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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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 رابودقرية دليل 
  

  والخصائص الطبيعية  الجغرافيالموقع
. منها مآ 13 على بعد و،إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل قع  تو ، في محافظة الخليل    دورا منطقة ، هي إحدى قرى   رابودقرية  

ة  من الجنوب و ،قرية آرمة من الشمالو ،بلدة السموع  يحدها من الشرق   ان  قري و العرق ة  قرمن الغرب  و ،أب و العسجا و   ي ة  أب قري
 . )1رقم طة يرخانظر ( .آرزا

  
  رابودقرية موقع وحدود : 1طة يخر

  
  
معدل درجات  أما   م، مل 436 حوالي ها في لألمطارالسنوي  معدل  اليبلغ  و ، فوق سطح البحر   ا متر 647ارتفاع   على رابودقرية   قعت

  ).أريج-ةوحدة المعلومات الجغرافي (.%61  النسبية حواليةمعدل الرطوبيبلغ ودرجة مئوية،  16 إلىفيصل ة الحرار
ة   على أنها   رابود   قرية   تصنف ة ريفي وم   و ،منطق إدارة يق ة ال ب ام      قري ذ ع روي   ،  1993 من م   ،أعضاء  سبعة من    تكون ي ،مجلس ق  ت

روي    . ويلمجلس القر  ل  ثابت مقريوجد  ال  . تعيينهم من قبل وزارة الحكم المحلي      ا   ومن مسؤوليات المجلس الق وم به ي يق ديم :  الت  تق
  .مل المياه والكهرباء وتعبيد وصيانة الطرق وتش،خدمات البنية التحتية

 

  نبذة تاريخية
  ".دبير"كنعانية الكلمة ال رابود الى تعود تسمية قريةو. الكنعاني  العهدإلىقرية رابود يعود تاريخ 
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  صورة من قرية رابود

  

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2خريطة رقم  أنظر(.  وهو مسجد صالح الدين،يوجد في قرية رابود مسجد واحد

  . أثريةية مواقعال يوجد أانه  ف في القرية،أما بالنسبة لالماآن األثرية
  

  المواقع الرئيسة في قرية رابود: 2طة يخر
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  السكان
 ،من الذآورنسمة  312 نسمة، منهم 605، أن عدد سكان قرية رابود بلغ 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 

  . اإلناثمننسمة  293و
  

  الفئات العمرية والجنس
ة في                            ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال

ي   2007قرية رابود لعام     ل من      % 44.4: ، آان آما يل ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ة    % 52.9 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
ة     % 2.7، و عاما وق      65ضمن الفئة العمري ا ف ا فم ة هي                .  عام اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان  : 97.1آم
والغزالن،               %. ( 50.7، ونسبة اإلناث    %49.3، أي أن نسبة الذآور      100 ود، ابوالعسجا اب رى راب ات ق ام تتضمن بيان هذه األرق

  )ابوالعرقان
  

  العائالت
  .شنان ،ي العقيل،ةقطين ،الحريبات :، منهاعائالتال ود من عدد من سكان قرية رابيتألف

  قطاع التعليم 
ة     %73 نسمة، وقد شكلت نسبة اإلناث 133، حوالي 2007 لدى سكان قرية رابود للعام يناألمي عدد  بلغ سبة عالي ر ن ذه تعتب ، وه

اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ستطي % 12.5ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن ة،      ي راءة والكتاب تهم    % 22.8عون الق وا دراس انه
ة،     % 29االبتدائية،   ة     % 15.2انهوا دراستهم اإلعدادي تهم الثانوي وا دراس م     . انه ة           1الجدول رق ين المستوى التعليمي في قري ، يب

  .2007رابود، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007 -حالة التعليميةحسب الجنس وال)  سنوات فأآثر10(سكان قرية رابود : 1جدول 

راءة  أمي   الجنس ستطيع الق ي
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل

وم   بكالوريوس  متوسط دبل
 المجموع  ةدآتوراماجستير  عالي

 743 -  7 1 83 28 130 209 163 86 36  ذآور
  774  -  -  - 38 22  100 231 183 103 97  إناث

  1,517  -  7 1 121 50 230 440 346 189  133  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
   .أبو العرقان، و أبو الغزالن، أبو العسجا، رابودقرى بيانات  الجدولتضمني: مالحظة

  
ة  ابود مدرسة واحدة  ، بلغ عدد المدارس في قرية ر      2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        يم   ( حكومي ة والتعل وزارة التربي

  ).2انظر خريطة رقم . (، وهي مدرسة رابود األساسية المختلطة)العالي
  

ام الدراسي        ود       2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في الع ة راب ، أن عدد الصفوف الدراسية في قري
  . ومعلمةا معلم13لبا وطالبة، وعدد المعلمين  طا193  صفوف، وعدد الطالب10بلغ 

  
ود،        اجد روضت  يو هأنإلى  أشارت البيانات   ،  2007في عام    ة راب ال في قري دي لحوالي     ون لألطف يم التمهي وفران التعل  .طفال  45ت

  .)2رقم جدول الانظر (
 

 لمشرفة رابود حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة ا قريةرياض األطفال في: 2جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفالعدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
  خاصة - 20  - روضة رابود  1
  خاصة - 25 -  روضة النجوم   2

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
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دة دورا،       التوجه لذلك يضطر الطالب    .  رابود من عدم وجود مدارس للمرحلة الثانوية        قرية وتعاني ى بل ة،        إل دة الظاهري ى بل أو إل
يم في    . على التوالي   آم 3 آم،   6،   آم 10عن القرية   يبعدن  تي  وال، وال دراستهم الثانوية  أو قرية آرزا إلآمال     آما يعاني قطاع التعل

  :القرية من المشاآل التالية
 . ونقص عدد الصفوف، المرحلة الثانويةوخاصةنقص المدارس  .1
  . مختبرات علمية ومكتباتتوفرعدم  .2
   . مالعب ومرافق ترفيهيةتوفرم عد .3

  

  قطاع الصحة 
سطينية  همرآز أمومة وطفولة، تشرف عليتفتقر قرية رابود إلى المرافق الصحية، باستثناء وجود          ة   .  وزارة الصحة الفل وفي حال

م  10 عن القرية ن  الظاهرية واللتان تبعدا  بلدة   أو ،الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في بلدة دورا           آ
  .آم على التوالي 6و

  

  يةاالقتصاداألنشطة 
  

ى     في  قتصاد  االيعتمد   ود عل ة راب ا      قري ستوعب حوالي        فينوظم  قطاع ال    عدة قطاعات، وأهمه ة    % 70، حيث ي وى العامل من الق
  .)1شكل رقم الانظر (من القوى العاملة % 15 يستوعب حوالي الذيطاع الزراعة، قو
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية رابود، ما يلي
 .  من األيدي العاملة% 70قطاع الموظفين ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 15قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الخدمات، ويشكل  •
  

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية رابود: 1شكل 

قطاع الوظائف , 
70%

ة ,  قطاع الزراع
15%

سوق العمل  
اإلسرائيلي , %5 

قطاع الصناعة , 
3%

قطاع الخدمات, 
2%

قطاع التجارة , 
5%
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  . فقط حدادةورشة و، بقاالت3يوجد حيث تفتقر قرية رابود للمؤسسات الصناعية واالقتصادية، 
   : قد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية رابود نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليو
  . صغار المزارعين-1
  . العاملون السابقون في إسرائيل-2
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -3
  . صغار التجار-4
  .واألطفال ربات البيوت -5
  

   القوى العاملة
ام         سكان والمساآن لع ام لل داد الع ات التع اك  2007أظهرت بيان صاديا       شخصا  418، أن هن شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  (من ال م

صاديا            شخصا    1,099وآان هناك   ). يعملون% 80.6 شيطين اقت ر ن سكان غي نهم   (من ال من  % 32.6من الطالب، و    % 55.4م
  ).3انظر الجدول رقم ). ( العملغير قادرين على% 10.4المتفرغين ألعمال المنزل، و

  
 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( رابود قرية سكان : 3جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

 عاطل عن العمل  يعمل الجنس
 )سبق له العمل(

 عاطل عن العمل
طالب متفرغ المجموع  )لم يسبق له العمل(

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 743 369  9  2 66  - 292 374 41 27 306  ذآور
  774 730 5 2  48 358 317 44 13 - 31  إناث

 1517 1099  14  4 114  358 609 418  54 27 337  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -عداد العام للسكان والمساآن الت،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
   .أبو العرقانو ، أبو الغزالن، أبو العسجا، رابودقرىبيانات  الجدول ضمنيت: مالحظة

  قطاع الزراعة
ا      2,200  حوالي  قرية رابود ل  الكلية مساحةالتبلغ   م، منه ات و   ا دونم  190،   سكنية  اراض ا دونم  280 دون  اراض ا دونم  430 غاب
ة      1,120،  وحة وغير مزروعة  مفت ا   ( دونم أراض زراعي اك   . )مزروعة  ا دونم  477منه م       . (ا دونم  50وهن ، 4انظر الجدول رق

   ). 3وخريطة رقم 

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )المساحة بالدونم( رابود  استعماالت األراضي في قرية: 4جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
 األراضيمساحة 
  ةسكنيال

 مساحة الغابات
  ةرجيالح

   المراعيمساحة
   المفتوحةاألراضيو

2,200 477.2  642.8  280 190 430  
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية رابود: 3خريطة 

  
  

ود المختلفة البعلية والمروية المكشوفة في قرية    وات  الخضرأنواع   مساحة و  ، يبين 5جدول رقم    ة    . راب ر الخضروات الثمري وتعتب
  .آما يعتبر الفقوس والكوسا أآثر األنواع زراعة في المنطقة.  دونما39البعلية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها 

  
  )المساحة بالدونم( قرية رابود فيالمكشوفة  البعلية والمروية واتالخضرالمزروعة ب األراضي مساحة: 5جدول 

  المجموع  خضروات أخرى  البقوليات الخضراء  الخضروات الثمرية

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
39 0 1 0 4 0 44  0  

  
ون،     178وبالنسبة لألشجار المثمرة في قرية رابود، فيوجد         ى مساحات    دونما مزروعة بأشجار الزيت  مزروعة  أخرى  إضافة إل

  ).6  رقمجدولالأنظر . (مثل العنب، التين واللوزياتشجار  أخرى من األبأنواع
  

  ) المساحة بالدنم( في قرية رابود  المثمرةباألشجار  المزروعةاألراضيمساحة : 6جدول 

  المجموع  فواآه أخرى  الجوزيات  اللوزيات  الزيتون
  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي
178 0 70  58 0 30 0  273  0  
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سبة ل ود، فوبالن ة راب ي قري ة ف ة والعلفي ة88 حوالي انلمحاصيل الحقلي ا من المحاصيل الحقلي ة دونم الحبوب،  والعلفي زرع ب  ت
  ).7أنظر الجدول رقم . (تليها المحاصيل العلفية آالبيقيا والكرسنة. القمح والشعيرآ
  
  )المساحة بالدونم( في قرية رابود  والعلفيةحقليةالمحاصيل الب  األرضي المزروعةمساحة: 7جدول 

  المجموع  محاصيل أخرى  علفيةالمحاصيل ال جافةالبقوليات ال أبصال ودرنات وجذور الحبوب

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  رويم  عليب
88  0 2 0 38 0 30 0 2 0 160  0 

  
ة       % 30ن حوالي اية رابود، فأما على صعيد الثروة الحيوانية في قر    روة الحيواني ة الث ود يقومون بتربي ة راب ل  ،من سكان قري  مث

  ). 8انظر الجدول رقم . (األغنام، الماعز، الدجاج الالحم
   

  الثروة الحيوانية في قرية رابود: 8جدول 
  الحملالدجاج ا  الحمير والبغال الماعز األغنام *األبقار 

0  560 480 8  46,200 
  . والثيران، العجالت، العجول، األبقارتشمل* 
  

والي     د ح ة، فيوج ي القري ة ف رق الزراعي ث الط ن حي ا م ةم طآ 2أم ي رق زراعي سير التر، وه بة ل دات امناس ورات والمع آت
   .  أنها غير آافيةإالالزراعية، 

ة          الزم    : أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الزراعي في القري ال ال وفر رأس الم ة     عدم ت تثمار في الزراعة، وقل  لالس
     . اإلجراءات اإلسرائيلية. مصادر المياه

  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
   . قريةالالمؤسسة الرئيسة في ، هو 1993مجلس قروي رابود، والذي تأسس في عام 

  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
  . لديها خط هاتف في القريةالوحدات السكنية من% 40 شبكة االتصاالت، وتقريبابة وصولم رابودقرية  :االتصاالت •
 
ود قرية   :المياه • ر م   راب شبكة    وصولة  غي اه الب ر آ   .مي ار الجمع   وتعتب اه هي    ،ب سة لل مصادر ال وتنكات المي اه  الرئي في   مي

 .عدم وجود شبكة مياه في القريةوأهمها فيما يتعلق بالمياه،  مشاآل آثيرة القريةواجه تو .القرية
  

اء • ة   :الكهرب د قري م تزوي ودت اء راب ة   بالكهرب اء القطري رآة الكهرب ل ش ن قب رائيلية م ام   اإلس ذ ع ع و .1990من جمي
ة      اء    وصول  م الوحدات السكنية في القري شبكة الكهرب ة                .ة ب اء في القري ة الكهرب سة في خدم  ضعف   هي والمشكلة الرئي

 . التيار الكهربائي
  

صلبة • ات ال ع النفاي د :جم ام  ال يوج ع النفانظ ة  جم ي قري صلبة ف ات ال ودي شكل  راب ات ب ن النفاي سكان م تخلص ال ، وي
    .حرقها، حيث يتم عشوائي في مكبات خاصة

  
ة    ال يوجد في       :الصرف الصحي  • ود قري اه العادم         . شبكة صرف صحي      راب تخلص من المي تم ال ر     ةوي ق الحف  عن طري

 . والقنوات المفتوحةاالمتصاصية
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الت  • ة المواص ة  :خدم ي القري د ف ة مواصالت  ال يوج ة خدم ستخدمون  عام سكان ي صوصية،   ، فال ياراتهم الخ ا س  إم
والمشاآل األساسية التي تواجه قطاع     . لوصول إلى القرى المجاورة   لعلى األقدام   ون  يسيرأو   ، الظاهرية  بلدة مواصالت

 :المواصالت في القرية هي
 .عدم وجود مرآبات عمومية في القرية.1
  .الحواجز العسكرية اإلسرائيلية .2
ود  يوجد في قرية  ف ،يما يتعلق بالطرق  فو م    2 راب دة     طرق  آ ة جي دة وبحال ة   ،معب ا يوجد   .  وهي طرق داخلي م  3.4آم  آ

  .  زراعيةم طرقآ 2 و،ةم طرق رئيسآ 1,4 منها ،ةطرق غير معبد
  

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  .  شجرة زيتون200، واقتالع وتدمير حوالي رية من أراضي القا دونم150، تم تدمير ومصادرة االنتفاضة الثانيةاية منذ بد

ود  ويحيط ب  ة راب شمال  قري ل  "مستوطنة   من ال افي  من الغرب ا   و،اإلسرائيلية " عتنائي ق االلتف تهم   لطري ذي ال ر من  2000، ال  مت
  .)رابودقرية أراضي 

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  ).9انظر الجدول رقم . (اريعمش ةثالث هانفذ منأعدت لجنة المشاريع خطة تطويرية للقرية، وقد 

    
  رابود  قريةالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في: 9جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  اإلغاثة الزراعية بنية تحتية ) القريةمدخل (تعبيد طرق  1
  بنك التنمية اإلسالمي بنية تحتية  تعبيد طرق داخلية 2
  البرنامج الهولندي النرويجي  بنية تحتية  درسة رابودبناء سور حول م  3
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   التطويرية للقريةحتياجات االولويات واأل
  

  .، األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية10ويبين الجدول رقم . تعاني قرية رابود من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  رابودقرية طويرية في األولويات واالحتياجات الت: 10جدول 

بحاجة  القطاع  الرقم
  ماسة

بحاجة   بحاجة
  ةمتوسط

ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 
  طرق داخلية  آم 1.5    *   أو تعبيد طرق،شق 1

   آم2       *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2

     *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3

  3 م1500       * بناء خزان مياه 4
   *    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
  *       .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 حتياجات التعليميةاال
         *  بناء مدارس جديدة 1
  المرحلة األساسية     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
      *  استصالح أراض زراعية 1
      *  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
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