
 أم اللحم خرائب قريةدليل 

 

 إعداد
 

  
 

 القدس -معهد األبحاث التطبيقية

 َأريج
 

 

 بتمويل من 

 

 
 التعاون االسباني

 

 

0220 

 

 

 



 القدسمحافظة                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 1 

 

 شكر وعرفان

 
القدس )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها ) هذا المشروع. 

 

الفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارابل والبلةةديابل وم ةةال  ال ةةدماب       المسةةلولينكمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل  لةة       

المشتركةل والل ان والم ال  القرويةل وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطينيل لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

  ريق البحث خالل عملية جمع البياناب. 

 
الماضي من أجل  ن ا  هذا العمةل الةذي يهةد      اميضا ت ص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العأريج أ

  ل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القدسمحافظة                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 2 

 مقدمة
 
لسةلة  لة عةن الت معةاب السةكانية  ةي محا يةة بية  لحة . جةاءب س        امهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبةاب تحتةوي علة  معلومةاب  ة     

لة ل ميع الت معاب السةكانية  ةي محا يةة بية  لحة ل بهةد  توويةق األوضةاع المعيشةية  ةي المحا يةةل            امالكتيباب هذه نتي ة لدراسة  

و عداد ال طط التنموية للمساعدة  ي تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقةل من خةالل تنفيةذ مشةروع ادراسةة الت معةاب السةكانية       

القةدس )أريةج(ل والممةول مةن الوكالةة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي          –لتطويرية ال الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةوتقيي  االحتياجاب ا

 .(AECIDمن أجل التنمية )

 

 لةة  دراسةةة وتحليةةل وتوويةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةاديةل والسياسةةيةل وو ةةرة المةةوارد الطبيعيةةةل والبشةةريةل  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    القةدس لقيود الحالية المفروضةل وتقيي  االحتياجاب التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا يةة     والبيليةل وا

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطةل و عةةداد االسةةتراتي ياب وال طةةط التنمويةةة الال مةةة للت فيةةي مةةن أوةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .تقرة  ي المنطقةل مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة بالمياهل والبيلةل وال راعةواالقتصادية واالجتماعية رير المس

 

 :يمكن االطالع عل  جميع أدلة الت معاب السكانية  ي محا ية بي  لح  باللغتين العربية واالن لي ية علة  الموقةع االلكترونةي التةالي    

http://vprofile.arij.org . 
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 أم اللحم خرائب قريةدليل 
 

 فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11ل وعل  بعد القدسمدينة  ال ررب مل وتقع القدسمحا ية  قرىل هي  حدى أم اللح  خرائب قرية

  أراضي ل ومن الغرببي  عنان ل ومن الشمالوقطنة بي  عنانأراضي ( منهال يحدها من الشرق القدسمرك  القرية ومرك  مدينة 

 .)1ل ريطة رق  )أنير ا (2112أريجل  -ني  المعلوماب ال غرا ية )وحدة قطنة أراضي ومن ال نوبل بي  نوبا

 

 أم اللحم خرائب قرية: موقع وحدود 2خريطة 

 
 2112أريجل  –وحدة ني  المعلوماب ال غرا يةالمصدر: 

 

معةدل   أمةا ملة ل   613 يهةا حةوالي    لألمطةار مترا  وق سطح البحرل ويبلغ المعدل السةنوي   662عل  ارتفاع  أم اللح  خرائب قريةتقع 

ل أريةج  –المعلومةاب ال غرا يةة  نية   )وحةدة   %61لويةل ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   درجة م 11درجاب الحرارة  يصل  ل  

2112.)  

 

نيةة  ت  تعيينه  من قبةل السةلطة الوط   لأعضاء 1من الم ل  الحالي يتكون ومل 1111 امع أم اللح  خرائب ي  قرويت  تأسي  م ل  

)م لة  قةروي   سةيارة ل مةع النفايةاب    الم لة   لة   تم لة  مقةر. وال يم  وال يوجةد لل  لموظةي واحةد   الم لة   كما يعمل  يالفلسطينيةل 

 .(2111ل أم اللح  خرائب

 

 قوم بهال ما يلي:يالتي   القروي الم ل ومن مسؤولياب 

 

 .بكة  مداد مياه الشرب وةيانتها  



 القدسمحافظة                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 1 

 .بكة كهرباء أو المولداب   

 جتماعيةجمع النفايابل  ق وتعبيد الطرق وتنييي الشوارعل وتقدي  ال دماب اال. 

 قريةعمل مشاريع ودراساب خاةة بال. 

 

 نبذة تاريخية
 

)م لةة  قةةروي خرائةةب أم اللحةة ل  )مصةةدر اللحةة ( عتمادهةةا علةة  تربيةةة الحيوانةةابال أم اللحةة  بهةةذا االسةة  نسةةبة خرائةةبسةةمي  قريةةة 

اللحة   لة  قريةة ديةر أبةو مشةعل       أم  خرائةب يعود تاريخ  نشاء الت مع  ل  بداية القرن الثامن عشر. ويعود أةةل سةكان قريةة     .(2111

 (.1)انير الصورة رق  (2111 اللح لأم  خرائب)م ل  قروي 

 

 أم اللحم خرائب قرية: 2صورة 

 
 

 الدينية واألثرية األماكن
 

 ةي   أوريةة  أمةاكن  ةال يوجةد أيةة    ة اكن األورية مة بالنسةبة لال  اأم. اللح  أم خرائبمس د  :وواحدل همس د  أم اللح  خرائب قريةيوجد  ي 

 (.2)أنير خريطة رق   (2111أم اللح ل  خرائب)م ل  قروي  قريةال
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 أم اللحم خرائب قرية: المواقع الرئيسة في 0خريطة 

 
 2112أريجل  –وحدة ني  المعلوماب ال غرا يةالمصدر: 

 السكان 
 

أم  خرائةب  قريةة أن عةدد سةكان    ل2111 ام ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عة    للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المركة  امبين التعداد الع

 11أسرةل وعدد الوحةداب السةكنية    13نسمة من اإلناثل ويبلغ عدد األسر  163ونسمة من الذكورل  161نسمةل منه   323 بلغ اللح 

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس
 

% 46ل كةان كمةا يلةي:    2111 املعة  أم اللح  خرائب قريةع الفلاب العمرية  ي ل أن تو يللسكان والمساكن امب التعداد العأظهرب بيانا

ا  ما  وق. كمةا  امع 61% ضمن الفلة العمرية 3ال وامع 64 -11% ضمن الفلة العمرية 44.1ال امع 11ضمن الفلة العمرية أقل من 

 %.11.2%ل ونسبة اإلناث 43.3الذكور ل أي أن نسبة 111:  11.2ل هي قريةأظهرب البياناب أن نسبة الذكور لإلناث  ي ال

 

 العائالت
 

 .(2111أم اللح ل  خرائب)م ل  قروي  ذباب ) قيه(عائلة  ة هيعائلة واحدة رئيسمن  أم اللح  خرائب قرية سكانيتألي 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع 43.3 %ل وقةةد  ةةكل  نسةةبة اإلنةةاث1.1ل حةةوالي 2111 امعةة أم اللحةة  خرائةةب سةةكان قريةةةلةةدى  يةةةماألبلغة  نسةةبة  

% انهةةةوا دراسةةةته  31ل % انهةةةوا دراسةةةته  االبتدائيةةةة34.3% يسةةةتطيعون القةةةراءة والكتابةةةةل 13.3السةةةكان المتعلمةةةينل كةةةان هنةةةا  

أم  خرائةب  قريةة ل يبين المستوى التعليمةي  ةي   1% انهوا دراسته  العليا. ال دول رق  3.3% انهوا دراسته  الثانويةل و1.2اإلعداديةل 

 .2111 امحسب ال ن  والتحصيل العلمي لعل اللح 

 

 0227 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 22)أم اللحم  خرائبقرية  سكان: 2جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 مجموعال

 113 - - - - 3 1 2 42 36 20 9 ذكور

 100 - - - - 1 2 9 25 37 19 7 إناث

 213 - - - - 4 3 11 67 73 39 16 المجموع

 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطينيل  المصدر:

 

القريةة  يوجةد  ةي    ل 2111/2111ي الدراسة  ام ةي العة   أم اللحة   خرائةب  قريةة  يما يتعلق بمؤسساب التعلةي  األساسةية والثانويةة  ةي      أما 

التعلةي  العةالي   و التربيةة  مةن قبةل و ارة   ال يةت   دارتهة  الم تلطةة  ةساسةي اللحة  األ  أم بةة خر وهي مدرسةة  م تلطة مدرسة واحدة حكومية

 ( .2111القدسل  -)مديرية التربية والتعلي  لألطفال  ي القرية ل كما ال يوجد أية رياضالفلسطينية

  

ومعلمةة  معلمةا   11طالبا وطالبةل وعدد المعلمةين   41ل وعدد الطالب و ةف 6 أم اللح  خرائب قرية الدراسية  ي يبلغ عدد الصفو 

 أم اللحة   خرائةب  قريةة وت در اإل ارة هنا  ل  أن معدل عدد الطالب لكل معل   ي مةدارس   (.2111ل القدس -)مديرية التربية والتعلي 

 .(2111)مديرية التربية والتعلي ل  كل ةي ي  البط 3الكثا ة الصفية وتبلغ  لطالب 4يبلغ 

 

لمدارس  ي الت معاب  ل  ايتوجهون  أم اللح  خرائبطالب قرية ل  إن حدى المراحل التعليمية  ي القرية ي حال عدم تو ر  

ك  عن الت معل  1ن حوالي تبعدا نقطنة واللتا عدادية والثانوية للذكور  ي بلدةمن هذه المدارس: مدرستي  هداء قطنة اإلول الم اورة

ك  عن الت معل ومدرسة القبيبة الثانوية لإلناث  ي قرية القبيبة  1والتي تبعد حوالي قطنة   ي بلدة مدرسة قطنة اإلعدادية لإلناثو

 .(2111أم اللح ل  خرائب)م ل  قروي ك  عن الت مع  1تبعد أيضا حوالي  والتي

 

 بعض العقباب والمشاكلل أهمها: لح  أم ال خرائبيواجه قطاع التعلي   ي قرية 

 

 عدم تو ر وسائل للمواةالب.ةعوبة المواةالب ل 

 .نقص المراحل التعليمية 
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 قطاع الصحة
 

 1حةوالي  والذي يبعد  ي بلدة قطنة  ةحي قطنةمرك  المرض   ل  لذل  يتوجه  .ةحية مرا ق أية أم اللح  خرائب قرية ي  يوجدال 

والةذي يبعةد    بية  سةوري    ةي   ومركة  ال اويةة  كة  عةن الت مةعل     6والةذي يبعةد حةوالي      ي بلدة بةدو  مرك  ةحي بدو لت معال عنك  

 (.2111 أم اللح ل خرائب)م ل  قروي  ك  عن الت مع 1حوالي 

 

 بعض المشاكل والعقبابل أهمها: أم اللح    خرائب يواجه قطاع الصحة  ي

 

 .عدم تو ر مراك  ةحية  ي الت مع 

 ت مع والمراك  الم اورة.بعد المسا ة بين ال 

 

 األنشطة االقتصادية
 

% مةن  11 ل حيةث يسةتوعب هةذا القطةاع    سةوق العمةل اإلسةرائيلي    أهمهةا عدة قطاعةابل   عل  أم اللح  خرائب قريةيعتمد االقتصاد  ي 

 (.1)انير الشكل رق   (2111أم اللح ل  خرائب)م ل  قروي  لةامالقوى الع

 

بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةةل بةأن تو يةع األيةدي العاملةة          2111لذي أجراه معهد أريةج  ةي عةام    وقد أظهرب نتائج المسح الميداني ا

 ل ما يلي:أم اللح  خرائب قريةحسب النشاط االقتصادي  ي 

 

 لةام% من األيدي الع11ل ويشكل سوق العمل اإلسرائيلي. 

  لة.ام% من األيدي الع22ل ويشكل الت ارةقطاع 

  لة.اممن األيدي الع% 1قطاع ال راعةل ويشكل 

  لةام% من األيدي الع1قطاع الموظفينل ويشكل. 

 

 أم اللحم خرائب قريةلة حسب النشاط االقتصادي في ام: توزيع القوى الع2شكل 

 
 2111أم اللح ل  خرائبم ل  قروي  المصدر:

 

 ل  ةةال يوجةةد أيةةة منشةمب سةةوى ت ةةارة الةةدواجن أم اللحة   خرائةةبقريةةة أمةا مةةن حيةةث المنشةمب والمؤسسةةاب االقتصةةادية والت اريةةة  ةي    

 (.2111 أم اللح ل خرائب)م ل  قروي 

 

. وقةد تبةين أن   (2111)م لة  قةروي خرائةب أم اللحة ل      %21 ل   2111 ي عام  أم اللح  خرائب قريةوةل  نسبة البطالة  ي وقد 

 قطاع ال راعة.إلسرائيليةل هي اءاب انتي ة اإلجر قريةالفلاب االجتماعية األكثر تضررا  ي ال
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 لة  امالقوى الع
 

% من 31.1ل أن هنا  2111 امع الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني للسكان المساكن امأظهرب بياناب التعداد الع

% من 11ديا )منه  % من السكان رير نشيطين اقتصا61.6% يعملون(. وكان هنا  11.6السكان كانوا نشيطين اقتصاديا )منه  

 (. 2 )انير ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل(33.3الطالبل و

 

 0227 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 22) اللحم أم خرائب سكان: 0جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

ل عن عاط

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 113 1 47 1 - 4 - 42 65 13 6 46 ذكور

 100 - 97 3 - 3 48 43 3 1 - 2 إناث

 213 1 144 4 - 7 48 85 68 14 6 48 المجموع

.2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطينيل  المصدر:  

 

 قطاع الزراعة
 

)انيةر   دونما أراض سكنية 48و دون  هي أراض قابلة لل راعة 17111ل منها ادونم 2,036حوالي  أم اللح  خرائب قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق  ل 3ال دول رق  

 

 ( بالدونم المساحة) 0222 لعام اللحم أم خرائب قرية في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

 ومنطقة الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(27279) مساحة  

األراضي 

 السكنية

ة المساح

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

59 0 750 0 0 700 401 0 78 48 2,036 

 2112ل جأري - وحدة ني  المعلوماب ال غرا ية المصدر:   
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 أم اللحم خرائب قرية: استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في 3خريطة 

 
 2112أريجل  –معلوماب ال غرا يةوحدة ني  الالمصدر: 

 

 حيةث   يتةون ب راعةة ال  أم اللحة   خرائةب وتشةتهر   .أم اللحة   خرائةب  قريةة ل يبين أنواع األ  ار المثمرة ومسةاحاتها  ةي   4ال دول رق  

 . يتوندون  م روعة بأ  ار ال 44حوالي يوجد 

 

 )المساحة بالدونم( قرية خرائب أم اللحمثمرة في مساحة األراضي المزروعة باألشجار الم: 4جدول 

 مروي بعلي األشجار المثمرة

 1 44 ال يتون

 1 1 الحمضياب 

 1 3 اللو ياب

 1 1 التفاحياب  

 1 3 ال و ياب

 1 31  واكه أخرى

 2 92 المجموع
 .2111القدسل  -: و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر

  

دون ل  11مساحة الحبوب تبلغ  ل حيث أن ال ي رع سوى الحبوبل أم اللح  خرائب قرية والعلفية  ية بالنسبة للمحاةيل الحقلي اأم 

 (.2111القدسل  -و ارة ال راعة الفلسطينية) وأهمها القمح والشعير
 

المسح  أن  ي المساحاب ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )ني  المعلوماب ال غرا ية(ل  ل  الختال ا ويرجع

عل  تعريي المساحاب ال راعية  ( استند2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني )الميداني الذي ت  من قبل و ارة ال راعة و

وحساب  ت  ئة ر ضل حيث ت  اعتبار الحيا اب ال راعية الفعلية وليس  الموسميةل والحيا اب ال راعية ح   محددا

 أريج مسح أما الينابيع. بعض المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التي توجد  يها سائدة  يال ةغيرة الح   ال راعية األراضي
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 وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة  ي جميع أنحاء المن لية( ال راعابوم  أة ) ملكياب ةغيرة عالية من وجود نسبةكتشي  ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحاب ال راعية األكبر حسب أريج

 
يقومون  أم اللح  خرائب قرية سكان % من11 أنالقدس )أريج(ل  –الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية  ين من المسح الميدانيوتب

 (.1)انير ال دول رق   (2111ل أم اللح  خرائب)م ل  قروي  الماع و امبتربية الما يةل مثل األرن

 

 قرية خرائب أم اللحم في الحيوانية الثروة: 5 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 

 البياض

الدجاج 

 الالحم
 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال

0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 

 .تشمل األبقارل الع ولل الع البل والثيران *

 .2111القدسل  -: و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر

 

ال دول  ر)اني (2111أم اللح ل  خرائب)م ل  قروي  ك  طرق  راعية 16يوجد حوالي  ل قريةلمن حيث الطرق ال راعية  ي ا اأم

 (.6رق  

 

 وأطوالها اللحم أم خرائب قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 6جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركباب

 2 واآلالب ال راعية  قط ةالحة لسير التراكتوراب

 3 ةالحة لمرور الدواب  قط

 6 رير ةالحة

 .2111 أم اللح ل خرائبم ل  قروي المصدر: 

 

 منها: لأم اللح  بعض المشاكل خرائبيواجه قطاع ال راعة  ي قرية 

 

 .مصادرة األراضي 

 .عدم الوةول  ل  األراضي ال راعية 

 .وجود جدار الفصل العنصري 

  راعية والرعوية خلي ال دار.ض  األراضي ال 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 

  
 تقةدم خةدماتها   محليةة وجمعيةاب  المؤسسةاب  ال يوجةد القليةل مةن    أم اللحة  أيةة مةن المؤسسةاب الحكوميةةل كمةا       خرائةب  قريةة يوجد  ةي  ال 

 ل منها:(2111ل أم اللح  خرائبريرها )م ل  قروي و رياضيةة ووقا ي عدة م االب لم تلي  لاب الم تمعل  ي

  وتقةدي  كا ةة    قريةة بقضةايا ال  اماالهتمة بهةد    الداخليةةل ة من قبل و ار لم1111 امع تأس  :أم اللحم خرائب قرويمجلس

 ال دماب  ل  سكانها.
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 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت
 

المصةدر الةرئي  للكهربةاء     محا ية القدسبر  ركة كهرباء وتعت لم2002 امعمنذ  ةام بكة كهرباء ع أم اللح  خرائب قريةيوجد  ي 

 .(2111ل أم اللح  خرائب)م ل  قروي  %111. وتصل نسبة الوحداب السكنية الموةولة بشبكة الكهرباء  ل  قرية ي ال

 

ةةولة بشةبكة   % مةن الوحةداب السةكنية مو   21ل وتقريبةا  قريةة التعمةل مةن خةالل مقسة  دلةي داخةل        ل ةبكة هةاتي   قريةكما ويتو ر  ي ال

 (.2111ل أم اللح  خرائبقروي )م ل   الهاتي

 

 النقل والمواصالت
 

 اأمة . (2111أم اللحة ل   خرائةب سيارة رير قانونية تقوم بنقل المواطنين  ةي القريةة )م لة  قةروي      21أم اللح   خرائبيوجد  ي قرية 

)انيةر جةدول    (2111ل أم اللح  خرائبقروي م ل  ) سةالطرق الرئي ك  من 6.3 يوجد  ي القرية ل قريةق  ي البالنسبة لشبكة الطر

 (.1رق  

 اللحم أم خرائب قرية في الطرق حالة: 7 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 - -

 طرق معبدة وبحالة سيلة .2 1 -

 طرق رير معبدة. .3 1.3 -

 .2111 أم اللح ل خرائبقروي م ل  المصدر: 

 المياه
 

ل وتصةل نسةةبة  2111بت ويةد سةةكان قريةة خرائةب أم اللحة  بالميةاه عبةر  ةةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام            دائةرة ميةاه الضةفة الغربيةة    تقةوم  

 المسةتهلكة لمياه بلغ  كمية ا لقد (.2111ل قروي خرائب أم اللح )م ل   %111الوحداب السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة  ل  

وبذل  يبلغ معدل استهال  الفرد من المياه  ةي قريةة خرائةب     السنةل/ متر مكعب 47311ل حوالي 2111قرية خرائب أم اللح  عام  ي 

من الحد األدنة  المقتةرم مةن قبةل منيمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل  لة             بكثير لترا  ي اليوم. ويعتبر هذا المعدل اقل 36أم اللح  

 21وبسةةبب تةةدني كميةةة الميةةاه المةة ودة للقريةةة يقةةوم السةةكان بشةةراء ميةةاه الصةةهاريج و التةةي يبلةةغ سةةعرها      لتةةر للفةةرد  ةةي اليةةوم.  111

(. حيث تعتبر دبار ال مع المن لية وةةهاريج الميةاه المصةادر البديلةة لشةبكة      2111ل خرائب أم اللح  يكل/متر مكعب )م ل  قروي 

 (.2111ل خرائب أم اللح ل مع مياه األمطار)م ل  قروي  من لي بلر 21يوجد  ي القرية حوالي المياه. ومن ال دير بالذكر أنه 

 

 الصرف الصحي
 

 لةة  وجةةود  ةةبكة عامةةة للصةةر  الصةةحيل حيةةث يسةةت دم السةةكان الحفةةر االمتصاةةةية كوسةةيلة رئيسةةة    خرائةةب أم اللحةة قريةةة  تفتقةةر

 للت لص من المياه العادمة.

 

متةرا مكعبةال بمعنة      11سةتهال  اليةومي مةن الميةاه للفةردل تقةدر كميةة الميةاه العادمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             واستنادًا  لة  تقةديراب اال  

لتةرا  ةي اليةوم.     21متر مكعب سنويًا. أما عل  مستوى الفرد  ي القريةل  قد قدر معدل  نتاج الفرد مةن الميةاه العادمةة بحةوالي      37341

حفةر االمتصاةةيةل ومةن وة  يةت  تفريغهةا بواسةطة ةةهاريج النضةحل حيةث يةت  الةت لص منهةا  مةا               يت  ت ميع المياه العادمة بواسةطة ال 

مبا رة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األودية الم ةاورة دون مراعةاة للبيلةة. وهنةا ت ةدر اإل ةارة  لة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العادمةة             

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيلةة      مةا يشةكل خطةرًا علة  البيلةة والصةحة العامةة       النات ة سواء عند المصدرل أو عند مواقع الت لص منهال م

 .  (2112أريجل 
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 النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                                                                                           

عةن  دارة النفايةاب الصةلبة     لةال هةة الرسةمية المسةؤ    ال دماب المشتر  للت طيط والتطوير  ةمال رةرب القةدس )ب(ا   م ل  اعتبر ي

ي القريةةل والتةي تتمثةل حاليةا ب مةع النفايةاب والةت لص منهةا. ونيةرًا لكةون           النات ة عن المةواطنين والمنشةمب الت اريةة والصةناعية  ة     

  الشهر./ قل ي 11عملية  دارة النفاياب الصلبة مكلفةل ت   رض رسوم  هرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفاياب مقدارها 

 

ث يةت  جمةع النفايةاب النات ةة عةن المنةا ل والمؤسسةاب        ينتفع معي  سكان قرية خرائب أم اللح  من خدمةة  دارة النفايةاب الصةلبةل حية    

والمحالب الت ارية والساحاب العامة  ي أكياس بالستيكيةل ومن وة  يةت  نقلهةا  لة  حاويةاب مو عةة  ةي أحيةاء القريةة حيةث يوجةد  ةي             

ل ونقلهةا بواسةطة سةيارة    يامرة واحةدة أسةبوع  بواقع المشتر  ل ليت  بعد ذل  جمعها من قبل الم ل  ذاب ح   ةغير ابحاوي 1القرية 

حية  يةت  الةت لص مةن      كة  عةن الت مةعل    1والةذي يبعةد حةوالي     لبية  عنةان المشةتر  مةع ت معةاب أخةرى      النفاياب  لة  مكةب نفايةاب    

 د نها.النفاياب  ي هذا المكب عن طريق 

 

كغ ل وبالتالي  1.1خرائب أم اللح  ة  ي قرية  يما يتعلق بكمية النفاياب النات ةل  يبلغ معدل  نتاج الفرد اليومي من النفاياب الصلب أما

 -)قس  أبحاث المياه والبيلة  طن سنويًا 12.1 ما يعادلل طن 1.3تقدر كمية النفاياب الصلبة النات ة يوميًا عن سكان القرية بحوالي 

 .  (2112أريجل 

 

 األوضاع البيئية
 

بيلية البد من معال تها و ي اد حلول لهال والتةي يمكةن حصةرها بمةا     كغيرها من قرى المحا ية من عدة مشاكل خرائب أم اللح  تعاني 

 يلي: 

 

 أزمة المياه

 

 أهمهةا  القريةةل ويعةود ذلة  لعةدة أسةبابل       عةن لفتةراب طويلةة  ةي  صةل الصةيي       دائةرة ميةاه الضةفة الغربيةة    من قبةل   انقطاع المياه

 لشراء كمياب كبيرة من مياه الصهاريج المرتفعة الثمن. ل مما يضطر السكانالهيمنة اإلسرائيلية عل  مصادر المياه الفلسطينية

 المواطنين  ي  تراب انقطاع المياه. ام  ي الت مع لسد احتياجابعدم وجود خ ان مياه ع 

 

 إدارة المياه العادمة

 

 المواطنين  االمتصاةية للت لص من المياه العادمةل وقيام بعض عدم وجود  بكة عامة للصر  الصحيل وبالتالي است دام الحفر

بتصريي المياه العادمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاءل بسبب عدم تمكنه  من تغطية التكاليي العالية الال مة 

ةحية وانتشار األوبلة واألمراض داخل القرية. كما أن است دام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه ال و ية  بمكارةلنضحهال يتسبب 

ميعها  ي اآلبار المن لية )دبار جمع مياه األمطار(ل حيث ت تلط هذه المياه مع المياه العادمةل مما ي علها رير والمياه التي يت  ت 

ةالحة للشربل حيث أن هذه الحفر تبن  دون تبطينل وذل  حت  يسهل نفاذ المياه العادمة  ل  طبقاب األرضل وبالتالي ت نب 

 ل  دخر. كما أن المياه العادمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر  است دام سياراب النضح لتفريغ الحفر من وق 

االمتصاةية بواسطة سيارة النضحل ومن و  يت  الت لص منها  ي مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيلية 

 والصحية الناجمة عن ذل .  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

 ل ويعود ذل  بشكل رئي   لة  العراقيةل التةي تضةعها     الم اورةوالت معاب القرية مرك ي ل دمة عدم وجود مكب نفاياب ةحي و

سلطاب االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيلاب المحلية والمؤسساب الوطنية والتي تتعلق بإةدار تةراخيص إلقامةة مثةل هةذه المكبةابل      

للسيطرة اإلسةرائيلية الكاملةة. باإلضةا ة  لة  أن تنفيةذ مثةل        حيث أن األراضي المناسبة لذل  تقع ضمن مناطق )ج(ل والتي ت ضع

هذه المشةاريع يعتمةد علة  التمويةل مةن الةدول المانحةة. وبالتةالي  ةإن عةدم تةو ر مكةب نفايةاب ةةحي يشةكل خطةرا علة  الصةحة                   

ح الكريهةة وتشةويه   ومصدرا لتلويث أحواض المياه ال و ية والتربة مةن خةالل العصةارة النات ةة عةن النفايةابل  ضةال عةن الةروائ         

 المناظر الطبيعية.

          عدم وجود دلية لفصل النفاياب ال طرة  ي المدينة والمحا ية بشكل عةامل حيةث يةت  ت ميةع النفايةاب ال طةرة والنفايةاب الصةناعية

 .د نهال حيث يت  الت لص منها  ي المكب عن طريق مكب بي  عنانمع النفاياب رير ال طرة ويت  نقلها  ل  
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 حتالل اإلسرائيلي إجراءات االأثر 
 

 اللحم  أمب ئسياسي في خرا الوضع الجيو
 

بةين السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية      1111اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة  ي الثامن والعشرين من  هر أيلول من العةام   بناء عل 

ق )ج( وهي المنةاطق التةي تقةع تحة  السةيطرة      مناط  ل دونما  27136اللح  و البالغة  أمب ئت  تصنيي جميع أراضي خرا لو سرائيل

بتصةريح    ال األ ةكال حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفادة منهةا بةأي  ةكل مةن            لو داريةا أمنيةا   لالكاملة للحكومة اإلسرائيلية

 .اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةةادر عن 

 

 اإلسرائيلياللحم و ممارسات االحتالل  أمب ئخرا
 

الهدنةة  ةي    خةط  تة  ترسةي   حيةث   ٪ من مساحة  لسةطين التاري يةة  13دولة  سرائيل عل  أكثر من  ت  تأسي  ل1143عام عقب حرب ال

 الفلسةطينية التةي   وبقيةة األراضةي    سةرائيل  اإلسرائيلية التةي احتلتهةا   األراضي( بين ال ط األخضر أيضا باس  )المعرو  1141العام 

المنطقةةة ا تةة   نشةةاء الترسةةي  ك ةة ء مةةن هةةذاو .األردنةةيأةةةبح  خاضةةعة للحكةة  عةةد و يمةةا بالضةةفة الغربيةةةا باسةة  ا أةةةبح  تعةةر 

اللحة   ةي    أم خرائةب أراضةي   جة ء مةن   أدرج عليةه و القةدس.  منطقةة  ةمال رةرب مدينةة     علة  طةول  ( No Man's Landالحةراما ) 

ع ملةاب مةن أ ة ار ال يتةون مةن      بةاقتال  اإلسةرائيلي قامة  دوريةاب عسةكرية تابعةة لحةرس الحةدود        1136و ي العةام  المنطقة الحرام. 

بعةدها مةع   أرض المواطن يوسي مصطف  الفقيه التي تقةع  ةي المنطقةة التةي تة  تصةنيفها ابالمنطقةة الحةرامال قةام )المةواطن يوسةي(            

أن دوريةاب    ال لالسالم والمتطوعين األجانبل ب راعة ررسةاب أخةرى عوضةا عةن األ ة ار التةي تة  اقتالعهةا         يم موعة من نا ط

قةد تمة     ج ء مةن أراضةي دولةة  سةرائيل وأن هةذه األرض      األراضيعادب واقتلعتها مرة أخرى بح ة أن  اإلسرائيليحدود حرس ال

ل وبةدورها تحولة   لة  محميةة     1143مصادرتها ونقل  ملكيتها بواسطة حارس أمال  الغائبين  ل  دائرة أراضةي  سةرائيل  ةي العةام     

ابها األةليين بدخولهال رر   برا  المةالكين كا ةة المسةتنداب الال مةة التةي تثبة  ملكيةته         طبيعية ال ي و  البناء  يها وال يسمح ألةح

باالعتةداء علة  كةروم  يتةون المةواطن       اإلسةرائيلية قامة  دوريةاب حةرس الحةدود      1116-1114 األعواملألرض. و ي الفترة ما بين 

ال  ء األكبر مةن أراضةي ومراعةي ال ربةةل  قةد حةول          رة. وهكذال وبعد مصادرة 1311عن  واقتلع  ما ي يد أخرىيوسي مرة 

االحتالل المواطنين من م ارعين  الحين ي رعون األرض  ل  عةاطلين عةن العمةل.  يمةا لة  يتبةق مةن ال ربةةل سةوى دونمةاب قليلةة            

 المثمرة والمنطقة العمرانية. األ  ارمقتصرة عل  بعض 

 

 ئيلياإلسرااللحم ومخطط جدار العزل العنصري  أم خرائب
 

مةا ورد بالتعةديل    اللحة .  بحسةب   أم خرائةب كان ل طةة العة ل العنصةرية اإلسةرائيلية والمتمثلةة ببنةاء ال ةدار اوةر سةلبي ومةدمر علة             

 ي الثالوين من  ةهر نيسةان    اإلسرائيليةلم طط جدار الع ل العنصري الذي ت  نشره عل  الصفحة االلكترونية لو ارة الد اع  األخير

 خرائةب % من مسةاحة  66.1دونما ) 17611اللح  ويع ل  أم خرائبك  عل  أراضي  2تبين أن ال دار يمتد  بطول  ل2111من العام 

ال راعية التي تشكل مصدر دخةل للعديةد    واألراضيالمع ولة المناطق المفتوحة  األراضيوتشمل  .الغربية من ال هة اللح  الكلية( أم

 (.3ق  جدول ر)  رائبمن العائالب الفلسطينية  ي ال

 

 القدس محافظة – اللحم أم خرائب في عزلها يتم سوف التي األراضي تصنيف: 8  جدول

 العدد األراضيتصنيف  المساحة )بالدونم(

 1 مناطق مفتوحة 1313

 2  راعية أراضي 302

 3 منطقة ال دار 31

 المجموع 2699

 2012أريج  -اب ال غرا ية ني  المعلومقاعدة بياناب وحدة المصدر: 
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 اللحم جراء بناء جدار العزل العنصري أم خرائبمعاناة أهالي 
 

أراضيه  التي   ل له  من الوةول  اإلسرائيلياللح  من حرمان سلطاب االحتالل  أم خرائبيعاني الم ارعين الفلسطينيين  ي 

من خالل بناء جدار   سرائيل  ل وأيضا مصادرتها وضمها  أةبح  أوال مع ولة بفعل تصنيي ج ء كبير منها اكمنطقة الحراما

بتصاريح خاةة   ال  ليهاوال يمكن الوةول  األةليين مالكيهاوأةبح  أراضي مع ولة تماما عن  لاإلسرائيليالع ل العنصري 

  قامتهقطع ال دار الذي ت  عل  م  قامتها ي المنطقة وعبر بوابة  راعية خاةة ت   اإلسرائيليةادرة عن مكتب االرتباط والتنسيق 

 ملكيته   وباب عل  القادرين المع ولة محصور  قط للم ارعين األراضي الدخول  ل . وال دير بالذكر أن  رائبعل  أراضي ال

المدنية اإلسرائيلية( ويت   ةدار التصاريح لدى الدوائر اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلدارة لألراضي
1
 كبار عادة لألةحاب األراضي 

 موس  من التصاريح هذه بإةداراإلسرائيلية  المدنية العقارية. كما تقوم اإلدارة الملكية ةكو   ي التي تندرج أسماؤه  لالسن منه 

 تشمل ال هذه التصاريح وأن خصوةا بأنفسه  ال راعية أراضيه  أةحاب األراضي  الحة عل  يصعب الذي األمر دخر  قطل  ل 

 .الال مة لفالحة األرض المعداب أو العاملة األيدي

  

 مدينة رام اهلل بديل عن مدينة القدس 
 

اللحةة  والقةةرى الفلسةةطينية  أم خرائةةبل  قةةد المواطنةةون القةةاطنون  ةةي  2111منةةذ انةةدالع االنتفاضةةة الثانيةةة  ةةي  ةةهر أيلةةول مةةن العةةام   

ن لالسةتفادة مةن ال ةدماب الصةحية والتعليميةة      الم اورة ارتبةاطه  بمدينةة القةدس بعةد أن كانة  القبلةة الوحيةدة التةي يقصةدها المواطنةو          

والعمل  ي المدينةل وأةبح  مدينة رام اهلل المكان الوحيد الذي يقصدونه لسد احتياجاته  هذه من خالل السفر عل  الشةارع االلتفةا ي   

ينيين السفر عل  الشارع عل  المواطنين الفلسط اإلسرائيليومن و  حيرب سلطاب االحتالل . 2112حت  العام  443رق   اإلسرائيلي

اللحة  والقةرى الفلسةطينية الم ةاورة مةن السةفر عبةر طةرق بديلةة           أم خرائةب مما اضطر المواطنين  ي  443رق   اإلسرائيليااللتفا ي 

لذي كان ا 443رق   اإلسرائيليااللتفا ي  وملتوية و قيرة للبنية التحتية بين القرى الم تلفة وداخلها وتبعد أضعا  المسا ة عن الشارع

يقصةةده الفلسةةطينيين للسةةفر بةةين القةةرى الفلسةةطينية  ةةمال رةةرب القةةدس. وقةةد تةة  تطبيةةق حيةةر السةةفر علةة  الفلسةةطينيين عبةةر الشةةارع   

والحديديةةة والحةةواج  الطيةةارة وتحريةةر م الفةةاب و ةةرض ررامةةاب علةة    اإلسةةمنتيةالمعيقةةاب  بإقامةةة 443رقةة   اإلسةةرائيليااللتفةةا ي 

 أم خرائةب الةذي د ةع بةالكثير مةن المةواطنين  ةي        األمةر ل اإلسةرائيلي ون الشارع االلتفا ي بالرر  من الحيةر  يستعمل الفلسطينيين الذين

التي رالبا ما تسةبب   ةي تعطيةل وتةأخير      اإلسرائيليةمدينة رام اهلل لتفادي المعيقاب   ل اله رة   ل اللح  والقرى الفلسطينية الم اورة 

هانةاب التةي كةان يتعةرض لهةا المةواطنين مةن قبةل قةواب جةي  االحةتالل            اإل  لة   باإلضةا ة ذا  ي حركة المواطنين من وال  عملهة  هة  

 عل  هذه الحواج .  اإلسرائيلي

 

                                                 
1
 المع ولة األراضي ألةحابلسهلل وهي رالبًا ال تمنح  ن الحصول عل  التصاريح لي  باألمر ا 
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 أم اللحم خرائب قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 

 فذةالمشاريع المن
 

 (.1)انير ال دول رق  نواب الماضية خالل ال مسة س مشاريع عدةبتنفيذ  أم اللح  خرائبي ام م ل  قروق

 

 الماضية سنوات خمسة خالل اللحم أم خرائب قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 9جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 الحكومة األلمانية 2111 بنية تحتية مشروع المياه

 اإلسالميالبن   2113 بنية تحتية تعبيد  وارع

 2111 أم اللح ل خرائبقروي م ل   المصدر:

 

 المشاريع المقترحة 

 

 لةة  تنفيةةذ عةةدة مشةةاريع خةةالل  هلوسةةكان قريةةةلوبالتعةةاون مةةع مؤسسةةاب الم تمةةع المةةدني  ةةي ا أم اللحةة  خرائةةب م لةة  قةةروي تطلةةع ي

قةام  والتةي   قريةة لسريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ا القادمةل حيث ت   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ور ة عمل التقيي  ال اماألعو

. و يمةةا يلةةي هةةذه المشةةاريع مرتبةةة حسةةب األولويةةة مةةن وجهةةة نيةةر المشةةاركين  ةةي  القةةدس )أريةةج( -معهةةد األبحةةاث التطبيقيةةة بتنفيةةذها

 الور ة:

 

 .توسيع ال ارطة الهيكلية .1

 . ق وتعبيد الطرق ال راعية .2

 .استصالم األراضي ال راعية .3

 .للم ل  بناء مقر .4

 ي. قامة مرك  نسو .1

 

 

 

 

 

 



 القدسمحافظة                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 11 

 قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
  

من وجهةة   قريةل األولوياب واالحتياجاب التطويرية لل11من نقص كبير  ي البنية التحتية وال دماتية. ويبين ال دول رق   قريةتعاني ال

 .م ل  قروي نير ال

 

 اللحم أم خرائب قرية في التطويرية واالحتياجات تاألولويا: 22جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  1   *  قل أو تعبيد طرق 1

  *    ةالم/ ترمي   بكة المياه الموجودة 2

  *   توسيع  بكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3

  *   بكة مياه جديدةتركيب   4

  *   ترمي /  عادة تأهيل ينابيع أو دبار جو ية 5

متر مكعب 111  *  بناء خ ان مياه 6
 

  *   تركيب  بكة ةر  ةحي 1

  *   تركيب  بكة كهرباء جديدة 3

 حاوياب 11   * حاوياب ل مع النفاياب الصلبة 1

  *   ل مع النفاياب الصلبةسياراب  11

  *   للنفاياب الصلبةمكب ةحي  11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عياداب ةحية جديدة 1

  *    عادة تأهيل/ ترمي  مراك / عياداب ةحية موجودة 2

  *   الموجودة راء ت هي اب طبية للمراك  أو العياداب  3

 االحتياجات التعليمية

 ة والثانويةالمرحلة اإلعدادي   * بناء مدارس جديدة 1

  *    عادة تأهيل مدارس موجودة 2

    * ت هي اب تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  *   استصالم أراض  راعية 1

 دبار 10   *  نشاء دبار جمع مياه 2

 كسابابر 5   * بناء حيائر/ بركساب موا ي 3

    * خدماب بيطرية 4

 طن سنويا 100   * أعال  وتبن للما ية 5

  *    نشاء بيوب بالستيكية 6

  *    عادة تأهيل بيوب بالستيكية 1

  *    لحهبذور  3

  *   نباتاب ومواد  راعية 1

 .ك  طرق  راعية 2وداخليةل  ك  طرق 2ك  طرق رئيسةل  5^ 

 .2111أم اللح ل  خرائبقروي م ل  المصدر:        
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  المراجع

 

  لسطين. -. رام اهلل2111(ل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشمبل 2111)ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  

  2111 اللح لأم  خرائبم ل  قروي. 

 عن بعد. بي  لح قاعدة بياناب وحدة ني  المعلوماب ال غرا ية واالستشعار  .2112 لالقدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية- 

  لسطين.

 وحدة ني  المعلوماب ال غرا ية واالستشعار عن بعد. تحليل است داماب . 2112ل )أريج(القدس  -معهد األبحاث التطبيقية

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بي  لح   - 2111األراضي لسنة 

 لسطين.  -بي  لح . قس  أبحاث المياه والبيلة(ل قاعدة بياناب 2112القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

 (2111/2111) محا ية القدسل قاعدة بياناب المدارس -بياناب مديرية التربية والتعلي   .2111ل علي  العاليوالت و ارة التربية .

  لسطين.  -القدس

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA)لسطين. -. القدس(2111/2111) بياناب مديرية  راعة محا ية القدس .2010 ل  

 

 


