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  شكر وعرفان
  

دولي من أجل             ب) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    اون ال الشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتع
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
ديات، ومجالس الخدمات                      وزارات، والبل سطينيين في ال ى المسؤولين الفل آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إل

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

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

  .  الفلسطينيالذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

جاءت . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة الخليل                 
ق األوضاع                             ى توثي ل، والتي تهدف إل سكانية في محافظة الخلي ع التجمعات ال املة لجمي سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

م من خالل         المعيشية في المحافظة، وإعدا   ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل د الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعي
ذ مشروع  ار"تنفي امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ات ال د األبحاث " دراسة التجمع ذه معه ذي ينف ال

ة دس –التطبيقي ج( الق د  )أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة  ، والمم ل التنمي ن أج ار )AECID(ولي م امج ازاه ، وبرن
  ).AZAHAR(االسباني 

  
ر          ة للتخفيف من أث شطة الالزم يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقتصادية، والبرامج واألن

ز     ع الترآي ل، م ة الخلي ي محافظ ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت امج  األوضاع ال ى برن صفة خاصة عل ب
  .أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
ة،                       صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثي

شة ف        ة والمهم اطق الريفي ة المن ات لتنمي يم االحتياج ة، وتقي ود المفروض ل والقي ة الخلي داد    . ي محافظ ك، إع ى ذل افة إل إض
ستقرة،                    ر الم سيئة وغي صادية ال ة واالقت استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعي

  .مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

اللغتين الع             ل ب ي      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخلي ع االلكترون ى الموق ة عل ة و االنجليزي ربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileالتالي 
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 قرنة الراسقرية  دليل
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ا  10 على بعد الجنوب من مدينة الخليل، وإلىقع تو ، في محافظة الخليل يطا منطقة قرى إحدىهي   ،الرأس قرنةقرية   . آم منه
شرق     يحدها ة   من ال س قري شمال     ،  ةخري ة   ومن ال ة قري ة  ومن الغرب      ،رقع شوامر قري وب    ،ةال ة  ومن الجن سهل قري انظر  ( .ال
  .)1  رقمخريطة

   
  قرنة الراسقرية موقع وحدود : 1 خريطة

  
  
ة       قرنة الراس قرية   قعت ة جبلي دة ب شرق على منطق ا  ل ى و ، يط اع   عل ر 784ارتف وق سطح البحر   ا مت غ  و،  ف دل  اليبل سنوي  مع ال

غ   وة،  درجة مئوي   18  السنوي حوالي  ةمعدل درجات الحرار  يصل   و م، مل 303 ها حوالي  في لألمطار دل الرطوب   يبل   حوالي  ةمع
  ).أريج -وحدة المعلومات الجغرافية (.60%

  
صنف ة ت راس قري ة ال اقرن ى أنه ة  عل ة ريفي إدارة ال .منطق وم ب ةويق ام قري ذ ع شاريع ،1998 من ة م ن  ت،لجن ون م ستك  خم
  :فيلجنة المشاريع ومهام مسؤوليات تمثل وت. قرية، وال يوجد لها مقر رسمي في الأعضاء
  .جمع النفاياتو ،والماءلكهرباء مثل ا البنية التحتية خدمات .1
  .واإلنسانيةالخدمات االجتماعية  .2
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  نبذة تاريخية
ة  وعاشوا   ،أصليين سكان  القرية  سكان أنأظهرت البيانات آما ، الكنعانيإلى العصر تاريخ القرية   يعود   ذ زمن   في المنطق  من
      .طويل

   
  قرنة الراسقرية من  ةصور

  
  

  الدينية واألثريةاألماآن 
  ).2أنظر خريطة رقم  (. ومسجد مرآز الدعوة، وهما مسجد الصالحين،يوجد في قرية قرنة الرأس مسجدان

 .ة تاريخيأو أثريةقع ا موةأي فيها  فال يوجد في القرية، أما بالنسبة لالماآن األثرية
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   قرنة الراسالمواقع الرئيسة في قرية: 2خريطة 

  

  السكان 
، 2007، فقد تم تقدير عدد سكان قرية قرنة الراس عام 1997نتائج التعداد العام للسكان والمساآن الذي جرى عامبناء على 
  .نسمة من اإلناث 142 نسمة من الذآور، و146 نسمة، منهم 288بحوالي 

  
  

  العائالت
   . ومر قبيطة،أبونواجعة، شريتح، ال، شواهينال :منها، العائالت من عدد من قرنة الراس قرية يتألف سكان

  قطاع التعليم
ر                  2007في المسح الميداني الذي جرى عام        ة غي ة للقري ة التعليمي ات الحال ان بيان ذا ف دة يطا، ل ، تم اعتبار القرية جزءا من بل

م   دول رق ين الج ستقلة، ويب صورة م وفرة ب ة، 1مت دوير،  الحال راس، ال ة ال سة، قرن ار، خري ادا، المنط ا، رف ي يط ة ف  التعليمي
  .عزيز، واد السادة، حريز، وخلة عربيا

  
  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية) سنوات فأآثر 10(سكان بلدة يطا : 1جدول 

دبلوم  ماجستير دآتوراة المجموع
يعرف القراءة  ابتدائي إعدادي ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي

 الجنس أمي والكتابة

15,805  ذآر 908 3,216 4,765 3,824 2,009 271 731 8 54 19
15,736  أنثى 2,476 3,136 3,999 3,686 1,699 193 536 3 6 2
31,541  المجموع 3,384 6,352 8,764 7,510 3,708 464 1,267 11 60 21

  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  .  يتضمن الجدول بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز، وخلة عربي:مالحظة
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 التوجه  ر طالب القريةطلذلك يض.  خدمات تعليميةة أيأورس اووفقا لبيانات المسح الميداني، ال يوجد في قرية قرنة الراس مد          
  . آم عن القرية3 والتي تبعد ،يمهم األساسي والثانويإلى مدارس قرية رقعة إلآمال تعل

  قطاع الصحة 
ة     الىوفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى      . ال يوجد في قرية قرنة الراس أية مرافق صحية          المرافق الصحية الموجودة في قري

  .  آم على التوالي6 آم و3 بلدة يطا، واللتان تبعدان عن القرية حوالي أو ،رقعة

  األنشطة االقتصادية
ستوعب حوالي                      ا قطاع الزراعة، حيث ي ة   % 60يعتمد اقتصاد قرية قرنة الراس على عدة قطاعات، أهمه وى العامل . من الق

  ).1انظر الشكل رقم (
  

 : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية قرنة الراس، ما يلي
  .من األيدي العاملة% 60اعة، ويشكل قطاع الزر •
 .من األيدي العاملة% 39سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الوظائف الحكومية والخاصة، ويشكل  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية قرنة الراس: 1شكل 

ة ،  قطاع الزراع
60%

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %39 

قطاع الموظفين ، 
1%

  
  

  .المواد الغذائية للسكان انتوفر بقالتينوجود باستثناء .قتصاديةالعية واصناالمؤسسات إلى التفتقر قرية قرنة الراس 
  

    : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية قرنة الراس نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  .ر أفراد فأآث6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  . ربات البيوت واألطفال-4
  

  القوى العاملة 
ر                  2007في المسح الميداني الذي جرى عام        ة غي ة في القري وى العامل ات الق ، تم اعتبار القرية جزءا من بلدة يطا، لذا فان بيان

ادا، المن      وضع القوى العاملة  ،  2متوفرة بصورة مستقلة، ويبين الجدول رقم        دوير،          في يطا، رف راس، ال ة ال سة، قرن طار، خري
  .اعزيز، واد السادة، حريز، وخلة عربي
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 2007 - العملحسب الجنس والعالقة بقوى)  سنوات فأآثر 10(  سكان بلدة يطا: 2جدول 
 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
له لم يسبق (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
متفرغ ألعمال 

  المنزل
عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 986 902 6,432  ذآور
8,32

0 5,853 44 1,009 106 473 7,485 15,805
14,97315,736 266 34 785 7,987 5,901 763 170 22 571  إناث

 1,156 924 7,003  المجموع
9,08

3 11,754 8,031 1,794 140 739 22,45831,541
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
  وخلة عربييتضمن الجدول بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز، :  مالحظة

  

  قطاع الزراعة
  

  . دونم أراض زراعية200و سكنية، أراض دونم 200 ها دونم، من400 المساحة الكلية لقرية قرنة الرأس حوالي تبلغ
  . باإلضافة إلى المحاصيل الحقلية،وقرية قرنة الراس تشتهر بزراعة أشجار الزيتون وأشجار اللوزيات

ان حوالي          أما على صعيد الثروة الحيوانية في قري       راس، ف ة ال روة                % 3ة قرن ة الث راس يقومون بتربي ة ال ة قرن من سكان قري
  . الحيوانية، مثل األغنام، الماعز

    .  باإلضافة إلى نقص الحقول والمراعي،المياه الالزم لالستثمار في الزراعة، نقص القرية من نقص في راس المالتعاني 
  

  قرنة الرأسومسار جدار الفصل العنصري في قرية استعماالت األراضي : 3 خريطة
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  والخدماتالمؤسسات قطاع 
 . 1998 تأسست في عام والتي ، هي لجنة مشاريع قرنة الراسقرنة الراسقرية المؤسسة الرئيسة في 

  

  والمصادر الطبيعية البنية التحتية
ة م % 25حوالي  و .شبكة االتصاالت بة  وصولم قرنة الراس قرية   :االتصاالت • ة وصول من الوحدات السكنية في القري

 .بالشبكة
 

اه • ة  :المي راسقري ة ال شبكة ة وصولم قرن اهالب ام مي ذ ع ا و .2000 من سكنية م% 90تقريب ن الوحدات ال وصولة م
 .آبار الجمعفي القرية هي البديلة لشبكة المياه در اوالمص. بلدية يطا المزود الرئيس للقرية بالمياه     تعتبر   .بشبكة المياه 

 .نسبة الفاقد من المياهارتفاع  و،المشكلة الرئيسة للمياه في القرية هي قدم الشبكةو
  

اء ة وصول مقرنة الراسقرية   :الكهرباء • ام   بشبكة الكهرب ذ ع ة       و، 1996 من سكنية في القري ع الوحدات ال ا جمي تقريب
ع          وتشرف   .بشبكة الكهرباء ة  وصولم ى أدارة توزي راس عل اء الكهرلجنة مشاريع قرنة ال ة   ب وم  . في القري شرآة  وتق

 . بتزويد القرية بالكهرباءآهرباء الجنوب
  

ق              . شبكة صرف صحي    قرنة الراس  ال يوجد في قرية      :الصرف الصحي  • ة عن طري اه العادم تخلص من المي تم ال وي
 .الحفر االمتصاصية والقنوات المفتوحة

 
راس    في قرية    يوجد   :جمع النفايات الصلبة   • صلبة،   دارة جمع  نظام إل  قرنة ال ات ال ولى  تحيث  النفاي شاريع   ت ة الم لجن

حيث يتم جمع النفايات بواسطة       .يطا - للتخطيط والتطوير   بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك     جمع النفايات  إدارة
ا   و،  سيارة تابعة لمجلس الخدمات المشترك من المناطق السكنية        ديرات       نقله ات ال ى مكب نفاي ديره مجلس    ، إل ذي ي ال

 . هاندف حرقها وقيطرعن يتم التخلص من النفايات الصلبة ، حيث  آم7 والذي يبعد عن القرية ،شتركالخدمات الم
  

اتهم     ويضطر   .غير قانونية سيارات   سبع   قرنة الراس  قريةتعمل في    :خدمة المواصالت  • السكان للسفر بواسطة مرآب
د    عدم:منها، ويعاني قطاع المواصالت في القرية من عدة عقبات . صوصيةالخ وفر  عدم ة،  وجود طرق معب دد   ت الع

م  5و، ة معبد غيررئيسة طرق آم 3 قريةاليوجد في ، فيما يتعلق بالطرق و. الكافي من المرآبات في القرية     ة  د آ اخلي
          .ةغير معبد

                                                                                         

   المنفذةيع التطويريةالخطط والمشار
  

شاء  وهو    ، في القرية  ا واحد ا، نفذت لجنة المشاريع مشروع    2004منذ عام    زارعين ممول من       إن ة للم تيكية زراعي وت بالس  بي
USAID.  
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  ولويات واالحتياجات التطويرية للقريةاأل
  

ة  3م ويبين الجدول رق. تعاني قرية قرنة الراس من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية          ، األولويات واالحتياجات التطويري
  .للقرية

  
  قرنة الراسقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 3جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  ** آم7    *   أو تعبيد طرق،شق 1
    *       ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 1000       * بناء خزان مياه 4
  آم1.5     *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
         * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  دة موجو
     *   

ادات   3 ز أو العي ة للمراآ زات طبي راء تجهي ش
  الموجودة

     *  

 االحتياجات التعليمية
 ةساسيالمرحلة األ       *  بناء مدارس جديدة 1

  ةثانويالمرحلة الو
   *     تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
  *      تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم100    *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر30     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  *       برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *     خدمات بيطرية 4
  *       أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

  .ق فرعية آم طر5، و آم طرق رئيسة2: من الطرق آم 7 **
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