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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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 ةدليل قرية النجاد
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
رى    هي  ،)عابنةعرب الك  (النجادةقرية   ا    إحدى ق ة يط ل      منطق ع   تو ، في محافظة الخلي ى ق ل،           إل ة الخلي شرقي من مدين وب ال  الجن

دة من الغرب  و ،)تجمع بدوي(عرب الصرايعة من الشمال و، البحر الميت من الشرق    يحدها. م منها آ 19 على بعد و ا  بل  ومن  يط
  . )1  رقمطةخريانظر (. 1949خط الهدنة عام الجنوب 

  
  النجادةقرية وقع وحدود م: 1طة يخر

  
  
عت ة ال ق شرق من قري ى ال اع ال ة متوسطة االرتف ى تل ةعل ىو،  يطامدين اع  عل ر530ارتف وق سطح البحرا مت غ و ، ف دل اليبل مع

سنوي  ارال والي فيلألمط ا ح م 369 ه رار،مل ات الح دل درج سنوية ومع ة، 16  ال ة مئوي دل الرطوب درج واليةومع سبية ح   الن
  ). أريج-مات الجغرافيةوحدة المعلو (.61%

  
ام  قرية ال يقوم بإدارةو. منطقة ريفية   على أنها  النجادة قرية   تصنف روي  ، 1997منذ ع  وموظف  أعضاء  7 تكون من  ي ،مجلس ق
  :المجلس القروي فيومهام مسؤوليات تمثل وت. واحد

  
  .جمع النفاياتولكهرباء او  المياهتشملو ، البنية التحتيةتقديم خدمات .1
 . للمواطنينت االجتماعية واإلنسانيةماالخدتقديم  .2
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  .والدقيقةربة طويل الشيح خ آل من إدارياوتضم قرية النجادة 

  نبذة تاريخية
  

ة       تجراعثماني واالنتداب البريطاني، حيث ه  الفترة الحكم    إلى النجادةقرية  تاريخ  يعود   رة العربي ة نجد في الجزي  قبيلة من منطق
  ". النجادة" وهي قبيلة ، اسم القبيلةمأخوذ منالقرية آما أن اسم . استقرت في منطقة يطاوالى فلسطين 

   
  النجادةقرية من صور 

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ن عمرو          ،يوجد في قرية النجادة مسجد واحد       اع ب ة      . وهو مسجد القعق اآن األثري سبة لالم ا بالن ة،  أم ا يوجد ف  في القري  بعض   فيه
  .تغاللها آأماآن سياحية يمكن اسوالتي ،اآلبار القديمة

  السكان
  

 نسمة من 217 نسمة، منهم 413، أن عدد سكان قرية النجادة بلغ 2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 
  .ات وحد104 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 51 نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر 196الذآور، و
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  الفئات العمرية والجنس
  

ات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في أظهرت بيان
 64 -15ضمن الفئة العمرية % 45.4 عاما، 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 52.9: ، آان آما يلي2007قرية النجادة لعام 

 : 111 هي ،آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المنطقة. ق عاما فما فو65ضمن الفئة العمرية % 1.5عاما، و
  %. 47.4، ونسبة اإلناث %52.6، أي أن نسبة الذآور 100

  
  العائالت

  
  .والبراقة، القرب، النجادة : ومنها ،عائالتال عدد من سكان قرية النجادة من ألفيت

  الهجرة 
  

  . شخصا30 حوالي 2001يبلغ عدد الذين هاجروا من القرية منذ العام 

  التعليم قطاع 
  

ة    %80، وقد شكلت نسبة اإلناث %12.2، حوالي   2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية النجادة للعام          سبة عالي ر ن ، وهذه تعتب
اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 27.6ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق وا دراسته   % 36.2ي م انه

ة    % 7.7انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 10.2االبتدائية،   تهم الثانوي م     . انهوا دراس ة           1الجدول رق ين المستوى التعليمي في قري ، يب
  .2007النجادة، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 

  
 2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية النجادة : 1جدول 
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي ممل أمي   الجنس دبل

وم   بكالوريوس  متوسط دبل
  المجموع ماجستير  عالي

 127  - 2 12 - 10 18 44 35 6  ذآور
  119  -  - 1 -  9 7 45 33 24  إناث

  246  - 2 13 - 19 25  89 68  30  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

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

  .، وهي مدرسة الكعابنة األساسية المختلطة)العالي
   

ام الدراسي               غ       2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في الع ادة بل ، أن عدد الصفوف الدراسية في النج
  . معلما ومعلمة12 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 146  صفوف، وعدد الطالب10

  
ة ة والثانوي دارس للمراحل اإلعدادي دم وجود م ادة من ع ة النج اني قري ذلك يضطر الطالب . وتع صرايعة التوجهل ة ال ى قري  إل

  : آما يعاني قطاع التعليم في القرية من المشاآل التالية.  آم8إلآمال دراستهم، والتي تبعد عن القرية 
 . عدم وجود مدراس للمرحلة اإلعدادية والثانوية لكال الجنسين-
  . صعوبة الوصول إلى المدارس في القرى المجاورة-    

  

  الصحة قطاع 
  

ة          وجود باستثناء،  ة إلى المرافق الصحية   تفتقر قرية النجاد   ه      ، مرآز صحي حكومي في القري وم بزيارت رة واحدة في        يق طبيب م
سوي،    إضافة إلى  .لألطفالتقديم اللقاحات الالزمة  من اجل   األسبوع ولمدة ساعة واحدة      ا المرآز الن خدمات صحية أخرى يوفره
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ا   إلى يتوجه المرضى للعالج في حالة الطوارئ  و .شرف عليه لجان العمل الزراعي    تالذي   دة يط  المرافق الصحية الموجودة في بل
  .أو مدينة الخليل

   
  .وعدم وجود طبيب بدوام آاملمرآز صحي،  عدم وجود  التي تعاني منها الخدمات الصحية في القرية، هي والمشكلة الرئيسة

 

  يةاالقتصاداألنشطة 
ى   % 80همها قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي يعتمد االقتصاد في قرية النجادة على عدة قطاعات، أ       ة وعل من القوى العامل

  .)1انظر الشكل رقم . (العاملةمن القوى % 14، حيث يستوعب حوالي سوق العمل اإلسرائيلي
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية النجادة، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 80، ويشكل قطاع الزراعة •
 .من األيدي العاملة% 14سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع التجارة، ويشكل  •
 

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

ة ،  قطاع الزراع
80%

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %14 

قطاع الموظفين ، 
5% قطاع التجارة ، %1 

  
  

  .بقالة واحدةباستثناء وجود  المؤسسات االقتصادية والتجارية، لىإوتفتقر قرية النجادة 
  

  : وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في قرية النجادة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  .مزارعين صغار ال-3
  . صغار التجار-4
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  القوى العاملة 
  

اك    .  شخصا من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا      73، أن هناك    2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام         ان هن وآ
زل       % 43.4من الطالب، و  % 45.7منهم  ( شخصا من السكان غير نشيطين اقتصاديا        173 ال المن رغين ألعم ظر  ان). (من المتف

  ).2الجدول رقم 
  

 2007 -عملالى عالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( النجادة قرية سكان : 2جدول 
 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 ألع م

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 127 55  6  1 7  - 41 72 1 5 66  ذآور
  119 118 - -  5 75 38 1 - - 1  إناث

  246 173  6  1 12  75 79 73  1 5 67  المجموع
  . النتائج النهائية،2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

ا  15,000قرية النجادة حوالي  الكلية ل مساحة  ال تبلغ م  4,000 دونم، منه ة  5,000 سكنية، و أراض دون م أراض زراعي ا   ( دون منه
ة، وحوالي          3,000حوالي   وفر            2,000 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلي سبب عدم ت ر مزروعة ب م غي اه  دون ال   ،المي   ورأس الم
انظر خريطة ( . دونم أراض مفتوحة وغابات4,000 ، ) من الزراعة االقتصاديةجدوىضعف الو لالستثمار في الزراعة،     الالزم
  ).2رقم 

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية النجادة: 2طة يخر
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ة حوالي      حيث   بية الثروة الحيوانية،  بتر تقوم   قرية النجادة في   األسرجميع  أما على صعيد تربية الثروة الحيوانية، ف       يوجد في القري
  .    ورأسان من البقر الماعز، رأس من2,000،  األغنام رأس من3,000

  
ة، يوجد         ا    بالنسبة للطرق الزراعية في القري م   7حوالي    فيه سير التر     طرق   آ ة، وهي مناسبة مناسبة ل ورات  ازراعي  واآلالتآت

   . غير آافية، إال أنها الزراعية
  
ادة                مو ة النج زارع في قري ي تواجه الم م المشاآل الت اه              : ن أه وفر المي بة، عدم ت ة مناس ال،  ،عدم وجود طرق زراعي  ورأس الم

  .   لماشيةا أعالفباإلضافة إلى ارتفاع أسعار 

   المؤسسات والخدمات قطاع 
  

  :ما وه،نا مؤسستفي قرية النجادة الى المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، يوجد إضافة
  .1994 عام تأسسمجلس قروي النجادة،  .1
ام   .2 ي ع صرايعة، تأسس ف ة وال سوي عرب الكعابن اد لجان العمل الزراعي 2007مرآز ن دعم من اتح ديم خدمات ،، ب  لتق

    .للنساء في القرية والقرى المجاورة

  

  والمصادر الطبيعية  التحتيةالبنية 
  

 .التشبكة االتصاب وصولةمغير  النجادةقرية  :االتصاالت •
 
اه  وصولة  من الوحدات السكنية م   % 85تقريبا  و .2003 منذ عام    مياهالبشبكة  النجادة  قرية   وصلتم   :المياه • شبكة المي . ب

ديل     بار الجمع هي مصدر     وتعتبر آ . بتزويد القرية بالمياه  ) ميكروت(تقوم شرآة المياه اإلسرائيلية     و اه الب واطنين المي  للم
  .في القرية

  
اء الخاصة     من  جزء من القرية يستخدم الكهرباء       .ة بشبكة الكهرباء  وصولمغير   جادةالنقرية   :الكهرباء • مولدات الكهرب

دات الخاصة،    ،  خدمة الكهرباء المشاآل التي تواجه القرية في    من  و. التي يملكها المواطنون   شغيل المول ارتفاع تكاليف ت
اء شبكة          السلطات اإلسرائيلية   رفض ،  عدم قدرة المواطنين في دفع االلتزامات والمستحقات التي عليهم         ة بن  طلب القري

 .آهرباء
  

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

  
صلبة   نظام  النجادةفي قرية يوجد ال  :جمع النفايات الصلبة  • ات ال وم  حيث  ، إدارة جمع النفاي التخلص من  ب آل أسرة   تق

 . بشكل فرديهانفايات
  

ة المواصالت • ون : خدم ام مواصالت رسمي، ويضطر المواطن ادة نظ ة النج ي قري د ف ات او الال يوج تخدام الحيوان س
 آم طرق    6منها   آم طرق،    13وفيما يتعلق بالطرق يوجد في القرية       . السير على أقدامهم للوصول إلى القرى المجاورة      

  . آم طرق زراعية7 و،ةرئيس

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

ادة مشروع          2004منذ عام    ة النج ة        ا، واحد  ا، نفذ المجلس القروي في قري اه الداخلي ضم   ، وهو توسيع شبكة المي اطق سكنية   لت من
  . ERMجديدة في القرية، وقد تم تمويل المشروع من مؤسسة 
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  قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
  

 .، األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية3ويبين الجدول رقم . تعاني قرية النجادة من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  النجادةقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 3جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

  البنية التحتيةاحتياجات 

  * آم17    *   أو تعبيد طرق،شق 1
   آم8       *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم1      * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
    *      بناء خزان مياه 4
  آم8     *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
  *       ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 

         * عيادات صحية جديدة /ء مراآزبنا 1

   *         .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2

  *       .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  ةثانويالمرحلة ال       *  بناء مدارس جديدة 1

       * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2

      *   تعليميةتجهيزات 3

 االحتياجات الزراعية       
   دونم1000    *  استصالح أراض زراعية 1

 ا بئر20     *  آبار جمع مياهإنشاء 2

  برآسا50      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3

      * خدمات بيطرية 4

       *  أعالف وتبن للماشية 5

   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6

      *  ةبذور فلح 7

        *   ومواد زراعيةنباتات 8
 . آم طرق زراعية 10 و، آم طرق داخلية4 آم طرق رئيسة، 17 •
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