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  شكر وعرفان
  

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

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

الس القر   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه وي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

  .  الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

ذ    المعيشية في المحافظة، وإعد    اد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق اون ال)أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(دولي م ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،          األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز           امج أزاه ى برن  بصفة خاصة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  . في محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة          إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

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

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

  يعية والخصائص الطب الجغرافيالموقع
ا  18 على بعد الجنوب من مدينة الخليل، و  إلىقع  تو ،ى منطقة يطا في محافظة الخليل     قرإحدى  هي   ،كرملالقرية   ها يحد . آم منه

  . )1  رقمخريطةانظر ( .معين يةقرومن الجنوب  ،يطابلدة من الغرب و ،الحديديةقرية من الشمال و، من الشرق قرية التواني
  

  كرملال قريةموقع وحدود : 1 خريطة

  
  
اع    علىو ، يطا بلدةشرق   كرملالقرية   قعت ر  807ارتف وق سطح البحر      ا مت غ   و . ف دل   اليبل سنوي   مع ا حوالي    لألمطار ال  303 فيه

وحدة المعلومات    (.%61  النسبية حوالي ةمعدل الرطوبيبلغ  و درجة مئوية،18 إلىالسنوي  ة  معدل درجات الحرار  يصل   و ،ملم
  ). أريج-الجغرافية

  
روي،      1996منذ عام    القرية   بإدارةيقوم  و .منطقة ريفية  أنها على   كرملالة   قري تصنف م           ، مجلس ق ل وزارة الحك ه من قب م تعين ت
ي  سعةتكون من  يو ،المحل سؤوليات من و. أعضاء  ت ديمها المجلس  م وم بتق ي يق ة  : الت ة التحتي ل ا خدمات البني اء مث ع ولكهرب جم
 . للمواطنيناإلنسانية باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية و،النفايات

   نبذة تاريخية
ي  و. كنعانيعهد ال ال إلى الكرملقرية  يعود تاريخ    رم اهللا "اسم الكرمل مأخوذ من آلمه آنعانية والتي تعن سكان    "آ ، حيث احتفظ ال

      . هم سكان أصليين في القرية منذ العهد الكنعانيالكرمل قريةوأصل سكان . بهذا االسم لغاية اليوم
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  الكرملقرية ن م ةصور

  

  األماآن الدينية واألثرية
أنظر خريطة  (.، مسجد خالد بن الوليد، ومسجد أبي هريرة مسجد بالل، مسجد التقوى يوهجد،  امسأربعة  قرية الكرمل   يوجد في   

  ).2رقم 
  

ع و  ال عدد من   فيها يوجد، ف  في القرية   أما بالنسبة لالماآن األثرية    اآن   األمواق ة األم ا  ،ثري اه    قصر ا  :  منه ة مي ل، برآ دة  ،لكرم  والبل
  .القديمة

 
  المواقع الرئيسة في قرية الكرمل: 2طة يخر
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  السكان
  

 نسمة من 1,897 نسمة، منهم 3,741، أن عدد سكان قرية الكرمل بلغ 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 
  .ة وحد673 وعدد الوحدات السكنية ،رة أس552وبلغ عدد األسر في القرية .  نسمة من اإلناث1,844 و،الذآور

  
  الفئات العمرية والجنس

  
أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في 

 64 -15من الفئة العمرية ض% 46.8 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 50.8: ، آان آما يلي2007قرية الكرمل لعام 
 : 102.8 هي ،آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة.  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 2.4عاما، و

  %. 49.3، ونسبة اإلناث %50.7، أي أن نسبة الذآور 100
  

  العائالت
  

  . طبيخأبو، حروش، جبارين ،دبابسةال، )نعمان( أبو عرام :منها ،عائالتمن عدد من ال الكرمل قرية  سكانيتألف

  التعليم قطاع 
  

ة   %72.1، وقد شكلت نسبة اإلناث %15، حوالي 2007 للعام الكرملاألمية لدى سكان قرية نسبة  بلغت   سبة عالي ، وهذه تعتبر ن
ذآور    اك             . مقارنة بنسبة ال ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،     % 24ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 29.2 ي وا دراس انه

ة    % 7.210.6انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 22.3االبتدائية،   تهم الثانوي م     . انهوا دراس ين المستوى التعليمي في         1الجدول رق ، يب
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام الكرملقرية 

  
  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية الكرمل : 1جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع
راءة  الق
 والكتابة

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  دآتوراهماجستير  عالي

 1,210 -  1 - 26 6 104 290 388 295 100  ذآور
  1,179  -  -  - 20 2  67 243 310 278 259  إناث

  2389  -  1 - 46 8 171 533  698 573  359  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : رالمصد

  
ام   ذي جرى ع داني ال سح المي ة   2007حسب الم دارس حكومي الث م ل، ث ة الكرم ي قري دارس ف دد الم غ ع ة (، بل وزارة التربي

  ).2 وخريطة رقم ،2انظر الجدول رقم ). (والتعليم العالي
  

 حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة   المدارس في بلدة الكرمل: 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة الكرمل الثانوية للبنين 1
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة الكرمل الثانوية للبنات  2
 حكومية  مختلطة أساسي  مدرسة الكرمل األساسية المختلطة 3

  .2007 -قاعدة بيانات أريج
  

، أن عدد الصفوف الدراسية في قرية الكرمل 2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي 
انظر الجدول  (.ة معلما ومعلم55، وعدد المعلمين ) طالبة674 طالبا و755(طالبا وطالبة  1,429  صفا، وعدد الطالب46بلغ 
   ).3رقم 
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 )2007-2006( الكرمل  قريةعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في: 3جدول 
  المجموع  حكومية  

 1 1  عدد المدارس
 22 22  عدد الصفوف
 28 28  عدد المعلمين

 ذآور

 715  715  عدد الطالب
 1 1  عدد المدارس
 19 19  عدد الصفوف
 21  21  عدد المعلمين

  إناث

 636  636  عدد الطالب
 1 1  عدد المدارس
 5  5  عدد الصفوف
 6 6  عدد المعلمين

  مختلطة

 78 78  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر              

  
  

يم  : مل وهي، إلى وجود روضة واحدة لألطفال في قرية الكر    2007أشارت البيانات في عام      روضة رواد الغد، تقدم خدمات التعل
  . طفال، ويشرف عليها نادي شباب الكرمل30التمهيدي لحوالي 

  
ى     يضطر الطالب     والستكمال دراستهم الثانوية،    . وتعاني الكرمل من عدم وجود مدارس للمرحلة الثانوية        دة    التوجه إل دارس بل م

  : آما يعاني قطاع التعليم في القرية من المشاآل التالية.  عن القرية آم6يطا، والتي تبعد عن القرية حوالي 
 .ازدحام الصفوف المدرسية في جميع مدارس القرية .1
 .عدم وجود مختبر للكمبيوتر .2
 . صفيةالغرف نقص في عدد ال .3

  الصحة قطاع 
ل  ة الكرم ي قري د ف زان يوج صحية، وهمرآ دمات ال ا بللخ صحة م وم(إشراف وزارة ال اع الحك ز صحي). يالقط  ،األول مرآ

يارة إسعاف            .صيدلية واحدة  وجود   والثاني مرآز أمومة وطفولة، باإلضافة إلى      ة س ا ال يوجد في القري م    (. ، آم انظر خريطة رق
2.(   
. لتلقي العالج الطبي   أو الخليل   ،   يطا  في بلدة  المرضى التوجه إلى مراآز الخدمات الصحية الموجودة      يضطر  في حالة الطوارئ    و

  .  وأطباء أخصائيين،طبيب بدوام آامل بحاجة إلى والقرية

  

  يةاالقتصاد األنشطة
  

ستوعب حوالي           يعتمد اقتصاد قرية الكرمل على عدة قطاعات، اهمها        ة   % 61سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي وى العامل  ، من الق
  ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 32يستوعب حوالي الذي وقطاع الزراعة، 

  
 : أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الكرمل، ما يليوقد 

 .من األيدي العاملة% 61سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 32قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 . األيدي العاملةمن% 1قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الصناعة ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الكرمل:  1شكل   

التجارة
5%

الزراعة
32%

الصناعة
1%

الوظائف
1%

سوق العمل االسرائيلي 
61%

  
  

سبة سات لل بالن صناعية ومؤس صادية ال ةاالقت ي القري د، ف ايوج شر   فيه وب، ع صنع ط االت، م ةبق دادة، وورش ة ح ارة رش  نج
  . األخرىن للخدماتومحال

  
   : قد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية الكرمل نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليو
  
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . صغار المزارعين-2
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3
  . صغار التجار-4
  

  القوى العاملة 
  

داد    ات التع ام     أظهرت بيان سكان والمساآن لع ام لل اك  2007 الع صاديا       650، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  ( شخصا من ال م
صاديا              1,739وآان هناك   ). يعملون% 81.2 شيطين اقت ر ن سكان غي نهم   ( شخصا من ال من  % 37.8من الطالب، و    % 49.6م

  ).4رقم انظر الجدول ). (غير قادرين على العمل% 12.7المتفرغين ألعمال المنزل، و
  

 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( الكرمل قرية سكان : 4جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

ن  ل ع عاط
ل  العم

ه  ( بق ل س
 )العمل

 عاطل عن العمل    
ه   ( سبق ل م ي ل

  )العمل
المجموع

ب  طال
رغ  متف

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 1,210 587  45  - 85  2 455 623 51 68 504  ذآور
  1,179 1,152 34 -  56 655 407 27 3 - 24  إناث

  2,389 1,739  79  - 141  657 862 650  54 68 528  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -للسكان والمساآن التعداد العام ،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  
ا      16,000الكرمل حوالي   قرية  الكلية ل مساحة  البلغ  ت م، منه م    7,500 دون ة  8,500، و سكنية أراض دون م أراض زراعي ا  .  دون آم

والي  د ح صالح1000يوج ى است ة إل م بحاج ل .  دون ة الكرم شتهر قري جابوت ب وأش ون والعن جار الزيت ة أش اتزراع  ،ر اللوزي
  . والعلفيةباإلضافة إلى المحاصيل الحقلية

  
  .الزراعيةواآلالت  مناسبة لسير الترآتورات يه و،غير آافيةإال أنها ،  طرق زراعية آم11وعلى الرغم من وجود حوالي 

  
روة الحي    % 40 فان   ،القريةأما على صعيد الثروة الحيوانية في        ة الث ة، حيث يوجد في     من سكان قرية الكرمل يقومون بتربي واني

  .  رأس من الماعز600 و، رأس من األغنام2,000 رأسا من األبقار، 150القرية حوالي 
  

وفر   عدم :  منها عقبات آثيرة ويعاني قطاع الزراعة في القرية من        اه للمصادر   ت وفر    ،مي ال عدم ت تثمار في    رأس الم الزم لالس  ال
     .مراعيلة ال، وقاألعالفارتفاع أسعار ، باإلضافة إلى الزراعة

  
  الكرملاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية : 3طة يخر

  
  



          محافظة الخليل                              دراسة التجمعات السكانية                                                                                                 

 10

  قطاع المؤسسات والخدمات
 .ادي شباب الكرمل    ن أيضا يوجد في القرية  و،  1996ي تأسس عام    ذوال،  قرويالمجلس  الالمؤسسة الرئيسة في قرية الكرمل هي       

    ).2انظر خريطة رقم (

 

  ية والمصادر الطبيعيةالبنية التحت
 .شبكةالة بوصولمن الوحدات السكنية مفقط % 2وحاليا ة بشبكة االتصاالت، وصول قرية الكرمل م:االتصاالت •
 
ا  . ةمصدر المياه البديل للمواطنين في القري  هي بار الجمع  وتعتبر آ .ة بشبكة المياه  وصول قرية الكرمل غير م    :المياه • آم

يس  ياهعلى خط م   أيضا   تعتمد القرية  ة            رئ دون شبكة داخلي سافر ب ي الكرمل والم واطني قريت اه لم زود المي والمشكلة  .  ي
 .  عامةالرئيسية التي تواجه القرية في مجال خدمة المياه في القرية هو عدم وجود شبكة مياه

 
اء • ة الكرمل م:الكهرب ام وصول قري ذ ع اء من شبكة الكهرب اء من شر. 2000ة ب ة بالكهرب د القري تم تزوي اءوي  آة آهرب

ة الكرمل         . ة بالشبكة وصولجميع الوحدات السكنية في القرية م     و. الجنوب اء في قري شاآل عدة  وتواجه خدمة الكهرب  ،م
 .ؤدي إلى ضعف التيار الكهربائيي مما ،منها عدم وجود المولدات الكهربائية الالزمة

 
تخلص من     .  ال يوجد في قرية الكرمل شبكة صرف صحي           :الصرف الصحي  • تم ال ر          وي ق الحف ة عن طري اه العادم  المي

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
 

ة الكرمل          :جمع النفايات الصلبة   • روي إدارة          نظام    يوجد في قري ولى المجلس الق صلبة، حيث يت ات ال إدارة جمع النفاي
سكنية و          ،  جمع النفايات  ا   بواسطة سيارة تابعة لمجلس الخدمات المشترك من المناطق ال ى مكب نفا    نقله ديرات   إل ات ال ، ي

ا       . آم12والذي يبعد عن القرية ، الذي يديره مجلس الخدمات المشترك  ا يومي تم جمعه ي ي صلبة الت ات ال  تبلغ آمية النفاي
 . في المكب بحرقها ودفنها ويتم التخلص من النفايات الصلبة.  طن2في قرية الكرمل حوالي 

 
ة المواصالت • بع  : خدم ل س ة الكرم ي قري د ف ياراتيوج لس واطنين،   تعم ة الم نظم لخدم ر م اع غي ستخد آقط ا ي م آم

د        5فيما يتعلق بالطرق يوجد في القرية       و. وصيةالخصالمواطنون سياراتهم    سة معب م طرق رئي يئة،      ة آ ة س م   6 وبحال  آ
د       ر معب سة غي د          15ة،  طرق رئي ر معب ة غي م طرق داخلي د        3 ة، آ ة معب م طرق زراعي ر     8 و ة، آ ة غي م طرق زراعي  آ

                        . ع المواصالت في القرية من عدم وجود طرق معبدة بحالة جيدة، وقلة عدد المرآبات العموميةويعاني قطا .ةمعبد

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

ق  ، و  دونم 2,000 وتحتل   "نيماع"مستوطنة   و ، دونم 1,500 وتحتل   "ملالكر"، مستوطنة   يةالشرقالجهة  من  يحيط بالقرية    الطري
سكان         ة من  بهدم أربع  اإلسرائيلي   قامت قوات االحتالل  وقد  . ا دونم 80 ويحتل   )60شارع  (االلتفافي   ود ل ازل والمؤسسات تع  المن

  .قرية الكرمل
  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

ذ المجلس ثالث   2004منذ عام  و. مشاريع تطويرية على  ، تشمل    القرية ية في رالكرمل خطة تطوي  أعد مجلس قروي     شاريع  ة، نف  م
   ). 5انظر الجدول رقم . (في القرية
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  الكرملالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية : 5جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  األلمانية بنك التنمي تعليمي   بناء مدرسة الكرمل الثانوية 1
   تحتيةبنية   ترآيب شبكة االتصاالت 2
  اإلغاثة الكاثوليكية تحتيةبنية   تعبيد طرق زراعية 3

  

  للقريةاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

  .ية، األولويات واالحتياجات التطويرية للقر6ويبين الجدول رقم . تعاني قرية الكرمل من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  الكرملقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 6جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  * آم34    *  شق أو تعبيد طرق 1
   آم20       *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م1500       * بناء خزان مياه 4
  آم5     *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
       *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
         * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
      *    عيادات صحية موجودة / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
       *  الموجودةلعيادات شراء تجهيزات طبية للمراآز أو ا 3

 االحتياجات التعليمية
  ةساسيالمرحلة األ       *  بناء مدارس جديدة 1
 ةساسيالمرحلة األ     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2

  ةثانويالمرحلة الو
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
      *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر150     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسا50      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكية إعادة 6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

  . آم طرق زراعية 8 و، آم طرق داخلية15 آم طرق رئيسة، 11*
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