبكة في محافظة اخلليل، 2006
نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي اسم التجمع
95%مخيم العروب
95%شيوخ العروب
100%مخيم الفوار
80%مدينة اخلليل

6%نوبا
10%دير سامت

5%خاراس

6.3. النفايات الصلبة

إن التخلص من النفايات الصلبة وإدارتها هي مشكلة متزايدة تواجه احملافظة، ويجب على السلطات احمللية معاجلتها. حيث جتد 
أو  جتمعها البلديات  التي  التجمعات. النفايات  من  كثير  في  واألماكن املفتوحة  الطرق، الساحات،  جوانب  على  الصلبة  النفايات 
االس القروية، تلقى في مكبات مفتوحة. حوالي 67% من النفايات الصلبة يتم جمعها في محافظة اخلليل، وتنقل إلى 17 

مكبا مفتوحا، بينما 33  من النفايات الصلبة يتم التخلص منها وحرقها على جوانب الطرق واألراضي الفارغة.
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اجلزء الرابع
الواقع اجليو - سياسي في محافظة اخلليل
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تعد محافظة اخلليل اكبر محافظة في الضفة الغربية من حيث املساحة وعدد السكان. وقبل احلرب العربية اإلسرائيلية عام 
51% من  نحو  احملافظة  فقدت   ،1949 عام  الهدنة  خط  رسم  وعندما  كم2،   2076 اخلليل  محافظة  مساحة  بلغت   ،1948
مساحة  مجموع  19% من  يقارب  ما  تشكل  املساحة  وهذه  1,067 كم2،  تبلغ  احملافظة  مساحة  فان  عليه،  مساحتها. وبناء 

الضفة الغربية. (أنظر خريطة رقم (6))

خريطة (6): األراضي الفلسطينية قبل وبعد حرب عام 1948
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1.4. محافظة اخلليل مبوجب اتفاقات أوسلو

وفقا التفاقات أوسلو املرحلية املوقعة في أيلول عام 1995، بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،  قسمت الضفة الغربية 
عن  بعضها  معزول  كانتونات  إلى  وحولها  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  أوصال  تقطيع  إلى  أدى  ج). مما  ب،  (أ،  مناطق  ثالث  إلى 

بعض.

 %6 إلى  إضافة  و(ج= %48)،  (ب= %22)،  (أ= %24)،   مناطق  إلى  قسمت  اخلليل  محافظة  فان  وقع،  الذي  االتفاق  ومبوجب 
منطقة محمية طبيعية. منطقة (أ)، وهي املنطقة التي تقع حتت السيطرة الفلسطينية املباشرة الكاملة؛ املنطقة (ب)، وهي 
املنطقة التي يسيطر فيها الفلسطينيون على كامل الشؤون املدنية، وحتتفظ إسرائيل فيها باملسؤولية األمنية؛ واملنطقة (ج)، 
وهي املنطقة التي تخضع بصورة كاملة للسيطرة اإلسرائيلية، وتتكون من جميع املنشآت العسكرية واملستوطنات اإلسرائيلية، 

ومعظم االراضي الفلسطينية غير املأهولة، او مناطق ريفية مأهولة بشكل محدود. (انظر خريطة رقم (7))
 

خريطة(7): التصنيفات اجليوسياسية ومسار جدار الفصل العنصري في محافظة اخلليل
 

(H2/H1) 2.4. بروتوكول مدينة اخلليل

في كانون الثاني 1997، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بروتوكول اخلليل، والذي قسم مدينة اخلليل إلى منطقتني:  
H1و.H2 تعتبر منطقة H1، جزءا من منطقة (أ).

أما منطقة H2 فتغطي ما يقارب 20% من مساحة احلدود البلدية ملدينة اخلليل. وتضم السوق القدمي (السوق) واملناطق ااورة 
للمستوطنات اإلسرائيلية، والتي تقع قرب بعضها البعض في القصبة (املدينة القدمية): أفراهام أفينو، بيت رومانو، بيت هداسا، 
وتل الرميدة. وتخضع منطقة H2 بصورة كاملة لسيطرة اجليش اإلسرائيلي. ويقطنها نحو 35,000 فلسطيني، يواجهون أكثر 
من 100 من نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية، وأكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، يحرسهم مئات من اجلنود اإلسرائيليني. 

.(B’Tselem, 2003)

كما أن منطقة H2 مغلقة متاما، وهي حتت حراسة أمنية مشددة، إضافة إلى وجود نقاط التفتيش واملتاريس واحلواجز العسكرية، 
والتي تقطع الطرق املؤدية إلى أجزاء أخرى من املدينة (منطقةH1 ). بحيث تقيد حركة الفلسطينيون من مختلف أنحاء املدينة 
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الوصول إلى أسواق املدينة القدمية، مبا فيها سوق اخلضار، سوق الذهب، سوق األلبان، سوق اجللود وغيرها، والتي كانت حتت اإلغالق 
منذ بداية االنتفاضة الثانية في عام 2000. 

هذا باإلضافة إلى القيود املفروضة على حركة الفلسطينيني في الطرق القريبة من املستوطنات. عالوة على ذلك، فإن الفلسطينيني 
الذين يعيشون داخل منطقة H2 يطلب منهم التسجيل لدى اجليش اإلسرائيلي للوصول إلى منازلهم.

3.4.  املستوطنات والبؤر االستيطانية اإلسرائيلية
 

بدأ برنامج إقامة املستوطنات اإلسرائيلية في محافظة اخلليل، مع بداية االحتالل اإلسرائيلي عام 1967، واستمر البرنامج في 
ثالثة  على  املستوطنات  هذه  الثمانينات. وتتوزع  سنوات  في  حدثت  املستوطنات  بناء  في  احلقيقية  الطفرة  ولكن  ببطء،  التقدم 

خطوط متوازية. هذا باإلضافة إلى وجود حزام من املستوطنات في اجلزء اجلنوبي من احملافظة.

وحاليا يوجد في محافظة اخلليل 28 مستوطنة إسرائيلية؛ وتبلغ مساحة اطط الهيكلي للمستوطنات 59.2 كم2 (%5.5 
بكل  الصلة  ذات  واملعلومات  اإلسرائيلية،  باملستوطنات  قائمة  يبني   ،(30) رقم  اجلدول  اخلليل).  حملافظة  الكلية  املساحة  من 

مستوطنة. (انظر خريطة رقم (8)). 

جدول (30): املستوطنات اإلسرائيلية في محافظة اخلليل، 2008
سنة اإلنشاءعدد املستوطنني، 2006اسم املستوطنةالرقم

2691984عصفر (متساد)1

2351982اشكولوت2

4711984هاغاي3

641991ميتساد شمعون4

3641989شاني (ليفنيه)5

5401982تيني (معاليه اومارمي)6

---120منازل احتلها املستوطنون7

1291980بيت هداسا (الدبويا)8

1711968ابراهام افينو9

10311967احلي اليهودي في اخلليل10

3911982معاليه هيفر (بني هبفر)11

3541977مجدال عوز12

7491984كارميه تسور13

1551982نيجوهوت14

7641983اوتنئيل15

كريات أربع 16
7089

1972

1983رامات مامريه (خارسينا)17

4201981كرمئيل18

7111983سوسيا19

4411977ميزادوت يهودا (بيت ياتير)20

2361999سينسانه21

3711967كفار عتصيون22

3651981معاليه عموس23

1691981تيليم24

2261982ادورا25

3701980معون26

8391989بيت عني (تسوريف)27

3641985شمعا28

17,408اموع

قاعدة بيانات أريج، 2008. 

28



اخلليل - محافظة  السكانية  التجمعات  دراسة 

خريطة (8): املستوطنات اإلسرائيلية، البؤر االستيطانية، والطرق االلتفافية في محافظة اخلليل، 2008  

”البؤر  باسم  تعرف  الحق  وقت  في  أصبحت  والتي  االستيطان،  في  جديدة  ظاهرة  اإلسرائيليون  املستوطنون  اتبع   ،1996 عام  في 
االستيطانية“. وهي ببساطة تتلخص في أن تقوم مجموعة من املستوطنني اإلسرائيليني بالسيطرة على قمم التالل الفلسطينية، 
التي تقع في محيط املستوطنة اإلسرائيلية املقامة- والتي تعرف ”باملستوطنة األم“-، حيث تقوم بوضع عدد قليل من البيوت 

املتنقلة (كرفانات) ليقيم فيها املستوطنون اإلسرائيليون الشباب.

لم تعترف احلكومات اإلسرائيلية املتتالية رسميا بقانونية البؤر االستيطاني، واعتبرتها مستوطنات عشوائية غير شرعية، ورغم 
ذلك فان هذه احلكومات توفر للمستوطنني في تلك البؤر احلماية العسكرية، البنية التحتية واخلدماتية، والدعم املالي غير املباشر. 
وفي السنوات ما بني 1996، و2005، أقام املستوطنون اإلسرائيليون 44 بؤرة استيطانية في محافظة اخلليل. (انظر اجلدول رقم 

(31)، وخريطة رقم (8)).
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اجلدول (31) البؤر االستيطانية اإلسرائيلية في محافظة اخلليل، 2008
اسم املستوطنة األمعدد األبنيةاسم البؤرة االستيطانيةالرقم

هاغاي1جبعات ريهافام 1

بيت عني6مسوت يتسحاق القدمية2

بيت عني2تلة 3652

كارميه تسور1كرمي تسور- جنوب4

مجدال عوز3ميجدال عو ز- غرب5

معون11تلة 6833

معون19افيقائيل7

نيجوهوت9متسبي الخيش8

سوسيا2سوسيا- شمال9

هاغاي4بيت حاجاي- غرب10

بيت عني2الت 673 11

احلي اليهودي في اخلليل10كربات أربع- غرب 12

تيني (معاليه اومرامي)9مزرعة مور13

كرمي تسور23تسور شيلم14

كارميه تسور0كرميل- غرب15

عسفر (متساد)35بني كيدم16

ميزادوت يهودا13ميتسادوت يهودا17

سوسيا15مزرعة ميئير (جنمة داوود)18

سوسيا10سوسيا- شمال غرب19

سوسيا13سوسيا- كنيس قدمي20

سوسيا16شيمعا- شمال 21

بيزائل10اسائيل22

معون5مزرعة ماعون القدمية23

معون1ماعون- شرق 24

سوسيا6سوسيا- غرب25

نيجوهوت5موشاليم26

بيت عني21بات عاين- غرب27

معاليه هيفر1تل انتينا28

ميتسادوت يهودا5ياتير- جنوب غرب29

ميتسادوت يهودا1شمال ميتسادوت يهودا30

عتنائيل6مبزبي اشتاموا/حاجز 31850

ميزادوت يهودا1شرق ميتسادوت يهودا32

سينسانه3شمال سينسانا33

اشكولوت10غرب اشكلوت34

بيت عني2شمال بات عاين35

بيت عني11 شرق بات عاين36

ميتسادوت يهودا5شمال نيشر/ مزرعة لوسيفر37

معاليه عموس24ابي هناخال38

كريات أربع4تلة 3926

كريات أربع5بناية في شابام كريات أربع 40

كريات أربع3كريات أربع/ سدي كاليف41

سوسيا38جبفعات هديغل/ تلة العلم42

تيني (معاليه اومرامي)15تينة اومارمي شمال شرق43

اوتنئيل20عتنائيل- شرق44

أريج- قاعدة املعلومات، 2008.
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4.4 جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي

يبلغ طول جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في محافظة اخلليل 160 كم (باستثناء أجزاء من مسار اجلدار الشرقي). يبدأ مسار 
محافظة  من  الشرقية  السفوح  منطقة  في  الهذالني  بدو  مبنطقة  وينتهي  عتصيون،  غوش  مستوطنات  جتمع  من  احلالي  اجلدار 
اخلليل. ولقد مت اجناز حوالي 93 كم من مسار اجلدار، وهناك 16 كم من اجلدار متتد من جتمع مستوطنات غوش عتصيون وحتى 

قرية اجلبعة ال تزال حتت اإلنشاء. بينما 51 كم من اجلدار ال تزال في مرحلة التخطيط. (انظر خريطة رقم (7)).

بلغت املساحة الكلية لألراضي التي دمرت بسبب اجلدار حوالي 16 كم2 (1.5% من املساحة الكلية حملافظة اخلليل)، في حني بلغ 
إجمالي مساحة األراضي املعزولة خلف اجلدار حوالي 105 كم2 (9.8% من املساحة الكلية حملافظة اخلليل). وبذلك فإن مجموع 

املساحة التي دمرت والتي عزلت خلف اجلدار بلغت 121 كم2 (11.3% من إجمالي مساحة محافظة اخلليل).

5.4. نقاط التفتيش والطرق االلتفافية اإلسرائيلية
 

قبل عام 2000، لم يكن هناك أي نوع من نقاط التفتيش في محافظة اخلليل. إال أن أنواع املعيقات املكانية اتلفة بدأت تتراكم 
على مدى السنوات الثماني املاضية لتصل إلى 308 نوع من أنواع املعيقات املكانية  (من مجموع 669 معيق مكاني في الضفة 
الغربية) عام 2008، واجلدول التالي رقم (32)، يبني قوائم أعداد وأنواع مختلفة من العراقيل التي يضعها اجليش اإلسرائيلي حلصر 

وتقييد حركة أكثر من 550,000 فلسطيني يقطنون محافظة اخلليل.   

جدول (32): نقاط التفتيش اإلسرائيلية في محافظة اخلليل، 2008

العددأنواع نقاط التفتيش (املعيقات)

12نقاط تفتيش
127سواتر ترابية
10برج مراقبة 
29طرق مغلقة
29بوابة طريق

15خنادق
9حواجز على الطرق 

6حواجز جزئية
2معابر

239اموع اجلزئي
H2 69نقاط تفتيش- منطقة

308اموع الكلي
أريج- قاعدة البيانات، 2008.

على مدى السنوات القليلة املاضية، اتخذ سلوك اجلنود اإلسرائيليني املتمركزين على هذه احلواجز دورا ابعد من اإلجراءات املعتادة، 
فقد تعدت إلى مشاحنات عنيفة والى مزيد من األعمال الالنسانية. وهذا واضح، حيث أن الكثير من الفلسطينيني من مختلف 
ألشكال  يوم  كل  في  يتعرضون  وغيرهم)  والعمال،  املوظفون،  األطباء،  املرضى،  املدرسون،  (الطالب،  الفلسطيني  اتمع  شرائح 
مختلفة من القسوة والعنف على أيدي اجلنود اإلسرائيليني، والتي تشمل الضرب واالهانة (خلع بعض املالبس، واجللوس على األرض 

والوحل)، واحتجازهم لساعات طويلة حتت الشمس احلارقة، أو في الطقس البارد، قبل السماح لهم بعبور حواجز معينة.

تشكل تصرفات وإجراءات  اجلنود اإلسرائيليني على نقاط التفتيش، مصدر عذاب للمجتمع الفلسطيني؛ فقد تسببت في قطع 
الداخلية.  والهجرة  اليومية،  احلياة  وتعطيل  البطالة،  معدل  وارتفاع  احملافظات،  بني  والفصل  واالقتصادية  االجتماعية  الروابط 
باإلضافة إلى ذلك، فقد تدهورت اخلدمات الطبية، ملا يالقيه األطباء والطواقم الطبية واملرضى من معاناة مستمرة على احلواجز 

للوصول إلى املراكز الصحية، مبا في ذلك احلاالت الطبية الطارئة؛ مما تسبب في وفاة كثير من احلاالت.

وفيما يتعلق بالطرق االلتفافية، فإن مصطلح ”االلتفاف“ ادخل ألول مرة في اتفاقات أوسلو (إعالن املبادئ) في عام 1993، حيث 
استخدم لتحديد الطرق التي يستخدمها املستوطنون اإلسرائيليون لتجنب التجمعات الفلسطينية، وربط املستوطنات بعضها 
ببعض، وربطها بداخل اخلط االخضر. يبلغ طول شبكة الطرق االلتفافية في محافظة اخلليل 150 كم، موزعة على ستة جتمعات 

إستيطانية منفصلة، كما هو مبني في خريطة رقم (8) . 
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يشمل نظام الطرق االلتفافية في محافظة اخلليل -كما هو في جميع إنحاء الضفة الغربية- مسافة 150 مترا على جانبي الطريق 
حتدد كمنطقة أمنية عازلة، ال يسمح للفلسطينيني باستخدامها. هذه القيود املفروضة على استخدام األراضي، باإلضافة إلى 
املنطقة التي تستخدم لبناء الطرق االلتفافية، كلفت الفلسطينيني في محافظة اخلليل خسائر إضافية تقدر بحوالي 50 كم2 

من األراضي (حوالي 4.7% من املساحة الكلية للمحافظة).

6.4. مصادرة األراضي واقتالع األشجار

خالل سنوات االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى)، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتكثيف أنشطتها العدوانية االحتاللية 
ضد الشعب الفلسطيني املتصلة بالزراعة في محافظة اخلليل. حيث تستهدف قوات االحتالل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية 
استيطانية  بؤر  إقامة  القائمة،  املستوطنات  توسيع  مثل  اإلسرائيلية،  األغراض  تلف  واستغاللها  املثمرة  واألشجار  اململوكة، 
جديدة، التوسع في إنشاء الطرق االلتفافية، وبناء جدار الفصل العنصري. اجلدول رقم (33)، يبني بعض االنتهاكات اإلسرائيلية 

في محافظة اخلليل. (انظر الشكل رقم (2).

اجلدول (33): األراضي املصادرة واألشجار التي اقتلعت في محافظة اخلليل، 2009-2001

عدد األشجار التي اقتلعتاألراضي املصادرة (دومن)السنة

20014,1881,705
20023,618105
20031.3028,350
200411,7297,245
20059,17863,383
20061,86013,543
20072675,355
20081,3391,360

4,069660حزيران 2009
37,549101,706اموع

املصدر: تقارير قاعدة بيانات أريج الشهرية- حزيران 2009.

الشكل (2): األراضي الفلسطينية املصادرة في محافظة اخلليل، 2001 -2009 
 

أراضي مصادرة

حزيران
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اجلزء اخلامس
تقييم االحتياجات العامة حملافظة اخلليل
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1.5. االحتياجات التطويرية حملافظة اخلليل

من خالل املسح امليداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية_ القدس (أريج) للتجمعات املوجودة في محافظة اخلليل، مت تقييم 
االحتياجات العامة لهذه التجمعات. واظهر املسح ان 82% من التجمعات في محافظة اخلليل بحاجة لشق وتعبيد الشوارع، 
التجمعات  من  و%77  الطالب،  من  الكبيرة  االعداد  إلستيعاب  اجلديدة  املدارس  من  املزيد  إلى  بحاجة  التجمعات  من  و%81 
بحاجة إلى العيادات ومراكز اخلدمات الطبية، و64% من التجمعات  في محافظة اخلليل بحاجة إلى شبكات مياه جديدة. أما 
بالنسبة لقطاع الزراعة فإن 58% من التجمعات بحاجة إلى استصالح األراضي الغرض الزراعة، اضافة الى إنشاء آبار مياه جمع 

لإلستخدام الزراعي. (أنظر جدول رقم (34))

جدول 34: األولويات واالحتياجات التطويرية في محافظة اخلليل، 2008/2007

القطاعالرقم
بحاجة 
ماسة

بحاجة 
متوسطة

بحاجة 
قليلة

ليست 
بحاجة

احتياجات البنية التحتية (%)

821242شق، أو تعبيد طرق1
642430تركيب شبكة مياه جديدة2
17121160إصالح/ ترميم شبكة املياه املوجودة3
38181529بناء خزان مياه4
2914849تركيب شبكة مياه لتغطية مناطق جديدة5
38172817تركيب شبكة صرف صحي 6

االحتياجات الصحية (%)

777610بناء مراكز/ عيادات صحية جديدة1
1915858إعادة تأهيل/ ترميم مراكز/ عيادات صحية موجودة 2
21142045شراء جتهيزات طبية للمراكز أو العيادات املوجودة3

االحتياجات التعليمية (%)

811054بناء مدارس جديدة1
23201839إعادة تأهيل مدارس موجودة2
38172520جتهيزات تعليمية3

االحتياجات الزراعية (%)

5821174استصالح أراض زراعية1
5820184إنشاء آبار جمع مياه2
35272117بناء حظائر/ بركسات مواشي3
3732238خدمات بيطرية4
4429243أعالف وتنب للماشية5
7152355إعادة تأهيل بيوت بالستيكية6
5520214بذور فلحة7
4525246نباتات ومواد زراعية8
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2.5. التقييم السريع باملشاركة:

من  الناس  متكني  منه  لها. والهدف  حلول  ووضع  املشاكل  لتحديد  تستخدم  نوعية،  بحثية  أداة  هو  باملشاركة،  السريع  التقييم 
الوصول إلى مشكلة خاصة بهم ووضع خطط ملعاجلتها.

التقييم السريع باملشاركة، هو أيضا وسيلة تستخدم الكثير من التقنيات اتلفة إلشراك اتمعات احمللية، وفهم وجهات النظر 
وأهم  امليدان،  في  معني  لوضع  سريع  لتقييم  توجيهات  توفر  ألنها  الوسيلة،  هذه  اختيار  مت  وقد  معينة.  مسألة  حول  اتلفة 

مزاياها:

1) أنها تستغرق فترة زمنية قصيرة نسبيا.
2) تركز على عدد محدد من املواضيع. 

3) تشرك اتمع ومؤسساته في عملية حتديد االحتياجات واألولويات.

وإلجراء التقييم السريع باملشاركة فقد مت تقسيم محافظة اخلليل إلى 7 مناطق وفقا للسلطة احمللية، واملناطق  البيئبة الزراعية. 
(انظر اخلريطة رقم (9)): 

خريطة 9:  محافظة اخلليل وفقا للسلطة احمللية، واملناطق البيئية الزراعية
            

والنسوية،  الزراعية،  احمللية؛  واجلمعيات  املؤسسات  عن  ممثلون  حضرها  باملشاركة،  السريع  للتقييم  عمل  6 ورشات  عقد  مت  كما 
والبيئية، واالجتماعية... الخ. وستعقد ورشة عمل أخرى مع الهيئات احلكومية واملنظمات غير احلكومية، وذلك ملناقشة النتائج 

ووضع رؤية وحتليل شامل حملافظة اخلليل بشكل كامل. 

واالحتياجات  املقترحة،  احللول  ااطر،  الضعف،  نقاط  القوة،  نقاط  مناقشة:  مت  باملشاركة،  السريع  التقييم  عمل  ورشات  خالل 
واألولويات لكل جتمع في قطاعات الزراعة، واملياه، والبيئة. وبناء على هذه النتائج مت إقتراح تسعة مشاريع تنموية حملافظة اخلليل. 
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اخلليل - محافظة  السكانية  التجمعات  دراسة 

واحد من اهم مخرجات هذه الدراسة هي اخلروج مبقتراحات ملشاريع وبرامج وانشطة تطويرية، تهدف الى حتسني املستوى املعيشي 
للسكان في محافظة اخلليل.

ضمن  تنفيذه  مت  الذي  باملشاركة  السريع  التقيم  ونتائج  احملافظة  في  السكانية  للتجمعات  امليداني  املسح  نتائج  على   ً واعتمادا
سلسلة من ورشات العمل التي عقدت في عدة مناطق من احملافظة، فقد مت تطوير مجموعة من مقترحات مشاريع تطويرية ذات 

اولوية للتجمعات السكانية املستهدفة والتي تهدف الى رفع املستوى املعيشي لسكان تلك التجمعات.   

1.6. مقترح مشروع إنشاء آبار جلمع مياه األمطار

إنشاء آبار جلمع مياه األمطار لإلستخدام املنزلي وري املزروعاتعنوان املشروع

36 شهرامدة املشروع 

 مجموع امليزانية التقديرية تصل إلى 3,180,000 دوالرا أمريكيا (مساهمة املستفيدين 25% من امليزانية)  امليزانية املقترحة

اجلهات  ذات العالقة
وزارة الزراعة، وزارة األشغال العامة، وزارة احلكم احمللي، برنامج األمم املتحدة لإلمناء (UNDP)، اجلمعيات الزراعية، واملنظمات 

غير احلكومية.

املناطق املستهدفة 
شمال شرق محافظة اخلليل (سعير، بني نعيم ، الشيوخ ، دورا ، بيت أومر ، صوريف ، خاراس ،  بيت أوال ، نوبا ، ترقوميا ، 

إذنا ، الظاهرية ، بيت عوا و يطا )

سوف يستفيد من هذا املشروع بصورة مباشرة حوالي 1,000 أسرة (7,000 نسمة)الفئة املستهدفة 

وصف املشروع 
يتراوح معدل األمطار السنوي في هذه املناطق بني 200 و500 ملم. وتعتبر املياه في هذه املناطق عامال محددا للزراعة 

وتربية املاشية.

يهدف املشروع إلى تطوير نظام احلصاد املائي في التجمعات املستهدفة، من خالل إنشاء 1000 بئرا جلمع وتخزين مياه 
األمطار، ويأتي هذا املشروع منسجما مع إستراتيجية وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي، من خالل زيادة إنتاجية وحدة 
املساحة عن طريق استخدام الري التكميلي لألشجار املثمرة، وتوفير مصادر مياه لسقي احليوانات في املناطق الرعوية، 

واحلد من أثار مشكلة اجلفاف، واملساهمة في رفع مستوى املعيشة لدى األسر املستهدفة.

أهداف املشروع

• جتميع مياه األمطار لإلستخدامها في فصل الصيف ( لري املزروعات واملاشية ).

• زيادة إنتاجية األرض في املواسم احلارة واجلافة.

• زيادة مساحة األراضي الزراعية املزروعة في محافظة اخلليل.

• احلد من آلثار اجلفاف في املناطق املستهدفة .

• احلد من ظاهرة التصحر، عن طريق زراعة األراضي املهمشة. 

• املساهمة في رفع مستوى األمن الغذائي.  

نشاطات املشروع

• تنظيم لقاءات مع اتمع احمللي إلطالع املواطنني على أهداف وأهمية املشروع.

• إعداد دراسة أولية لتحديد واختيار املستفيدين 

• طرح العطاءات وبدء التنفيذ واملتابعة.

• تنفيذ عمليات إنشاء 1000 بئر و تزويد املستفيدين باالحتياجات الضرورية   

• تنفيذ زيارات ملتابعة املستفيدين.

• متابعة وتقييم املشروع.

• إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

النتائج املتوقعة

األقل  على  املاء  من  مكعب  متر   70,000 وتخزين  حصاد  اجناصة)،   (شكل  املياه  وتخزين  جلمع  بئرا   1000 إنشاء   •
سنويا.

• زيادة  إنتاجية األشجار املزروعة عن طريق الري التكميلي
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2.6. مقترح مشروع تأهيل الينابيع الزراعية

تأهيل الينابيع الزراعيةعنوان املشروع

12 شهرامدة املشروع 

تقدر التكلفة اإلجمالية لتنفيذ النشاطات املقترحة حوالي 1,023,000 دوالرا أمريكيا. امليزانية املقترحة

وزارة الزراعة، سلطة املياه الفلسطينية، السلطات احمللية، ومؤسسات اتمع املدني واملنظمات غير احلكومية.اجلهات  ذات العالقة

تفوح، حلحول، بيت أمر، سعير، شيوخ العروباملناطق املستهدفة 

سوف يستهدف املشروع 400 أسرة (2,200 شخص) بصورة مباشرة. الفئة املستهدفة 

وصف املشروع

الينابيع هي إحدى املصادر الطبيعية املائية الهامة في فلسطني، والتي يجب احملافظة عليها، خاصةً في ظل شح املياه الذي 
يتزايد يوماً بعد يوم، نتيجة لسنوات اجلفاف املتعاقبة. وبسبب عدم وجود برك تخزينية مرتبطة مبعظم الينابيع املستهدفة 

في هذا املشروع، الستخدام مياهها عند احلاجة، فان كميات كبيرة من مياه هذه الينابيع ال يتم استغاللها بكفاءة عالية.

في  منها  املمكن  االقصى  احلد  واستعمال  الينابيع،   مياة  على  واحملافظة  املياة،  من  الفاقد  تقليل  الى  املشروع  يهدف  كما 
حول  الزراعية  للحقول  االقتصادي  الردود  زيادة  وبالتالي  الزراعي،  االنتاج  وزيادة  املروية،  االراضي  مساحة  لزيادة  الري،  عمليات 
املوقع  جمالية  على  احملافظة  إلى  إضافة  املستهدفة،  لألسر  الغذائي  األمن  وتعزيز  عمل  فرص  وخلق  املستهدفة،  الينابيع 

وسالمة البيئة.

وترميم  مكعب،  250 متر  تخزينية  بسعة  املياه،  لتخزين  زراعية  10 برك  وإنشاء  15 نبعا  تأهيل  إعادة  إلى  املشروع  يهدف 
واستصالح 15 بركة أخرى من البرك املوجودة.إضافة إلى ترميم او إنشاء قنوات وشبكات نقل املياه من املصدر (النبع) الى 
برك التخزين، او الى احلقول بطول 500 متر، عالوة على توزيع نظام ري بالتنقيط ملساحة 100 دومن في املناطق املستهدفة

أهداف املشروع

• االستغالل األمثل ملصادر املياه الطبيعية.

منطقة  في  املزارعني  لصغار  املعيشية  الظروف  حتسني  بالتالي  اإلنتاج،  كمية  وزيادة  املروية،  الزراعية  املساحات  •زيادة 
املشروع.  

• خلق فرص عمال أثناء وبعد انتهاء مراحل تنفيذ املشروع

نشاطات املشروع

• تنظيم لقاءات مع اتمع احمللي إلطالع املواطنني على أهداف وأهمية املشروع

•حتديد الينابيع املستهدفة واملستفيدين وفقا ملعايير اختيار املشاريع.

• طرح العطاءات وبدء التنفيذ واملتابعة 

• ترميم 15 نبع ماء في مناطق املشروع. 

• ترميم 15 بركة زراعية موجودة في مناطق املشروع. 

• إنشاء 10 برك جتميع زراعية جديدة في مناطق املشروع بسعة تخزينية 250 متر مكعب.

• توزيع نظام ري بالتنقيط ملساحة 100 دومن في القرى املستهدفة.

• دعم مدخالت اإلنتاج الزراعي من خالل تزويد املزارعني املستفيدين من املشروع بالبذور واالشتال املطلوبة. 

• إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

النتائج املتوقعة

• احملافظة على مياه الينابيع و زيادة كفاءة استغاللها .

1. االستخدام األمثل للمياه من خالل استخدام نظام الري بالتنقيط.

2. زيادة مساحة األراضي الزراعية املروية. 

3. خلق فرص عمل . 

4. حتسني املستوى املعيشي لألسر املستفيدة.

5.زيادة كمية اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة إنتاجية األراضي.
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3.6. مقترح مشروع إستصالح االراضي الزراعية 

استصالح األراضي لزيادة مساحة وكمية اإلنتاج النباتيعنوان املشروع

36 شهرامدة املشروع 

امليزانية املقترحة
يستهدف هذا املشروع حوالي 20,000 دومن، وبتكلفة تقديرية لدومن الواحد تصل إلى  800  دوالر أمريكي ، وبتكلفة 

تقديرية تصل إلى 18,880,000 دوالر أمريكي ، (مساهمة املستفيدين 25% من امليزانية)  

اجلهات  ذات العالقة
الزراعية،  اجلمعيات   ،(UNDP) لإلمناء  املتحدة  األمم  برنامج  احمللي،  احلكم  وزارة  العامة،  األشغال  وزارة  الزراعة،  وزارة 

واملنظمات غير احلكومية.

شمال وشرق محافظة اخلليل (سعير، بني نعيم، الشيوخ ، دورا ، بيت أومر ، صوريف ، خاراس ، ترقوميا ، بيت عوا وإذنا )املناطق املستهدفة 

سوف يستفيد من هذا املشروع بصورة مباشرة حوالي 5,500 أسرة (38,500 نسمة)الفئة املستهدفة 

وصف املشروع

يهدف املشروع إلى استصالح حوالي  20,000 دومن  في التجمعات املستهدفة. باإلضافة إلى خلق 336,000 يوم عمل 
لإلستصالح األراضي ، و 92,000 يوم عمل لإلنشاء 2,000 بئر .

تشمل عملية إستصالح األراضي  إستخدام اآلالت الزراعية  واجلرافات، وبناء اجلداران اإلستنادية ، و تسيج األراضي ، 
وزراعة األشجار املثمرة ، باإلضافة إلى إنشاء بئر مياه( لكل 10 دومنات ).

ويأتي هذا املشروع منسجما مع إستراتيجية وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي من خالل استصالح وإعادة تأهيل 
رفع  في  املساهمة  دائمة،  إضافية  عمل  فرص  خلق  اإلنتاج،  زيادة  الزراعية،  املساحة  اجل: زيادة  من  الزراعية  األراضي 

مستوى معيشة أفراد األسر املستهدفة، وحماية تلك األراضي من خطر املصادرة.

أهداف املشروع

• زيادة مساحة األراضي الزراعية املزروعة في محافظة اخلليل.

• املساهمة في احلد من مشكلة البطالة، عن طريق خلق فرص عمل دائمة.

•املساهمة في رفع مستوى األمن الغذائي.  

• احلد من ظاهرة التصحر، عن طريق زراعة األراضي الهامشية. 

• احلصاد املائي من اجل الري التكميلي، لزيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية

نشاطات املشروع

• تنظيم لقاءات مع اتمع احمللي إلطالع املواطنني على أهداف وأهمية املشروع.

• إعداد دراسة أولية لتحديد واختيار املستفيدين واملواقع املناسبة 

• طرح العطاءات وبدء التنفيذ واملتابعة.

• تنفيذ عمليات االستصالح  

• زراعة األراضي املستصلحة باحملاصيل واألشجار املناسبة

• تنفيذ زيارات ملتابعة املستفيدين.

• إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

النتائج املتوقعة

• استصالح وزراعة 20,000 دومن  في املناطق املستهدفة .

1. املساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق خلق فرص عمال أثناء وبعد انتهاء مراحل تنفيذ املشروع

2. حتسن مستوى األمن الغذائي الذاتي

3. املساهمة في التقليل من تأثير ظاهرة التصحر 

4. زيادة إنتاجية وحدة املساحة الزراعية 

5. تفعيل اإلكتفاء الذاتي عند األسر املستهدفة .
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4.6. مقترح مشروع تأهيل املراعي الطبيعية

إعادة تأهيل املراعيعنوان املشروع

48 شهرامدة املشروع 

امليزانية املقترحة
يستهدف هذا املشروع إعادة تأهيل أرض مراعي حوالي 1,000 دومن ، تكلفة إعادة تأهيل الدومن الواحد هي 400 دوالر أمريكي، 

أي بتكلفة تقديرية تصل إلى 400,000 دوالرا أمريكيا (مساهمة املستفيدين %25 من امليزانية)  

وزارة الزراعة، برنامج األمم املتحدة لإلمناء (UNDP)، اجلمعيات الزراعية، واملنظمات غير احلكومية.اجلهات  ذات العالقة

الظاهرية، والسموع وبني نعيماملناطق املستهدفة 

الفئة املستهدفة 
سوف يستفيد من هذا املشروع بصورة مباشرة حوالي 100 أسرة (730 نسمة) على األقل، و200 أسرة (1,460 نسمة) 

سيستفيدون بطريقة غير مباشرة.

وصف املشروع
 

تقع كل من الظاهرية والسموع في املنطقة اجلنوبية من محافظة اخلليل. والتي تتميز باجلفاف وندرة األمطار،  ويعتمد 
معظم سكان هذه التجمعات على تربية املاشية، حيث هنالك ما يقارب 92,960 من األغنام , 23,270 من املاعز و 931 

من األبقار.

جتمعي  في  (سناسل)  االستنادية  اجلدران  من  كم   10 وبناء  املراعي،  من  دومن    1,000 تأهيل  إعادة  إلى  املشروع   يهدف 
الظاهرية السموع، وإنشاء 25 بئرا (بنسبة بئر واحد لكل 40 دومن ).

الرعوية،  األراضي  إنتاجية  زيادة  خالل  من  الزراعي  القطاع  دعم  في  الزراعة  وزارة  وإستراتيجية  منسجما  املشروع  هذا  يأتي 
املناطق  تأهيل  خالل: إعادة  من  رخيصة،  أعالف  وتوفير  احليوانية،   الثروة  إنتاجية  زيادة  الى  تؤدي  جيدة  مراع  توفير  اجل  من 
الهامشية، زراعة الشجيرات الرعوية، تنظيم عملية الرعي، توفير الري التكميلي لهذه الشجيرات أثناء فصل الصيف احلار 

واجلاف، وإيجاد مصادر مياه لسقاية احليوانات في تلك املراعي.

أهداف املشروع

• إنشاء مراع منوذجية، مبساحة 1,000 دومن، وزراعتها بالشجيرات الرعوية، واحلبوب، والنباتات البرية.

جمع  آبار  إنشاء  خالل  من  احليوانات،  ولسقاية  التكميلي  للري  الصيف  أثناء  استخدامها  اجل  من  األمطار  مياه  جمع   •
مياه األمطار.

• احلد من آثار اجلفاف في املناطق املستهدفة.  

• احلد من ظاهرة التصحر، عن طريق زراعة األراضي الهامشية وإدارتها بشكل جيد، ملنع تدهور خصوبة التربة وتعريتها. 

• املساهمة في رفع مستوى األمن الغذائي.  

• حتسني إنتاج املواد الغذائية احليوانية واألعالف. 

• زيادة إنتاج اللحوم احلمراء، واحلليب ومنتجاته، وتقليل نفقات تغذية احليوانات. 

• تسهيل وصول رعاة املواشي إلى املراعي بشكل منظم ومراقب، ومواعيد محددة.

نشاطات املشروع

• إختيار مواقع املراعي في املناطق املستهدفة .

• تنظيم لقاءات مع اتمع احمللي إلطالع املواطنني على أهداف وأهمية املشروع.

• إعداد دراسة أولية لتحديد واختيار املواقع الرعوية املناسبة 

• تشكيل جلنة مجتمعية من مالكي األراضي واملؤسسات العاملة في البلدة 

• شق طرق زراعية داخل املراعي لتسهيل احلركة داخل داخلها.

• حتديد أماكن حفر اآلبار (25 بئرا بسعة 75 مترا مكعبا لكل بئر). 

• إعادة تأهيل األراضي، ويشمل:   تسوية بسيطة، اختيار الشجيرات الرعوية املناسبة وزراعتها ، تسميد التربة بالسماد 
العضوي الطبيعي، نثر بذور احملاصيل العلفية، باإلضافة إلى جمع بذور نباتات برية سائدة في املنطقة – وخاصة البقولية 

منها- وإعادة نثرها في املرعى. 

• إغالق املرعى ملدة 3 سنوات، ومن ثم  يتم فتحه بشكل جزئي أمام الرعاة.      

• توفير كل مايلزم للمستفدين من تدريب وإرشاد وبناء القدرات.
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• متابعة وتقييم املشروع.

• إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

• إعادة تأهيل 1,000 دومن من األراضي الهامشية لتكون مراع مكثفة وتنتج مواد علفية ورعوية.

• إنتاج مواد علفية ورعوية تسد حاجة ماال يقل عن 800 رأس من األغنام واملاعز بشكل كامل .النتائج املتوقعة

• بناء 25 بئر جمع (شكل اجناصة)، بسعة تخزينية تصل إلى  1,875 مترا مكعبا من مياه األمطار سنويا.

• زيادة إنتاجية املواشي في املناطق املستهدفة. 

• املساهمة في التقليل من تأثير ظاهرة التصحر. 

• حتسن مستوى األمن الغذائي الذاتي. 

5.6. مقترح مشروع دعم وحتسني إنتاج احملاصيل احلقلية والعلفية

حتسني واقع زراعة احملاصيل احلقلية والعلفية في املناطق املهمشة في محافظة اخلليل  عنوان املشروع

ً مدة املشروع  24 شهرا

ً أمريكياً امليزانية املقترحة تبلغ امليزانية املتوقعة لتنفيذ هذا املشروع حوالي 550,000 دوالرا

وزارة الزراعة الفلسطينية، اجلمعات الزراعية احمللية، املنظمات األهلية اجلهات  ذات العالقة

املناطق املستهدفة 
يستهدف املشروع املناطق املهمشة في محافظة اخلليل منها: (دورا، الظاهرية، يطا، السموع، بني نعيم، صوريف، بيت 

أوال، ترقوميا، بيت عوا إذنا) 

ً)الفئة املستهدفة  يستهدف املشروع بشكل مباشر حوالي 4000 عائلة (28000 فردا

وصف املشروع

على  سلباً  اثر  الذي  األمر  للجفاف  تعرضها  من  الوطن  محافظات  كباقي  اخلليل  محافظة  عانت  األخيرة  السنوات  خالل 
املزارعني الفلسطينيني وخاصةً مربي الثروة احليوانية. 

تبلغ نسبة األراضي التي تزرع باحملاصيل احلقلية والعلفية معتمدةً على مياه األمطار حوالي 99.95% ونتيجة لتأثرها 
احلقلية  احملاصيل  بذور  لتوفر   ً تهديدا ذلك  سبب  وقد  كما  الكلي،  اإلنتاج  60% من  حوالي  فقد  مت  فقد  باجلفاف  املباشر 
والعلفية لزراعتها في املواسم املتعاقبة وفي نفس الوقت زيادة أسعار البذور ومستلزمات اإلنتاج الزراعي زاد من صعوبة 

حصول صغار املزارعني عليها لعدم مقدرتهم على شرائها.

املزارعني  من  والعلفية  احلقلية  احملاصيل  بذور  شراء  إلى  ويهدف  املزارعني  الحتياجات  تلبية  املشروع  هذا  فكرة  جاءت  لذا 
ً بسبب اجلفاف، بحيث يتمكن هؤالء املزارعني من إعادة زراعة أراضيهم  احملليني وإعادة توزيعها على املزارعني األكثر تضررا
خالل املواسم القادمة وبالتالي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من احملاصيل احلقلية والعلفية إضافة إلى زيادة إنتاج الثروة احليوانية            

أهداف املشروع

• حتسني املستوى املعيشي لالسر املستهدفة

• زيادة مساحات األراضي املزروعة باحملاصيل احلقلية والعلفية 

• حتسني إنتاج أعالف  احليوانات 

• حتسني إنتاجية املاشية من اللحوم واحلليب 

• التقليل من تكلفة مستلزمات اإلنتاج الزراعي

• تخفيف من حدة تأثير اجلفاف 

• احلد من تأثير ظاهرة التصحر في املناطق املهمشة 

• خلق فرص عمل لألسر احملتاجة     

نشاطات املشروع

من  املناسبة  احمللية  باألصناف  دومن   20،000 زراعة  طريق  عن  وذلك  باجلفاف  متأثرة  محتاجة  عائلة   4000 مساعدة   •
القمح، الشعير، الكرسنة، البيقيا والعدس.

• تزويد املستفيدين باإلرشاد الزراعي الالزم بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية 

41



• خلق آلية عمل سهلة لتنفيذ نشاطات املشروع من خالل التشارك مع 20 جمعية زراعية تهدف من خاللها إلى تنظيم 
عملية اختيار املستفيدين، شراء البذور وإعادة توزيعها 

امن  نظام  خلق  إلى  باإلضافة  اجلماعي  والبيع  اجلماعي  والشراء  البذور  ادارة  مجاالت  في  الزراعية  اجلمعيات  قدرات  • بناء 
غذائي متكامل 

• بناء قدرات املزارعني على إدارة احملاصيل احلقلية، تخزين البذور واملكافحة املتكاملة 

النتائج املتوقعة

• زيادة دخل وإنتاج األسر املستفيدة

• إنتاج 3500 طن من بذور القمح، الشعير، العدس، البيقيا و الكرسنة 

• إنتاج  5000 طن من األعالف اخلضراء واجلافة 

• تشبيك حوالي 4000 مزارع ومزارعة مع اجلمعيات الزراعية املوجودة 

• بناء قدرات حوالي 20 جمعية زراعية في مجال إدارة البذور  

• بناء قدرات حوالي 4000 مزارع على إدارة البذور واملكافحة املتكاملة والتخزين والتعاون.  

6.6. مقترح مشروع دعم وحتسني قطاع االنتاج احليواني 

حتسني اإلنتاج احليواني املنزلي من خالل حتسني ظروف اإلنتاج للمجترات الصغيرة.عنوان املشروع

ًمدة املشروع  24 شهرا

مجموع امليزانية اإلجمالية 2,250,000 دوالر أمريكي. منها 25% مساهمة مستفيدين.امليزانية التقديرية

وزارة الزراعة، اجلمعيات الزراعية، واملنظمات غير احلكومية.اجلهات ذات العالقة

بني نعيم، سعير، بيت عمرا- يطا، الظاهرية، دورا، حلحول، إذنا، ترقوميا، السموع، بيت أمر، حتا، بيت أوال، بيت عوا صوريفاملناطق املستهدفة

يستهدف املشروع 1000 مزارع فقير من مربي اترات الصغيرة، الذين ميلكون 15-30 رأساالفئة املستهدفة 

وصف املشروع

تنتشر تربية اترات الصغيرة في معظم مناطق محافظة اخلليل. وتتميز هذه املناطق بارتفاع درجات احلرارة وخاصة في أشهر 
الصيف، كما أن ظروف تربية احليوانات لدى كثير من مربي اترات الصغيرة في هذه املناطق سيئة. عالوة على ذلك، ونتيجة 
حملدودية البنية التحتية، فان املزارعني الفقراء يضطرون الستخدام جزء من املنزل لتربية احليوانات لتحميها من احلر والبرد.  مما 
ينتج عنه ضعف في نوعية العيش، وزيادة في املشاكل البيئية لدى األسر. مثل هذه الظروف تؤدي إلى انخفاض في  كمية 
إنتاج احلليب، ومعدل النمو، واخلصوبة لدى اترات الصغيرة. كما تؤدي هذه الظروف إلى انتشار األمراض في القطيع، وارتفاع 
تربية  ظروف  لتحسني  األسر  هذه  مساعدة  فان  الفقيرة. لذا  األسر  هذه  دخل  على  سلبا  يؤثر  مما  احليوانات،  بني  املوت  نسبة 
قطعانها الصغيرة (15-30 رأسا)، من خالل إعادة تأهيل املزارع املوجودة (البركسات)، املشارب، واملعالف، سيكون مفيدا جدا 
لهذه األسر. كما سيوفر املشروع كمية علف إضافية حليواناتهم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج احلليب واللحم، مما يرفع من مستوى  

األمن الغذائي لدى األسر املستفيدة، ويزيد من دخلهم من خالل بيع الفائض عن حاجتهم من املنتجات.  

أهداف املشروع

1. تخفيف وحتسني ظروف معيشة األسر الزراعية الفقيرة في املناطق املهمشة في محافظة اخلليل.

2. حتسني قدرة األسر الفقيرة على إنتاج الغذاء لالستهالك املنزلي والسوق. 

لدى  خاصة  القرارات،  واتخاذ  الزراعي،  التخطيط  الزراعية،  العمليات  في  املستهدفة  األسر  ومهارات  قدرات  تطوير   .3
املزارعات.

4. زيادة إنتاجية املزارع الصغيرة من احلليب واللحوم. 

5. حتسني الوضع الغذائي لدى أفراد األسر املستهدفة.  
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نشاطات املشروع 

1. اإلعالن عن املشروع، تشكيل اللجان اتمعية

2. عقد لقاءات مع املؤسسات ذات العالقة بقطاع الزراعة، ومنها  املنظمات غير احلكومية الفعالة في محافظة اخلليل.

3. اختيار األسر املستهدفة، وتوقيع االتفاقيات.

4. إعداد خطة التنفيذ. 

5. تنفيذ نشاطات املشروع.

6. تنفيذ زيارات ملتابعة املستفيدين واالرشاد.

7 متابعة وتقييم املشروع.

8. إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

النتائج املتوقعة

1. إعادة تأهيل 1000 بركس (مظلة) مبساحة 30 م2 لكل بركس.

هذه  األغنام.  من  رأس   30,000 األقل  على  تضم   وهذه  تأهيلها،  إعادة  سيتم  البركسات  من  م2    30,000 حوالي   .2
البركسات لها دور هام في حماية احليوانات من حرارة الشمس، األمطار، والبرد.  مما يؤدي إلى رفع إنتاجية اترات الصغيرة.

3. توزيع 250 طنا من األعالف للمزارع التي أعيد تأهيلها.

4. زيادة إنتاجية احليوانات من احلليب واللحوم.

7.6. مقترح مشروع إدارة املياه العادمة املنزلية

إدارة املياه العادمة على املستوى املنزليعنوان املشروع

30 شهرامدة املشروع 

امليزانية املقترحة
وتركيب  إنشاء  تكلفة  أن  االعتبار  بعني  أمريكي. آخذة  دوالر   1,100,000 بحوالي  للمشروع  اإلجمالية  التكلفة  تقدر 
محطة صغيرة لتجميع ومعاجلة املياه العادمة على مستوى املنزل  تقدر بحوالي 4 آالف دوالر أمريكي. وتبلغ مساهمة 

املستفيدين حوالي %25.

سلطة املياه الفلسطينية، السلطات احمللية، مؤسسات اتمع املدني، واملنظمات غير احلكومية.اجلهات  ذات العالقة

يستهدف املشروع املناطق التالية: تفوح، حلحول، بيت أمر، بيت كاحل، يطا، السموع، الريحية.املناطق املستهدفة 

يستهدف املشروع بشكل مباشر حوالي 250 أسرة  (1,750  شخص). الفئة املستهدفة 

وصف املشروع

يتم  والتي  العادمة.  املياه  من  للتخلص  املفتوحة  والقنوات  االمتصاصية  احلفر  املستهدفة  املناطق  سكان  يستخدم 
نضحها وإلقاء مياهها غير املعاجلة في األودية واملناطق املفتوحة ااورة، بدون أي مراعاة للنواحي الصحية والبيئة. إن 
االستخدام احلالي للحفر االمتصاصية أدى إلى مشاكل بيئية وصحية كثيرة، تتمثل بتلوث مياه الينابيع واآلبار اجلوفية 
املوجودة في هذه املناطق، وأيضا تلوث املياه التي يتم جتميعها في آبار جمع مياه األمطار، حيث تختلط مع املياه العادمة 
مما يجعلها غير صاحلة للشرب، باإلضافة إلى انتشار الكثير من األوبئة واألمراض. ومن اجلدير ذكره إن طبيعة توزيع وانتشار 
البيوت في هذه املناطق جتعل الوضع غير مجد وغير عملي من الناحية االقتصادية إلنشاء شبكات صرف صحي وإنشاء 
بصورة  تستجيب  املنزلي،  املستوى  على  العادمة  املياه  ملعاجلة  الصغيرة  احملطات  فان  ولهذا  مركزية،  معاجلة  محطات 

أفضل لالحتياجات والظروف السائدة في هذه املناطق. 

أهداف املشروع

• التخلص من احلفر االمتصاصية، وحماية املياه اجلوفية ومياه آبار اجلمع من التلوث باملياه العادمة.

• حماية األراضي الزراعية من التلوث الناجت عن املياه العادمة.

• املساهمة في إيجاد بيئة نظيفة، والتقليل من ااطر الصحية. 

• استخدام املياه العادمة املعاجلة كمصدر بديل ملياه للري. 

• التخفيف من العبء املادي على املواطنني نتيجة نضح احلفر االمتصاصية.

• زيادة الوعي البيئي حول إدارة املياه العادمة، إعادة استخدام املياه املعاجلة في الزراعة، واستخدام تقنيات جديدة.
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نشاطات املشروع

• تنظيم لقاءات مع اتمع احمللي إلطالع املواطنني على أهداف وأهمية املشروع.

معاجلتها،  وأهمية  العادمة،  املياه  موضوع  حول  املواطنني  عند  البيئي  الوعي  مستوى  رفع  اجل  من  لقاءات  تنظيم   •
واملشاكل املتعلقة بها.

العادمة  املياه  ملعاجلة  صغيرة  محطات  النشاء  املناسبة  واملواقع  املستفيدين  واختيار  لتحديد  أولية  دراسة  إعداد   •
فيها.

• طرح العطاءات وبدء التنفيذ واملتابعة.  

• البدء بإنشاء محطات معاجلة املياه العادمة ونظام ري بالتنقيط للحديقة املنزلية

• تنفيذ زيارات ملتابعة املستفيدين.

• متابعة وتقييم املشروع.

• إعداد التقارير النهائية وإعالن النتائج.

النتائج املتوقعة

• 1,750 شخص (250 منزل) ميكنهم االستفادة من نظام معاجلة املياه العادمة. 

• تقليل تكلفة نضح حفرة االمتصاص.

• احملافظة على البيئة.

• انخفاض مهددات الصحة.

• معاجلة املياه العادمة لتصبح صاحلة لالستخدامات الزراعية.

• زيادة مساحة األراضي الزراعية املستخدمة لنمط الزراعة املروية بحوالي 125 دومن 

8.6. مقترح مشروع احلد من مشكلة املياه العادمة في واد السمن ومعاجلة جزء من املياه العادمة 

التخفيف من تأثيرات سيل مجاري واد السمن - يطا على الصحة، البيئية واملصادر املائية  عنوان املشروع

ً مدة املشروع  24 شهرا

حوالي 4,500,000 دوالر أمريكي.امليزانية املقترحة

وزارة الزراعة, سلطة املياه الفلسطينية, وزارة احلكم احمللي، املنظمات واجلمعيات األهلية اجلهات  ذات العالقة

يطا، بيت إمرى,احليلة, كرما وأبو العسجا املناطق املستهدفة 

السكان في املنطقة املستهدفة الفئة املستهدفة 

وصف املشروع

يبلغ عدد التجمعات السكنية املوصولة بنظام صرف صحي في محافظة اخلليل 6 جتمعات فقط أي ما نسبته حوالي 
7.3% من مجموع التجمعات السكانية في احملافظة ومن اجلدير ذكره ان حوالي 92.7 % من التجمعات تعتمد في 

تصرفها للمجاري على احلفر االمتصاصية والقنوات املفتوحة. 

إن مجرى املياه العادمة الرئيسي في محافظة اخلليل يتدفق في وادي السمن، حيث أن مياه الصرف الصحي تنساب من 
مدينة اخلليل وضواحيها باجتاه مدينة يطا عبر هذا الوادي . يبدأ هذا الوادي من منطقة احليلة الواقعة شمال يطا وميتد 
عبر وادي السادة ووادي ابو الفول حتى الظاهرية ثم النقب ويتم تصريف حوالي  2,300,000 متر مكعب سنويا من 

املياه العادمة عبر اخلط الرئيسي للخليل في وادي السمن

إن اآلثار البيئية املترتبة عن طرح املياه العادمة إلى البيئة عبر وادي السمن ال تتوقف عند حدود مدينة يطا جنوب مدينة 
اخلليل فقط بل تطال محافظة اخلليل برمتها. حيث تؤثر املياه العادمة على خصوبة التربة من خالل اإلخالل مبكوناتها. 
وتقدر مساحة األراضي املتضررة من املياه العادمة املتدفقة في وادي السمن بِ 500 دومن. وتشكل أشجار الزيتون %90 
تدفق  عن  الناجمة  السلبية  فاآلثار  املزروعات  هذه  10% من  واخلضراوات  اللوزيات  تشكل  فيما  املتضررة  املزروعات  من 
مياه الصرف الصحي عبر وادي السمن تتمثل  بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار احلشرات الضارة وكذلك اآلثار املتوقعة 

على التربة وعلى النظام البيئي لها من خالل تراكم األمالح واملواد الصلبة في التربة.

ة تعمل على تغذية احلوض  اجلوفي الشرقي، هذا األمر  باإلضافة إلى ما ذكر سابقا يقع وادي السمن فوق منطقة منفذّ
ذو أهمية وخطورة كبيرة إذ أن جريان املياه العادمة فوق هذه املنطقة يؤدي إلى تلوث وتدهور نوعية املياه اجلوفية في هذا 

احلوض
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أهداف املشروع

• حتسني إدارة املياه العادمة في منطقة  واد السمن

• حتسني الظروف البيئية والصحية ملنطقة واد السمن 

• زيادة مساحة األراضي الزراعية من خالل استخدام املياه املعاجلة في ري املزروعات

• زيادة مستوى دخل األسر في املنطقة املستهدفة   

• حماية املياه اجلوفية والسطحية من التلوث 

• زيادة املن الغذائي للتجمعات السكانية 

• زيادة املعرفة وبناء القدرات البشرية للتجمعات املستهدفة 

• التخفيف من ظاهرة البطالة في املناطق املستهدفة  

نشاطات املشروع

• إنشاء قناة نقل للمياه العادمة بطول حوالي 2كم للتخفيف من حدة تأثير السيل اجلاري على التجمعات احمليطة

• إنشاء 3 وحدات معاجلة مياه عادمة بطاقة إنتاجية (معاجلة) يومية تصل إلى 100 متر مكعب  

ري  في  منها  واالستفادة  الزراعية  األراضي  على  توزيعها  بهدف  املعاجلة  للمياه  نقل  بأنابيب  احمللي  اتمع  تزويد   •
املزروعات 

• عقد دورات تدريبية للهيئات احمللية حول إدارة املياه العادمة

• إنشاء جمعية ملتابعة وإدارة وحدات املعاجلة املنوي إقامتها 

النتائج املتوقعة

• حتسني جودة املياه السطحية واجلوفية في املناطق  التي مير فيها سيل ااري

• زيادة كمية املياه القابلة الستخدامات ري الزراعي بحوالي 300 متر مكعب يومياً 

• زيادة مساحة األراضي الزراعية املروية بحوالي 1000 دومن 

• زيادة مستوى األمن الغذائي على مستوى التجمع 

• تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة واقتصادية 

• خلق فرص عمل جديدة في التجمع

• تخفيف تكلفة إدارة املياه العادمة 

في  املستخدمة  والتكنولوجيا  العادمة  املياه  إدارة  حول  املستفيدة  التجمعات  سكان  لدى  املعرفي  املستوى  • حتسني 
عمليات املعاجلة.   

9.6. مقترح مشروع معاجلة جزء من املياه العادمة في منطقة واد العروب

التخفيف من تأثيرات سيل مجاري واد العروب - سعير على الصحة، البيئية واملصادر املائية  عنوان املشروع

ً مدة املشروع  18 شهرا

حوالي 750,000 دوالر أمريكي.امليزانية املقترحة

وزارة الزراعة, سلطة املياه الفلسطينية, وزارة احلكم احمللي، املنظمات واجلمعيات األهلية اجلهات  ذات العالقة

كوازيبا، عرقان طراد – منطقة سعير  املناطق املستهدفة 

السكان في املنطقة املستهدفة الفئة املستهدفة 

وصف املشروع

يبلغ عدد التجمعات السكنية املوصولة بنظام صرف صحي في محافظة اخلليل 6 جتمعات فقط أي ما نسبته حوالي 
في  تعتمد  التجمعات  92.7 % من  حوالي  ان  ذكره  اجلدير  ومن  احملافظة  في  السكانية  التجمعات  مجموع  7.3% من 

تصرفها للمجاري على احلفر االمتصاصية والقنوات املفتوحة. 

إن مجرى املياه العادمة الرئيسي في منطقة شيوخ العروب يتدفق في سيل العروب، حيث أن مياه الصرف الصحي تنساب 
ً بكوازيبا. من مخيم العروب باجتاه عرقان طراد مرورا
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للسكان  والصحي  البيئي  الوضع  على  تؤثر  العروب  سيل  عبر  البيئة  إلى  العادمة  املياه  طرح  عن  املترتبة  البيئية  اآلثار  إن 
تلك املناطق واآلثار السلبية الناجمة عن تدفق مياه الصرف الصحي عبر سيل العروب  تتمثل  بانبعاث الروائح الكريهة 
وانتشار احلشرات الضارة وكذلك اآلثار املتوقعة على التربة وعلى النظام البيئي لها من خالل تراكم األمالح واملواد الصلبة 

في التربة.

ة تعمل على تغذية احلوض  اجلوفي الشرقي، هذا األمر  باإلضافة إلى ما ذكر سابقا يقع سيل العروب فوق منطقة منفذّ
ذو أهمية وخطورة كبيرة إذ أن جريان املياه العادمة فوق هذه املنطقة يؤدي إلى تلوث وتدهور نوعية املياه اجلوفية في هذا 

احلوض

أهداف املشروع

• حتسني إدارة املياه العادمة في منطقة  سيل العروب

• حتسني الظروف البيئية والصحية ملنطقة سيل العروب 

• زيادة مساحة األراضي الزراعية من خالل استخدام املياه املعاجلة في ري املزروعات

• زيادة مستوى دخل األسر في املنطقة املستهدفة   

• حماية املياه اجلوفية والسطحية من التلوث 

• زيادة املن الغذائي للتجمعات السكانية 

• زيادة املعرفة وبناء القدرات البشرية للتجمعات املستهدفة 

• التخفيف من ظاهرة البطالة في املناطق املستهدفة  

نشاطات املشروع

التجمعات  على  اجلاري  السيل  تأثير  حدة  من  للتخفيف  متر   200 حوالي  بطول  العادمة  للمياه  نقل  قناة  إنشاء   •
احمليطة

• إنشاء وحدات معاجلة مياه عادمة بطاقة إنتاجية (معاجلة) يومية تصل إلى 100 متر مكعب  

ري  في  منها  واالستفادة  الزراعية  األراضي  على  توزيعها  بهدف  املعاجلة  للمياه  نقل  بأنابيب  احمللي  اتمع  تزويد   •
املزروعات 

• عقد دورات تدريبية للهيئات احمللية حول إدارة املياه العادمة

• إنشاء جمعية ملتابعة وإدارة وحدات املعاجلة املنوي إقامتها 

النتائج املتوقعة

• حتسني جودة املياه السطحية واجلوفية في املناطق التي مير فيها سيل ااري

• زيادة كمية املياه القابلة الستخدامات ري الزراعي بحوالي 100 متر مكعب يومياً 

• زيادة مساحة األراضي الزراعية املروية بحوالي 100 دومن 

• زيادة مستوى األمن الغذائي على مستوى التجمع 

• تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة واقتصادية 

• خلق فرص عمل جديدة في التجمع

• تخفيف تكلفة إدارة املياه العادمة 

في  املستخدمة  والتكنولوجيا  العادمة  املياه  إدارة  حول  املستفيدة  التجمعات  سكان  لدى  املعرفي  املستوى  حتسني   •
عمليات املعاجلة.  
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