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 شكر وعرفان

  
ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                   )أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق  بال

  .  (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 ال   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه قروي

  . 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، و    إعداد 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)أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م باني )AECID( ال 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 التر           امج أزاه ى برن آيز 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  . شة في محافظة الخليل   والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهم        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

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

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 واد السادةقرية  دليل
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ل    منطقة يطا  هي إحدى قرى   ،واد السادة قرية   ع  تو ، في محافظة الخلي ة الخ    ق وب من مدين ى الجن ل، و إل د  لي ى بع ا   15 عل م منه . آ
دة ومن الجنوب  ،خلة العبدقرية ومن الشمال ، قرية الدويرمن الشرق    يحدها ا بل ة  من الغرب   ، و يط ة الريحي  خريطة انظر  ( .قري
  . )1 رقم

  
  واد السادة  قريةموقع وحدود: 1 خريطة

  
  
ة    قعت سادة قري ى  واد ال اع   عل ر 727ارتف وق سطح البحر   ا مت غ  و،  ف دل  اليبل ا حوالي   فيلألمطار سنوي ال مع م  303 ه دل  ،مل  ومع

  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية( .%60  النسبية حواليةمعدل الرطوبيبلغ  و درجة مئوية،18  السنويةدرجات الحرار
  

وم    .منطقة ريفية  أنها على   واد السادة  قرية   تصنف إدارة ويق ة  ال ب ام      قري ذ ع شاريع، ت     ،2002 من ة م ال و،  أعضاء  5تكون من     لجن
ايوجد ر  له نو. مق سؤوليات  م شاريعم ة الم ديمها لجن وم بتق ي تق شمل خ، الت ة وت ة التحتي اءادمات البني اتو ،لكهرب ع النفاي  ،جم

  . باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية واإلنسانية

  نبذة تاريخية
 اسم جبل آان عبارة عن       مشتق من سم  االأن  ب  فهناك رواية  ،بالنسبة السم القرية  و. كنعانيعهد ال ال إلى د تاريخ قرية واد السادة    يعو

      .المنطقةمن نفس واد السادة هم  قريةسكان و. مكمن لقطاع الطرق
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    واد السادةقرية من  ةصور

  األماآن الدينية واألثرية
   ).2أنظر خريطة رقم  (. وهو مسجد عبد اهللا بن مسعود،يوجد في قرية واد السادة مسجد واحد

   . خربة واد السادة فيهايوجدف  في القرية،ماآن األثريةأما بالنسبة لال
  

  المواقع الرئيسة في قرية واد السادة: 2خريطة 
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  السكان
، 2007، فقد تم تقدير عدد سكان قرية واد السادة عام 1997بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساآن الذي جرى عام

   . نسمة من اإلناث99 نسمة من الذآور، و132، منهم  نسمة231بحوالي 
  

  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

ل من           % 50.4: ، آان آما يلي   2007لعام  قرية واد السادة     ة أق ة العمري ا،    15ضمن الفئ ة       % 45.8 عام ة العمري  -15ضمن الفئ
  . عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 3.8 عاما، و64
  

  العائالت
  .اسنيد، وربيع  أبوة،الحمامد: يتألف سكان قرية واد السادة من عدد من العائالت، ومنها

  

  قطاع التعليم
  

ام            ذي جرى ع داني ال ة جزءا من     2007في المسح المي ار القري م اعتب ر          ، ت ة غي ة للقري ة التعليمي ات الحال ان بيان ذا ف دة يطا، ل  بل
ز،                الحالة،  1متوفرة بصورة مستقلة، ويبين الجدول رقم        دوير، اعزي راس، ال ة ال سة، قرن  التعليمية في يطا، رفادا، المنطار، خري

  .واد السادة، حريز، وخلة عربي
  
  2007 -ة التعليميةحسب الجنس والحال) سنوات فأآثر 10( بلدة يطاسكان : 1جدول 

دبلوم  ماجستير دآتوراه المجموع
يعرف القراءة  إبتدائي 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
  . وخلة عربي،هذا الجدول يتضمن بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز

  
سادة،         2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        يمهم      ، ال يوجد أية مدارس في قرية واد ال يضطر الطالب التوجه    ولتلقي تعل

  .  آم3واللتان تبعدان عن القرية حوالي  ،قرية الريحية و،لمدارس الموجودة في بلدة يطاإلى ا
  

  قطاع الصحة 
ة الطوارئ يتوجه المرضى          .  إلى المرافق الصحية   تفتقر قرية واد السادة    ى  وفي حال ا      المرإل دة يط  افق الصحية الموجودة في بل
  . لتلقي العالج الطبي

  األنشطة االقتصادية
  .)1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 98يعتمد االقتصاد في قرية واد السادة على قطاع الزراعة، حيث يستوعب حوالي 

   
 : ائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية واد السادة، ما يليوقد أظهرت نت

 .من األيدي العاملة% 98قطاع الزراعة، ويشكل  •
 . من األيدي العاملة% 1سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 1قطاع الموظفين ويشكل  •
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   النشاط االقتصادي في قرية واد السادةملة حسب القوى العاتوزيع: 1شكل 

سوق العمل االسرائيلي 
1%

التوظيف
1%

الزراعة
98%

  
  

   : نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليقرية واد السادة وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في 
 .العاملون السابقون في إسرائيل -1
 . أفراد فأآثر6المعيلون ألسر تتكون من  -2
 . واألطفالربات البيوت -3
  .الزراعةقطاع  -4

  
  القوى العاملة 

ر                   2007في المسح الميداني الذي جرى عام        ة غي ة في القري وى العامل ات الق ان بيان ذا ف دة يطا، ل ة جزءا من بل ، تم اعتبار القري
م           ين الجدول رق ة     ،  2متوفرة بصورة مستقلة، ويب وى العامل دوير،          وضع الق راس، ال ة ال سة، قرن ادا، المنطار، خري  في يطا، رف

  . واد السادة، حريز، وخلة عربياعزيز،
  

 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 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

فرغ مت
العمال 
  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 عربي، هذا الجدول يتضمن بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز  
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  قطاع الزراعة
  

ة  وخاصة ،معظم سكانها يعملون في قطاع الزراعة   ، ف  قرية زراعية  ،ادةقرية واد الس  تعتبر   ة   تربي روة الحيواني غ المساحة   .  الث تبل
سادة     الكلية لقرية  م،   2000 حوالي  واد ال ا   دون م  1400منه ة للزراعة   أراض دون ا  ( قابل م مزروعة  1000منه م  400 و، دون  دون

اه  ا مصادر قص ، وذلك يعود إلى شح األمطار، نغير مزروعة  صادية من العمل في الزراعة      ال وعدم  ،لمي انظر  (. )جدوى االقت
  ).3خريطة رقم 

  
  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية واد السادة: 3خريطة 

  
  . لفيةوالمحاصيل الرئيسة التي تزرع في القرية هي أشجار الزيتون، أشجار اللوزيات، والمحاصيل الحقلية والع

  
ام،     800فيها  يوجد  حيث  بأنواعها المختلفة،   اشية  على تربية الم  تعتمد  من األسر في قرية واد السادة       % 90حوالي    رأس من األغن

  . رأس من الماعز50و
  

ة  وغير  مناسبة لسير الدواب،    وهي  في القرية،   آم من الطرق الزراعية    2أما بالنسبة للطرق الزراعية، فيوجد حوالي          وهي  ، آافي
  .   تأهيل وتعبيدإعادة بحاجة إلى 

  
  :ة في القرية، ما يليقطاع الزراع تواجهالتي مشاآل ال ومن

  . الكافية الطرق الزراعيةعدم توفر .1
 . المياهشح .2
اه العادم .3 دفق المي ي  ةت ة ف ن القري القرب م سمن ب و ال ي  ،واد أب ة الخصبة ف دمير األراضي الزراعي ى ت ي أدت إل  والت

  .المنطقة
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   ات والخدمات المؤسسقطاع 
    .قريةالالمؤسسة الرئيسة في ، هي 2002لجنة مشاريع واد السادة التي تأسست عام تعتبر 

  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .شبكة االتصاالتبة وصولم غيرواد السادة قرية  :االتصاالت •
 
اه  الرئيسة لمصادرالجمع وتنكات المياه بار الوتعتبر آ .مياهالبشبكة  حاليا ة  وصول غير م  واد السادة قرية   :المياه • في   لمي

 . للشرب فقط  مياههتستخدم) نبع واد السادة( صغير  ذلك يوجد في القرية نبعإلى إضافة .القرية
  

اء             :الكهرباء • شبكة الكهرب سادة موصولة ب ة واد ال ام   قري ذ ع ة موصولة       2001من سكنية في القري ع الوحدات ال ، وجمي
  .ضعف التيار الكهربائيوتعاني القرية من .  القرية بالتيار الكهربائيدويتزروي الريحية بقوم مجلس قيو. بالكهرباء

  
اه العادم  .  ال يوجد في قرية واد السادة شبكة صرف صحي  :الصرف الصحي  • ر    هويتم التخلص من المي ق الحف  عن طري

 .االمتصاصية والقنوات المفتوحة
  

ة    يوجد   ال   :جمع النفايات الصلبة   • صلبة،    نظام إل  سادةواد ال في قري ات ال زل    حيث  دارة جمع النفاي تخلص آل من من  ي
سمن    في   ةمجرى المياه العادم  وتعاني القرية من مشاآل بيئية بسبب        .ها بشكل عشوائي عن طريق حرق     هنفايات واد أبو ال

   .، وانتشار الحشرات واألوبئة والروائح الكريهة دونم من أراضي القرية1000الذي أدى إلى تدمير 
 

ة من ثالث            عامة ال يوجد في قرية واد السادة شبكة مواصالت       : خدمة المواصالت  • ، حيث تتكون المواصالت في القري
ق    و.  في تنقلهم  لمشي على األقدام أو استخدام التراآتورات     ايضطر السكان   وتعمل آقطاع غير منظم،     سيارات   ا يتعل فيم
  . آم طرق داخلية2 و، آم طرق رئيسة3.5 ،ة آم طرق زراعية غير معبد5.5يوجد في القرية ، فبالطرق

  

  ة المنفذةالخطط والمشاريع التطويري
   .الممول من مؤسسة اوآسفامو ، شبكة مياه القريةعملمشروع نفذ المجلس القروي ، 2007في عام 
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  ولويات واالحتياجات التطويرية للقريةاأل
  

ة والخدم                ة التحتي ر في البني ة تعاني قرية واد السادة من نقص آبي م       . اتي ين الجدول رق ة    3ويب ات واالحتياجات التطويري ، األولوي
  .للقرية

  
  واد السادةقرية األولويات واالحتياجات التطويرية في : 3جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  * آم5.5    *  شق أو تعبيد طرق 1
         *  بكة مياه جديدةترآيب ش 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م500       * بناء خزان مياه 4
  *      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 ا/ ت حية عي دات ص

  موجودة 
     *   

   *       الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 االحتياجات التعليمية

 ة، ساسيالمرحلة األ       *  بناء مدارس جديدة 1
  ةثانويالمرحلة ال

   *     تأهيل مدارس موجودة 2
  *      تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم200    *  يةاستصالح أراض زراع 1
 آبار 10     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسا15      *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
      *  بذور فلحه 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

   .ق داخلية آم طر2و آم طرق رئيسة، 3.5 •
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