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  شكر وعرفان
  

ة   ) أريج(القدس  -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية  بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمي
)AECID ( لتمويلها هذا المشروع .  
  

وزارات، وال       ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق دمات  قرويآم الس الخ ات، ومج
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . البيانات فريق البحث خالل عملية جمع

  
ذي يهدف      ذا العمل ال أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

جاءت سلسلة الكتيبات  القدسفظة هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محا
األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط     بهدف توثيق  القدسهذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة 

روع          ذ مش الل تنفي ن خ ة، م كان المنطق ي لس توى المعيش ين المس ي تحس اعدة ف ة للمس يم  "التنموي كانية وتقي ات الس ة التجمع  دراس
دولي من أجل    )أريج(القدس  –، الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية"االحتياجات التطويرية  ، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال

  .)AECID(التنمية 
  

دف المشروع  رية،  يه ة، والبش وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس  إل
ة والمهمشة في محافظة       اطق الريفي ى   . القدس والبيئية، والقيود الحالية المفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المن والتي عل

ية      ر األوضاع السياس ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس طة، وإع رامج واألنش ن صياغة الب ها يمك أساس
  .اعية غير المستقرة في المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةواالقتصادية واالجتم

  
الي        القدس يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة      ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي  :ب

http://vprofile.arij.org.  
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  رافات قريةدليل 

  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

المسافة األفقية بين مرآز ( هوائي آم 10.9، وعلى بعد القدسمدينة غرب  شمال، وتقع القدسمحافظة  قرىهي إحدى  ،رافات قرية
 ومن الغرب ،مدينة رام اهللاومن الشمال  ،قرية الجديرة الجنوبمن و ،البلد قلنديا رقالشيحدها من  ،منها) القدسومرآز مدينة  قريةال

  .)1أنظر الخريطة رقم ( )2012أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية() اهللارام  محافظة(بلدة بيتونيا 
  

  رافات قريةموقع وحدود : 1خريطة 

  
 2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

ا حوالي       753على ارتفاع  رافات قريةتقع  دل السنوي لألمطار فيه دل درجات      572مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المع ا مع م، أم مل
ى   رارة فيصل إل والي     16الح بية ح ة النس دل الرطوب غ مع ة، ويبل ة مئوي دة ( %60.4درج م وح ة نظ ات الجغرافي ج –المعلوم ، أري

2012.(   
  

يس  م تأس س ت رويمجل ي ر ق اتف ام  اف ون وم، 1997ع الي يتك س الح ن المجل ن   ،عضوا 11م نهم م م تعيي ة  ت لطة الوطني ل الس قب
ك      ،موظفين 3يعمل في المجلس آما الفلسطينية،  م مل ر دائ ك  ي ال .ويوجد للمجلس مق ات     متل يارة لجمع النفاي ك   ، المجلس س ه يمتل لكن

  ).2010 مجلس قروي رافات،(لخدمة المجلس القروي  بيك أبسيارة 
  

  :قوم بها، ما يلييالتي   قرويالمجلس الومن مسؤوليات 
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 جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية. 
 تنظيم عملية البناء وإصدار الرخص. 
 حماية األمالك الحكومية. 
 حماية المواقع التاريخية واألثرية. 
 عمل مشاريع ودراسات. 

  

  نبذة تاريخية
  

ة  ،تسمية قرية رافات بهذا االسم سبب ات  أن آلم د جاء   راف ار     اتحريف  تق ات، باعتب ة رف رة        ألكلم ة مقب ك المنطق ان يوجد في تل ه آ ن
ات،  ( رومانية اريخ إنشاء التجمع      .)2010مجلس قروي راف ود ت ر من     يع ى أآث ى        .سنة  700إل ات إل ة راف ود أصل سكان قري  ويع

  ). 1انظر الصورة رقم (  )2010مجلس قروي رافات، ( أصول مغربية
  

  رافات قريةمن  منظر: 1صورة 

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ة يوجد في   ات  قري ا مسجد  راف ات مسجد   :ان، هم ن حسنة   مسجد  و، راف ا . شرحبيل ب اآن وا    آم ة في    يوجد بعض األم اطق األثري لمن
ات، ( ، مدافن منقورة في الصخرآهوف صخريةقديم، عيون ماء، ية المسجد قديم، مجمع القر: القرية، منها ) 2010 مجلس قروي راف

  ).2طة رقم ينظر الخرا(
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  رافات قريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
 2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  

  السكان 
  

ام      بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي ة أن عدد سكان    ،2007لإلحصاء الفلسطيني في ع ات  قري غ   راف بل
 455أسرة، وعدد الوحدات السكنية  420نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر  1,056نسمة من الذآور، و 1,085نسمة، منهم  2,141
  .وحدة

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ام   رافات قريةلفئات العمرية في ، أن توزيع ات التعداد العام للسكان والمساآنأظهرت بيانا ي   2007لع ا يل ان آم ضمن  % 35.7: ، آ
ة    % 52.3عاما،  15الفئة العمرية أقل من  ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ ة    % 3.1عام ة العمري وق    65ضمن الفئ ا ف ا فم ا  . عام آم

  %.49.3، ونسبة اإلناث %50.7، أي أن نسبة الذآور 100 :102.7، هي قريةأظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال
  

 العائالت
  

م   ،عائلة حمدان ،عائلة محمد ،عائلة عمر، عائلة طه: منها ،عدة عائالتمن  رافات قريةيتألف سكان  ة علق ة     ،عائل ة الشيخ، عائل عائل
 ).2010 مجلس قروي رافات،( أبو حسانائلة ع،ضيف اهللا 
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  قطاع التعليم
  

اث    %7.4، حوالي  2007عام  اتراف سكان قريةبلغت نسبة األمية لدى  د شكلت نسبة اإلن ا  ، وق ومن مجموع السكان    %. 76.2 منه
اك   ان هن ين، آ ة،  % 10.6المتعلم راءة والكتاب ة % 31.1يستطيعون الق تهم االبتدائي وا دراس ة،  % 28.8، انه تهم اإلعدادي وا دراس انه

ة، و% 12.3 تهم الثانوي وا دراس ا% 9.8انه تهم العلي وا دراس دول . انه م الج ي 1رق توى التعليمي ف ين المس ة، يب ات قري ، حسب راف
  .2007الجنس والتحصيل العلمي لعام 

  
 2007 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب) فأآثر سنوات 10(قرية رافات  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديابتدائي
دبلوم 
 متوسط

بكالوريوس
وم دبل

 عالي
ةدآتوراماجستير

غير 
 مبين

المجموع

 722 - 1 6 - 45 24 95 217 227 82 25 ذآور

 691 - - 3 - 24 35 79 190 212 68 80 إناث

 1,413 - 1 9 - 69 59 174 407 439 150 105المجموع
 .2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
فال يوجد أية مدارس أو رياض  ،2010/2011في العام الدراسي  رافات قريةألساسية والثانوية في أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم ا 

  ).2011 القدسمديرية التربية والتعليم، (لألطفال في قرية رافات 
   

  قطاع الصحة
  

ات  قريةتتوفر في ال  ر من   راف ادة   فقط  صحية، حيث يوجد   المرافق  ال الكثي وفر الخدمات   حال ع   وفي . خاصة  أسنان  يب طبعي دم ت
 يبعد عن التجمع حواليوالذي الصحية المطلوبة في القرية فإن المرضى يتوجهون إلى مستشفى رام اهللا الحكومي في محافظة رام اهللا 

  ).2010 مجلس قروي رافات،( آم 4
  

  :المشاآل والعقبات، أهمهايواجه قطاع الصحة في رافات الكثير من 
  

 عدم توفر سيارة إسعاف. 
 فر عيادة صحية حكوميةعدم تو. 
 عدم توفر أية خدمات صحية في القرية.  

  

  األنشطة االقتصادية
  

ي  د االقتصاد ف ةيعتم ات قري ى راف دة قطاعات،  عل اع ذا القطاع الخدماتقطاع  أهمه ة% 91، حيث يستوعب ه وى العامل  من الق
 ).1انظر الشكل رقم ( )2010 مجلس قروي رافات،(
  

ام    وقد أظهرت نتائج المسح الم ج في ع ة          2010يداني الذي أجراه معهد أري دي العامل ع األي أن توزي ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي
 :، ما يليقرية رافاتحسب النشاط االقتصادي في 

  
  من األيدي العاملة% 91، ويشكل الخدماتقطاع. 
  من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل. 
  العاملةمن األيدي % 2قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 1قطاع التجارة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 1، ويشكل الصناعةقطاع. 
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  رافات قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
   2010 مجلس قروي رافات،: المصدر

  
ث المنشآت والمؤسسات االقتصادية  ن حي ا م ع  أم ي التجم د ف ة فيوج االت 7والتجاري ة  تمحال 6 ،بق دادة(للصناعات المهني  ،آالح

  .ر حجراشمنوحجر   محجرهإلى  إلضافةبا، )لخا..والنجارة،
  
ات،  ( %40إلى   2010في عام  رافات قريةصلت نسبة البطالة في قد وو ين أن الفئ    .)2010مجلس قروي راف د تب ة  وق ات االجتماعي

  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليلقرية األآثر تضررا في ا
 

 قطاع الزراعة. 
  التجارةقطاع. 
 سوق العمل اإلسرائيلي.  
 قطاع الوظائف.  
  الصناعة قطاع. 
 قطاع الخدمات. 

  

  القوى العاملة 
  

من % 35.2، أن هناك 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن
من % 44منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 64.8وآان هناك ). يعملون% 87.3منهم (السكان آانوا نشيطين اقتصاديا 

 ). 2 انظر الجدول رقم()مال المنزلمن المتفرغين ألع% 39.3الطالب، و
  

 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( رافات سكان: 2جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
 مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

مجموعال أخرى

 722 - 280 15 12 49 - 204 442 27 24 391 ذآور

 691 - 636 27 1 49 360 199 55 10 2 43 إناث

 1,413 - 916 42 13 98 360 403 497 37 26 434المجموع
.2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  



  القدسمحافظة                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                              
 

 10

  قطاع الزراعة
  

انظر الجدول ( سكنية دونما أراض 378و دونم هي أراض قابلة للزراعة 1,435ها ، منادونم 3,394حوالي  رافات قريةتبلغ مساحة 
  ).3وخريطة رقم ، 3رقم 

  

 ) بالدونم المساحة( 2010 لعام رافات قرية في األراضي استعماالت: 3 جدول
مساحة 

المستوطنات 
والقواعد 
 العسكرية
ومنطقة 
 الجدار

مساحة 
المناطق 
ة الصناعي
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
 )1,435(  

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
 دائمة

404 208 967 0 0 1,018 33 0 384 378 3,394 

 2012، جأري - لجغرافيةوحدة نظم المعلومات ا :المصدر   

  
  رافات قريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
 2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  
ة أما المساحة المروية فتعتمد على . على مياه األمطار رافات قريةتعتمد معظم الزراعة في و ار الجمع    شبكة المياه العام ة وآب  .المنزلي

ة في     الخضراوات حيث تبلغ مساحة   ة والمروي ة البعلي ات  قري ة     7 راف م من الخضراوات الثمري واع     ، دون ر األن دورة أآث ر البن وتعتب
   ) .2010القدس،  -وزارة الزراعة الفلسطينية( قريةالزراعة في 

  
ة ، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في  4الجدول رقم  ات  قري ات  وتشتهر  .راف ون بزراعة   راف  963ي حوال يوجد   حيث  الزيت

  . لزيتوندونم مزروعة بأشجار ا
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 )المساحة بالدونم( رافاتمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية : 4جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  963  الزيتون
  0  0  الحمضيات 
  0  43 اللوزيات

  0  0 التفاحيات  
  0  8 الجوزيات
  0  69  فواآه أخرى
  0  1,083  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ى زراعة   . دونم، وأهمها القمح والشعير 16، فان مساحة الحبوب تبلغ رافات قرية للمحاصيل الحقلية والعلفية فيأما بالنسبة  إضافة إل
  ).5الجدول رقم  أنظر( الحمص مساحات من البقوليات الجافة، مثل

  

 )المساحة بالدونم( رافاتفي قرية  لمحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بامساحة ا: 5جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  16  الحبوب
  0  0  أبصال ودرنات وجذور

  0  5 بقوليات جافة
  0  0 محاصيل زيتية
  0  2 محاصيل علفية
  0 0  محاصيل منبهة
  0  0  محاصيل أخرى
  0  23  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

المسح  ، إلى أن)نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا ويرجع
على تعريف المساحات الزراعية  استند) 2010(جهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الالميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و

وحساب  تجزئة رفض، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الموسمية، والحيازات الزراعية حجم محددا
 أريج مسح أما .الينابيع بعض د فيهاالمناطق الحضرية والمناطق الزراعية التي توج السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضي

 وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبةآتشف فا
  .يوضح الفرق في أرقام المساحات الزراعية األآبر حسب أريج

  
ين من  دانيوتب د األبحاث التطب المسح المي ه معه ام ب ذي ق ة ال دس –يقي ج( الق ة سكان من% 2 أن، )أري ات قري ة  راف ون بتربي يقوم
  ).6الجدول رقم  رانظ( )2010مجلس قروي رافات، ( والنحل الماعزواألغنام  الماشية، مثل

  

 افاتر قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 
 البياض

الدجاج 
 الالحم

 *األبقار األغنام الماعز  الجمال الخيول يرالحم البغال

110 0 2,000 0 0 0 0 215 510 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

 .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

  ).7الجدول رقم  رانظ) (2010مجلس قروي رافات، ( طرق زراعيةآم  15، فيوجد حوالي قريةأما من حيث الطرق الزراعية في ال
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 وأطوالها رافات قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 7جدول 

  )آم(ل الطو  حالة الطرق الزراعية

  5  صالحة لسير المرآبات
  3  صالحة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية فقط

  4  صالحة لمرور الدواب فقط
  3  ير صالحةغ

  .2010، مجلس قروي رافات: المصدر
  

  :منها ،والعقبات يواجه القطاع الزراعي في قرية رافات بعض المشاآل
  

 عدم القدرة على الوصول إلى األراضي الزراعية. 
 عدم توفر رأس مال. 
 عدم توفر مصادر مياه. 
 عدم الجدوى االقتصادية. 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ات المجتمع          أية المؤسسات الحكومية رافات ةقرييوجد في ال  دم خدماتها لمختلف فئ ات تق ة وجمعي ، ولكن يوجد عدة مؤسسات محلي
  :، منها)2010 مجلس قروي رافات،( وفي عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

  
  رويمجلس ات ق ام  تأسس :راف ي،، م1997ع م المحل ل وزارة الحك ام بهدف  من قب ةبقضايا الاالهتم ة  قري ديم آاف وتق

 .الخدمات إلى سكانها
 ل وزارة الرياضة والشباب    م2008تأسس عام : الرياضي رافات نادي ا      ، ، من قب ام بالشباب رياضيا، ثقافي بهدف االهتم

 .واجتماعيا
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة دس المصدر الرئيس للكهرباء في العتبر شرآة آهرباء محافظة القوت ،1977منذ عام  شبكة آهرباء عامة رافات قريةيوجد في  . قري
  .)2010، رافاتمجلس قروي ( %100 وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلى

  
 كة الهاتفمن الوحدات السكنية موصولة بشب% 86، وتقريبا قريةالتعمل من خالل مقسم آلي داخل  ،شبكة هاتف قريةيتوفر في الآما 

  ).2010، رافات مجلس قروي(
  

  النقل والمواصالت
  
روي (رافات ال يوجد أية وسائل للنقل موجودة في قرية   ات  مجلس ق ا بالنسبة لشبكة الطرق في ال      .)2010، راف ة أم في  ، فيوجد  قري

  ).8ل رقم  انظر الجدو( )2010، رافات مجلس قروي(الفرعية آم من الطرق  9والرئيسة  آم من الطرق 2القرية 
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 رافات قرية في الطرق حالة: 8 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  2  4
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  3
  .طرق غير معبدة .3  -  2

  2010، قروي رافاتمجلس : المصدر

  
  المياه

  
ائها   سكان قرية رافات بالمياه عبر شبكة المياه العامة  بتزويد )لمنطقتي رام اهللا والبيرة( مصلحة مياه محافظة القدستقوم  م إنش ذي ت  ال
ة   لقد. )2010مجلس قروي رافات، ( %100، وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى 1979عام  بلغت آمي

ة   اه     المياه المزودة لقري ق مصلحة مي ات عن طري ام   محافظة القدس   راف ر مكعب   92,154، 2010ع دل     ،السنة / مت در مع ذلك يق وب
را  106تزويد المياه للفرد بحوالي   وم / لت اه محافظة القدس    ( الي ة         ).2011، مصلحة مي واطن في قري ى أن الم ا تجدر اإلشارة إل وهن

د     ك بسبب الفاق اه، حيث تصل نس     في رافات ال يستهلك هذه الكمية من المياه، وذل ى   المي د إل د     % 26.5بة الفاق د عن ل الفاق ذه تمث ، وه
ات          . المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل ة راف اه في قري رد من المي دل استهالك الف غ مع وبالتالي يبل

ة  ويعتبر هذا المعدل اقل من الحد األدنى المقترح من . )2011، مصلحة مياه محافظة القدس( اليوم/لترا 78 قبل منظمة الصحة العالمي
  . لتر للفرد في اليوم 100والذي يصل إلى 

  
أما فيما يتعلق بسعر المياه فإن مصلحة المياه تتبنى تسعيرة تصاعدية تتناسب مع جميع الفئات االجتماعية للمستهلكين حيث يزداد 

  .ئة االستهالكسعر المياه حسب ف "9"يوضح الجدول . سعر المياه بازدياد آمية استهالك المياه
  

 )واحد شهر فاتورة دورة( 1/1/2012 تاريخ من المعتمدة القدس محافظة مياه بمصلحة الخاصة المياه تعرفة: 9جدول 

  فئة االستهالك
 )³م (

  منزلي
)³م / شيكل (  

  صناعي
)³م / شيكل (  

  سياحي
)³م / شيكل (  

  تجاري
)³م / شيكل (  

  مؤسسات عامة
)³م / شيكل (  

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 

 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 
 2012مصلحة مياه محافظة القدس، : المصدر

  
نبعين غير مستغلين في القرية، حيث  ، باإلضافة إلى وجود لتجميع مياه األمطار ا منزليابئر 37يوجد في القرية من الجدير بالذآر أنه 

   .)2010مجلس قروي رافات، (تحتاج إلى إعادة تأهيل آي يتم استغاللها 
  

  الصرف الصحي
  

ة   حيث يستخدم السكان صرف الصحيللشبكة  رافاتقرية يتوفر في ال  اه العادم روي   ( الحفر االمتصاصية للتخلص من المي مجلس ق
ارب             واستنادا إلى تقديرا). 2010رافات،  ا يق ا بم ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ومي من المي  148ت االستهالك الي

أما على مستوى الفرد في القرية، فقد قدر معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي  . متر مكعب سنويا 54,187مترا مكعبا، بمعنى 
، ومن ثم يتم بواسطة صهاريج النضح الحفر االمتصاصيةب المجمعةالمياه العادمة  فريغت ومن الجدير بالذآر أنه يتم. لترا في اليوم 63

ة اة للبيئ ة دون مراع اطق مفتوح ي من ا ف تخلص منه د . ال ة الناتجة سواء عن اه العادم تم معالجة المي ه ال ي ى أن ارة إل ا تجدر اإلش وهن
 .)2012أريج،  -قسم أبحاث المياه والبيئة ( العامة المصدر أو عند مواقع التخلص، مما يشكل خطرا على البيئة والصحة

  



  القدسمحافظة                                  دراسة التجمعات السكانية                                                                              
 

 14

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                    

ة والصناعية    قروي رافاتمجلس عتبر ي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجاري
دارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رسوم شهرية  ونظرًا لكون عملية إ. في القرية، والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منها

دارها   ات مق ل النفاي ع ونق ة جم ن خدم ين م ى المنتفع ي 20عل كنية،/كلش دة س ل وح تم تحصيل  الشهر لك وم % 90وي ذه الرس ن ه م
  .)2010مجلس قروي رافات، (المفروضة على المواطنين 

  
ازل والمؤسسات والمحالت         ينتفع معظم سكان قرية رافات من خدمة إدارة النفايات الصل ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي بة، حيث ي

اء           ات موزعة في أحي ى حاوي ا إل تم نقله م ي ة التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ث ة     القري ا   حيث يوجد في القري م
رتين   بواقع القروي  مجلسالحاوية، ليتم بعد ذلك جمعها من قبل  100 يقارب رة أو م ى      أسبوعيا م ات إل يارة النفاي ا بواسطة س ، ونقله

مجلس قروي (دفنها ، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق آم عن التجمع 2والذي يبعد  بلدية رام اهللا مكب نفايات
  ).2010رافات، 

  
ات       ومي من النفاي رد الي اج الف ة    أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنت ات الصلبة في قري م  0.7 راف در   آغ الي تق ، وبالت

ة بحوالي     ى  طن  1.7آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميًا عن سكان القري نوياً   607، بمعن ة     ( طن س اه والبيئ ج،   -قسم أبحاث المي أري
2012(. 

  

  األوضاع البيئية
  

  : معالجتها وإيجاد حلول لها، والتي يمكن حصرها بما يليآغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من  رافاتتعاني قرية 
  

  أزمة المياه
  

 القرية عنفي فصل الصيف  وخاصة لفترات طويلة من قبل مصلحة مياه محافظة القدس انقطاع المياه.  
 ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة وقدمها .  

 ضعف ضخ المياه في الشبكة. 
  ).2010رافات، مجلس قروي (

 
  إدارة المياه العادمة

 
 للتخلص من المياه العادمة، وقيام  االمتصاصية و الحفر الصماء صحي، وبالتالي استخدام الحفرالصرف لل عدم وجود شبكة

بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمكنهم من تغطية 
آما أن استخدام هذه . صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القرية بمكارةالية الالزمة لنضحها، يتسبب التكاليف الع

، حيث تختلط هذه )آبار جمع مياه األمطار(الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 
حة للشرب، حيث أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه المياه مع المياه العادمة، مما يجعلها غير صال

آما أن المياه العادمة . العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
نها في مناطق مفتوحة دون األخذ بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص م المتصاصيةالتي يتم تجميعها من الحفر ا

  .  بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
  

  إدارة النفايات الصلبة
 

  ي        المجاورة والتجمعات  القرية عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة ل الت ى العراقي يس إل ك بشكل رئ ود ذل ، ويع
ل       تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام اله ة مث راخيص إلقام ق بإصدار ت يئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعل

ة )ج(هذه المكبات، حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق  حيث أن   .، والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكامل
وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ولكن  بلدية رام اهللا وبالتعاون مع بلديتي البيرة وبيتونيا تسعى إلنشاء مكب نفايات إقليمي

 )2011بلدية رام اهللا، : (المشروع يتعرض للعديد من المعيقات وتتمثل في
 .إشكالية شراء واستمالك األراضي ألسباب فنية تتعلق بمالكييها .1
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ة المالية ، رغم وجود التزام رسمي من دولة رئيس الوزراء ووزاراألراضيتوفر التمويل الالزم لشراء  إشكالية  .2
 .السيولة لدى السلطة ال زالت تشكل عائقا لم يذلل بعد إشكالية أن إال، األراضيلتغطية ثمن 

  .أوسلوحسب اتفاقية   C المعتمدة آونها تقع في منطقة لألراضيعدم القدرة على تنفيذ االستمالك   .3
 

   ي ات الخطرة ف ة لفصل النفاي ود آلي دم وج ةع ث المدين ام، حي ات  والمحافظة بشكل ع ات الخطرة والنفاي ع النفاي تم تجمي ي
 .دفنها، حيث يتم التخلص منها في المكب عن طريق مكب بلدية رام اهللالصناعية مع النفايات غير الخطرة ويتم نقلها إلى 

  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

   رافاتسياسي في قرية  الوضع الجيو
  

الرجوع  ىب ام     إل ن الع ول م هر أيل ن ش رين م امن والعش ي الث ة ف ة والموقع ة المؤقت لو الثاني ة أوس ة  1995اتفاقي لطة الوطني ين الس ب
ا مساحته     ،)ج(و ) ب(مناطق  إلى رافاتتم تقسيم أراضي قرية  ،الفلسطينية وإسرائيل ا   436حيث تم تصنيف م من  % 12.8(دونم
ة   ة الكلي ى عاتق السلطة                أراضي من  ) مساحة القري ام عل ا المسؤولية عن النظام الع ع فيه ي تق اطق الت اطق ب وهي المن ة آمن القري

ى  ة عل لطة الكامل رائيل الس ى إلس ة الفلسطينية وتبق ورالوطني ديات   األم ن البل ة م اطق الفلسطينية المأهول م المن ة وتشكل معظ األمني
اطق المصنفة ب والتي تشكل     . اتوالقرى وبعض المخيم دا من      والجدير بالذآر أن غالبية السكان يتمرآزون في المن نسبة ضئيلة ج
ج وهي المناطق التي تقع  آمناطق) من مساحة القرية الكلية% 87.2(دونما  2958فيما تم تصنيف ما مساحته . المساحة الكلية للقرية

 إال األشكال حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من  وإداريا،منيا أ ،تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية
اطق   اإلشارةوتجدر . اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةصادر عن بتصريح  ة   هي األ " ج"أن معظم األراضي الواقعة في من راضي الزراعي

  ).1جدول رقم ( والمناطق المفتوحة
  

 1995اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية في عام  افاترألراضي في قرية تصنيف ا: 10جدول 

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ
  12.8 436 مناطق ب
 87.2 2,958 مناطق ج

  0  0 محمية طبيعية
 100 3,394 المساحة الكلية

 2012 أريج - لومات الجغرافية نظم المعقاعدة بيانات وحدة : المصدر

  
   مخطط جدار العزل العنصري اإلسرائيليو اإلسرائيليوممارسات االحتالل  رافاتقرية 

  
ة   لألغراض اإلسرائيليةحصتها من المصادرات  رافاتنالت قرية  ا   287مصادرة  تمثلت أوال في    ،العسكرية المختلف %) 8.5(دونم

ة       . ائيليةاإلسرقاعدة عوفر العسكرية  إقامةمن أراضي القرية لغرض  ة لغرض إقام د من أراضي القري آما وصادرت إسرائيل المزي
ديل    بحسب ف. جدار العزل العنصري ا ورد بالتع ر م ة            األخي ى الصفحة االلكتروني م نشره عل ذي ت لمخطط جدار العزل العنصري ال

د    ،2007في الثالثين من شهر نيسان من العام  اإلسرائيليةلوزارة الدفاع  ين أن الجدار يمت ة      5بطول   تب ى أراضي قري م عل ات آ  راف
ة  األراضي وتشمل ). الكلية رافاتمن مساحة قرية % 18.7(دونما  637ويعزل  ة       المعزول قاعدة عوفر العسكرية اإلسرائيلية المبني

  ).11جدول رقم ( واألراضي الزراعية في القريةالمناطق المفتوحة  على أراضي القرية باإلضافة إلى
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 القدس محافظة – رافات قرية في العنصري العزل جدار غرب المعزولة األراضي تصنيف: 11 جدول

العدد األراضيتصنيف   )بالدونم(المساحة 

 1 قاعدة عسكرية إسرائيلية 287

 2 مناطق مفتوحة 311

 3 أراضي زراعية 10

 4 منطقة الجدار 29

 المجموع 637
 2012أريج  - ية نظم المعلومات الجغرافقاعدة بيانات وحدة : المصدر

  

  معاناة أهالي قرية رافات جراء بناء جدار العزل العنصري
  

دار العزل العنصري المنطقة العمرانية في قرية رافات في معزل عن القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة وعن مدينة القدس  يضع ج
ة بجدار ا      ة والجنوبي ا وضع   . لعزل العنصري  بشكل خاص وذلك بتطويقها من الجهات الشرقية والغربي ة     آم ا قري ائم حالي الجدار الق

ا الجدار من        الجديرة و بير نباال قرىمعزل عن برافات  ة والتي يحيطه ة من القري والجيب وبيت حنينا البلد الواقعة في الجهة الجنوبي
ة رام اهللا مق   آليا فقدت ارتباطها بمدينة القدساألربع وها جهات د من    بفعل بناء الجدار وأصبحت مدين خالل نفق يمر من     صدها الوحي

  .االلتفافي اإلسرائيلي 443 رقم تحت شارع
  

ي     في قرية رافات العنصري ل عزآما وعمل جدار ال دد العمران ع التم ى من ة حيث      اتفي الجه  عل ة من القري ة والغربي قامت   الجنوبي
مما أدى إلى زيادة المساحة المصادرة من   القريةة في العمراني ةالمنطقمقربة من  العزل على اإلسرائيلي ببناء جدار االحتالل سلطات

تقبل    قريةأراضيها، في الوقت نفسه قلصت من المساحة المتبقية ألهالي ال ذي   األمر  ،للبناء والتوسع في المس ق  ال ى    خل د عل ع جدي واق
وباقي األراضي الفلسطينية إلى  -صةخا–القدس مدينة السياسات والمخططات اإلسرائيلية في  عملتآما . يصعب تغييره قريةأهالي ال

اء داخل    وعمرانية عاليةإيجاد آثافة سكانية  اطق اللعدم توفر أراض للبناء والتوسع ولحصر البن والتي تشكل نسبة     "ب"المصنفة   من
  . مما يضطر السكان إلى التمدد العمراني العمودي والداخلي%) 12.8( الكلية للقرية لمساحةضيلة من ا

  

  مخطط القدس الكبرى و عنصريجدار العزل ال
  

ة جزء من        ة والجنوبي ا الشمالية والغربي القدس  "مخطط  اليعتبر جدار العزل العنصري الذي يحيط بقرية رفات الفلسطينية من جهاته
ى       ' إسرائيل'الذي تقوم " اإلسرائيليالكبرى  يم عل ع أل الم الجغراف  و الفلسطينية  األرضبتنفيذه في خطوة لفرض واق ر المع ة من   تغيي ي

ة                اقي محافظات الضفة الغربي ة القدس عن ب م اغالق مدين ذي سوف يحك اء جدار العزل العنصري ال د   إسرائيل آانت  و .خالل بن ق
ى             'العمل على مشروع مخطط  استأنفت ة اإلسرائيلية بتدشين الخطوة االول دما قامت الحكوم بعينات عن ل الس رى في أوائ القدس الكب

تو    احة المس يع مس ا بتوس ين           لمخططه ي ب ل الجغراف ن التواص وع م ق ن دس لخل ة الق دود بلدي ارج ح ة خ رائيلية الواقع طنات اإلس
ة           ة القدس عن المدين ة شرق مدين المستوطنات اإلسرائيلية في مدينة القدس في الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقع

رى الق 'يشمل مخطط   و .حرمانها من حقها في العيش في المدينةو نفسها تيطانية االسرائيلية     ' دس الكب ي تحيط   اضم التجمعات االس لت
تيطاني شرق القدس        يم االس ه أدوم تيطاني شمال القدس       ،بمدينة القدس الى إسرائيل وتشمل تجمع معالي  ،وتجمع جفعات زئيف االس

  . وتجمع غوش عتصيون االستيطاني جنوب القدس
  

  مدينة رام اهللا بديل عن مدينة القدس 
  

ة      ،2000ع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام منذ اندال اطنون في قري ون الق ات فقد المواطن رى الفلسطينية المجاورة     راف والق
ة والعمل في              تفادة من الخدمات الصحية والتعليمي ون لالس ي يقصدها المواطن دة الت ة الوحي ارتباطهم بمدينة القدس بعد أن آانت القبل

افي   وأصبحت مدينة ر ،المدينة  اإلسرائيلي ام اهللا المكان الوحيد الذي يقصدونه لسد احتياجاتهم هذه من خالل السفر على الشارع االلتف
افي       اإلسرائيليومن ثم حظرت سلطات االحتالل . 2002حتى العام  443رقم  ى الشارع االلتف على المواطنين الفلسطينيين السفر عل

رة      رافات قريةمما اضطر المواطنين في  443رقم  اإلسرائيلي ة وفقي ة وملتوي والقرى الفلسطينية المجاورة من السفر عبر طرق بديل
ر  للبنية التحتية بين القرى المختلفة وداخلها وتبعد أضعاف المسافة عن  افي   الشارع المسافة عب م   اإلسرائيلي االلتف ان    433رق ذي آ ال
د  مال غرب الق طينية ش رى الفلس ين الق فر ب طينيين للس ارع  . سيقصده الفلس ر الش طينيين عب ى الفلس فر عل ق حظر الس م تطبي د ت وق

افي  رائيليااللتف م  اإلس ة 443رق ات  بإقام منتيةالمعيق ى   اإلس ات عل ات وفرض غرام ر مخالف ارة وتحري واجز الطي ة والح والحديدي
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ال  األمر اإلسرائيلي،يستعملون الشارع االلتفافي بالرغم من الحظر  الفلسطينيين الذين ة     الذي دفع ب واطنين في قري ات كثير من الم  راف
أخير في          اإلسرائيلية مدينة رام اهللا لتفادي المعيقات  إلىالهجرة  إلىوالقرى الفلسطينية المجاورة  ل وت ا تسببت في تعطي ا م ي غالب الت

ذا       م ه ى عمله واطنين من وال ى  باإلضافة حرآة الم واطنين       إل ا الم ان يتعرض له ي آ ات الت وات جيش    من ق  الفلسطينيين  االهان ل ق ب
  . على هذه الحواجز اإلسرائيلياالحتالل 

  

  رافاتالصادرة في قرية  اإلسرائيليةالعسكرية  األوامر
  

م  اإلسرائيلي العسكري   األمرقامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإصدار  اني والعشرين   اريخ بت  ت/52/05 رق من   آذارمن شهر   الث
ات دونما من أراضي قرى  107.5ويصادر ما مساحته السرائيلي لغرض بناء جدار العزل العنصري ا 2005العام  ر    راف ديا وبي وقلن

  .نباال والجديرة
 

  رافات قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  فذةلمنالمشاريع ا
  

  . )12انظر الجدول رقم (عدة مشاريع خالل الخمسة سنوات الماضية  بتنفيذ رافاتقام مجلس قروي 
  

 الماضية سنوات خمسة خالل رافات قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 12جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

  بلدياتصندوق ال  2005  بنية تحتية  وشق وتعبيد طرق رئيسة  تأهيل
  صندوق البلديات  2005  بنية تحتية  شق طرق داخلية

  البنك األلماني للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2006  خدمات عامة  مجمع رافات الرياضي إنشاء
 CHF  2008  بنية تحتية  طرق فرعية
  الحكومة الفلسطينية  2009  ترفيهي/ خدماتي  ملعب رافات

 2010 ،قروي رافاتمجلس : المصدر

 

  المشاريع المقترحة 
  
ة،    ه، وسكان قريةلوبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ا رافات مجلس قرويتطلع ي إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القادم

دها في ا       م عق ي ت ة لحيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة الت ام بتن  والتي  قري ذها ق د   في معه
  :وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة. )أريج(القدس  -األبحاث التطبيقية

  
 .شبكة الصرف الصحي استكمالالحاجة إلى  .1
 .إنارة الشوارع الداخليةالحاجة إلى  .2
 .بناتلل ثانوية بناء مدرسةالحاجة إلى  .3
  .ساسية الالزمةتوفير الخدمات األالحاجة إلى  .4
 .الدعم المالي لجهات والمؤسسات التي تقوم بتقديماهتمام ا .5
  .في القرية تحسين واقع الخدمات الموجودةالحاجة إلى  .6
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  قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   

ة   قريةتياجات التطويرية لل، األولويات واالح13ويبين الجدول رقم . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية قريةتعاني ال من وجه
  .قرويالمجلس نظر ال

  

 رافات قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 8^   *   شق، أو تعبيد طرق 1

   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  ينبوع 2   *  إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
متر مكعب 1000  *  بناء خزان مياه 6

  

 آم 12  *   ترآيب شبكة صرف صحي 7
  آم 2  *  ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 50  *   النفايات الصلبةحاويات لجمع  9

   *      لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

   *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 مرآز صحي  *  عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

 مرآز صحي  *   عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

   *   الموجودةالعيادات  شراء تجهيزات طبية للمراآز أو 3

 االحتياجات التعليمية
  مرحلة أساسية   *  بناء مدارس جديدة 1

 مرحلة أساسية  *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

  *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  دونم 200  *   استصالح أراض زراعية 1

 بئر 100   * إنشاء آبار جمع مياه 2

  *    برآسات مواشي/ ربناء حظائ 3

   *  خدمات بيطرية  4

  *    أعالف وتبن للماشية 5

  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

   *   فلحهبذور  8

   *   نباتات ومواد زراعية 9
  .آم طرق زراعية 3وداخلية،  آم طرق 1آم طرق رئيسة،  4^ 

  2010، ي رافاتقرومجلس : المصدر       
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