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 شكر وعرفان

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 .  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا 

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي            

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –ا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحتياج

 .(AECIDالتنمية )

 

إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية   يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا   والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      والبيئية

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية رير 

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 ياصيد قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  8..8  وعل  بعد مدينة نابلا شمال   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية ياةيد

الترب بيت إمرين وجبع   ومن  سيريا )جنين(   ومن الشمالوالي الفارعة )طوباس( يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةيرة الشمالية طلو ة وعص ومن ال نوب  )جنين(

 

 ياصيد قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     26.48.لسةنوي لممطةار  يهةا حةوالي     سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل ا      ةوق  متةرا   086علة  ارتفةاع    قريةة ياةةيد  تقع 

أريةج    –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %06.4لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسبية حوالي  10لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي      لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة         173,1تبلل مساحة قرية ياةيد حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

   حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا   2611وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .ة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماة
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    ت  تعيينه  من قبل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية   أعضاء 1يتكون الم لا الحالي من وم   .111عام  ياةيد قروي ت  تأسيا م لا

  ياةةيد  قةروي م لةا  )متلةب الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا       ال يكمةا  . لائ  ملةب ويوجد للم لا مقر   موظفين  ي الم لا  كما يعمل

2613). 

 

 ما يلي    (2613  قروي ياةيدم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 مدال شبكة مياه الشرب وةيانتها.إ 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  و 

 .حماية األمالك الحكومية 

 حماية المواقع التاريمية واألثرية. 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 

 نبذة تاريخية
 

 يعةول تةاريإ إنشةاء الت مةع     و ياةةيد تعنةي  عةّا النسةور .     حيةث أّن كلمةة  رتفاعها وكثرة أشة ارها   ال الس ابهذا  ياةيدقرية  سميت

لة  شةةب   ياةةيد إ  قريةة ل سةةكان أةة  ويعةول . القديمةة أشة ار ال يتةةون الرومانيةة    حيةةث تكثةر  ةي أراضةيها   لرومةاني  العهةد ا لة   إ الحةالي 

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2613  ياةيدقروي م لا ) .ال  يرة العربية

 

 ياصيد قرية من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
ن والمنةاطق األثريةة  ةي    كمةا يوجةد بعةأل األمةاك     .مسة د المّشةاقي ال ديةد   والمسة د العمةري      وهمةا   مسة دين  ياةةيد  قريةيوجد  ي 

ريةر ملهلةة    جميعهةا  هةذه المنةاطق  مةن ال ةدير لكةره أن    و .هةولا الةولي  مقةام  عمةر   ظةاهر ال مس د المّشةاقي القةدي   قلعةة      منها  القرية

 . (2أنظر المريطة رق  )( 2613  ياةيدقروي م لا ) لالستتالل السياحي
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 ياصيد قرية يف الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

 السكان 
 

 بلةل  ياةةيد  قريةة أن عةدل سةكان     ,266بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      341يبلةل عةدل األسةر    نسةمة مةن اإلنةاث  و    ,1766 ونسمة من الةذكور    .1764نسمة  منه   276.2

 وحدة. 436

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن   34.1  كان كمةا يلةي    ,266لعام  ياةيد قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      .0% ضةمن الفئةة العمريةة     .عامةا  و  04 -.1% ضةمن الفئةة العمريةة     1.0.عامةا    .1الفئة العمرية أقل مةن  

 %. 41.1%  ونسبة اإلناث  6.1.   أي أن نسبة الذكور163.8 166  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 

 

 العائالت

 

  .(2613  ياةيد يقرو)م لا  عائلة ظاهروعائلة مّشاقي    عائلتين رئيسيتين  همامن  ياةيد قريةيتألي سكان 

 



 نابلسمحافظة                                                                                دراسة التجمعات السكانية                                                                

 

 , 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     8.4,%  وقد شكلت نسبة اإلنةاث منهةا    3.,  حوالي ,266عام ياةيد  قريةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

اليةة   % انهةوا لراسةته  اإلعد   21.1% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      21.0% يستطيعون القراءة والكتابة   16.8المتعلمين  كان هناك 

  حسةب  ياةةيد  قريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا لراسته  العليا. ال ةدول رقة     12.3% انهوا لراسته  الثانوية  و ,.18

 .,266ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،لميوالتحصيل الع الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) ياصيد قرية سكان: 1جدول               

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 801 0 1 8 2 69 39 174 246 161 76 25 ذكور

 780 1 0 1 0 57 18 122 214 181 95 91 إناث

 1,581 1 1 9 2 126 57 296 460 342 171 116 المجموع

   النتائج النهائية.,266  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2611/2612 ةي العةام الدراسةي     ياةةيد قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية  أما  يما يتعلق بملسسا  التعلةي   

دول )انظةر ال ة  (2612  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     قبل و ارة التربية والتعلةي  العةالي الفلسةطينية   من  اميت  إلارتهو  حكوميتين

2.) 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  ياصيدقرية : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 لكور حكومية رسة ياصيد الثانوية للبنينمد

 ناثإ حكومية مدرسة ياصيد الثانوية للبنات

 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    31طالبا وطالبة  وعدل المعلمةين   21.ةفا  وعدل الطالب  24 ياةيدقرية يبلل عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   14يبلةل   ياةةيد قريةة  (. وت در اإلشارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس          2612  ابلان -التربية والتعلي 

  .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 22وطالبة  وتبلل الكثا ة الصفية 

 

يوضة  تو يةع ريةاض األطفةال       3ال ةدول رقة    . جهةة خاةةة   تهالمطفال  تشر  عل  إلار روضة واحدة قرية ياةيدكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة لقرية ي ا

 

 المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةة 3 2 روضة العلم نور

    2612  والتعلي ة يمديرية الترب المصدر:

 

يتوجهون للدراسةة  ةي مةدارس     طلبةالن الفرع العلمي   إ – ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالمرحلة الثانوية 

  .(2613  قروي ياةيد)م لا  ك   11عصيرة الشمالية الثانوية   والذين يبعدون عن القرية حوالي 

 

   منها (2613  قروي ياةيد)م لا   بعأل العقبا  والمشاكل ياةيدرية ق يواج  قطاع التعلي   ي
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 ل  بناء مدرسة جديدة ي مدارس القرية  وحاجة القرية إ اكتظاظ الطالب. 

 ل  ةيانة.قدم مدارس القرية وحاجتها إ 

  المدارس.ل  أطرا  القرية إعدم تو ر وسيلة مواةال  لنقل الطالب الذين يسكنون  ي 

 

 قطاع الصحة
 

مركة  أمومةة وطفولةة      ث توجةد عيةالة ةةحية حكوميةة )عيةالة ياةةيد الصةحية(       صةحية  حية  المرا ةق  بعةأل ال  ياةيدقرية تتو ر  ي 

لة  مركة  ةةحي عصةيرة الشةمالية   والةذي يبعةد عةن القريةة            إيتوجة  المرضة  رلء   الطةوا و ي حةاال . خاةة   وةيدلية حكومي

)م لةا    كة   ,1حكومية والماةة  ي مدينةة نةابلا  والتةي تبعةد عةن القريةة حةوالي        مستشفيا  نابلا الالتوج  إل   وأك    11حوالي 

 .(2613  قروي ياةيد

 

ممتبةرا   ةي   عدم تةو ر أجهة ة طبيةة متطةورة و     تمثل  يJ أهّمها المشاكل والعقبا  الكثير من ياةيدقرية  ي  القطاع الصحييواج  

 .(2613  قروي ياةيد)م لا  عيالة القرية الصحية وسيارة إسعا  

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن القةول    41ستوعب يحيث   الوظائي )القطاع العام والماص(قطاع عل  عدة قطاعا   أهمها ياةيد  قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2613  قروي ياةيد)م لا   العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2613 ب  معهد أريج  ةي سةنة   الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  ياةيد قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 41قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 46قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 8سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة. .ة  ويشكل قطاع الصناع % 

 من األيدي العاملة 3  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 3  ويشكل المدما قطاع %. 
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 ياصيد قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2613  ياةيد قرويم لا  المصدر:      

 

لبيةع   محةال   3  ملحمتةين   بقال  )سوبرماركت( 46 ياةيد يوجد  ي قرية   سا  االقتصالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسأما 

محةةاجر أو  1(  الإوالن ةةارة ...  محةةل للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة   2و لتقةةدي  المةةدما  الممتلفةةة    محةةال 3المضةةار والفواكةة    

 .2إلة     2613لعةام   ياةةيد  قريةة ةةلت نسةبة البطالةة  ةي     وقةد و  .(2613  ياةيدقروي م لا ) واحدة معصرة  يتونو   كسارا 

انتةا   و راعة وخاةة  القطاع ال راعي هي اإلسرائيلية نتي ة اإلجراءا  لقريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ا %.

 .(2613  قروي ياةيدم لا  ) يت ال يتون 

 

 القوى العاملة 

 

% من  36.1  أن هناك ,266عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوللسكان أظهر  بيانا  التعدال العام 

% من  3.3.% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   08.1% يعملون(. وكان هناك  84السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4ق  )انظر ال دول ر% من المتفررين ألعمال المن ل( 32.1و الطالب 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) ياصيد سكان :4جدول 

                                                                

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 سةللدرا

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 801 2 368 3 14 68 0 283 431 17 48 366 ذكور

 780 1 721 4 0 62 358 297 58 9 4 45 إناث

 1,581 3 1,089 7 14 130 358 580 489 26 52 411 المجموع

   النتائج النهائية.,266 -  التعدال العام للسكان والمساكن2661  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المصدر:
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 قطاع الزراعة 

 

 )انظر ال دول أراض سكنية لونما 217لل راعة وهي أراض قابلة  لون 5,809 منها   لونما 9,371حوالي  ياةيد قريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    .رق  

 ( بالدونم المساحة) ياصيد قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 

 مقابر

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)5,809( 
ساحة م

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

2 6 13. 3,208 6 6 1,929 40 1 3,839 217 9,371 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:    

 

 ياصيد قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الباميةة والفةول األخضةر    تعتبةر . وياةةيد قريةة    يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي     0ال دول رق  

  لقرية.أكثر األنواع  راعة  ي ا

 )المساحة بالدونم( ياصيد قريةفي  المكشوفةبعلية والمروية بالخضراوات المساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 

 2616 نابلامديرية  راعة   المصدر
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 074.6 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعة ا ياةيدوتشتهر  .ياةيد قرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي ,ل دول رق  ا

 . ل يتونلون  م روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( ياصيد قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

احياتالتف الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

6 07836 6 .3 6 286  6 1 6 38 6 6 6 074.6 
 2616 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

 (.8أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القم  3.6ن مساحة الحبوب تبلل إ   ياةيد قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( ياصيد قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 8جدول 

 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

يمرو بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي 

6 4,0 6 8 6 6 6 83 6 2 6 28 6 . 6 3.6 

 2616 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   ياةةيد  قريةة  سكان من % 1 بين المس  الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1)انظر ال دول رق   (2613  ياةيد قرويم لا  )يرها ور

 

 ياصيد قرية في الحيوانية الثروة: 9 جدول

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

46 6 247666 6 6 6 6 226 176.6 22 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2613  ياةةيد  قةروي م لةا   ) ك  طرق  راعيةة  20   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

16). 

 

 وأطوالها ياصيد قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 0 كبا ةالحة لسير المر

 16 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 16 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2613  ياةيد قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2613  ياةيد قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعأل ياةيد قريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 بار ال راعية.قلة الطرق واآل 

 مكانيا  المالية لدل الم ارعين.عدم تو ر اال 

 .رالء وارتفاع أسعار األعال  والمدخال  ال راعية األخرل 

 ليا  ومعدا   راعية.عدم تو ر آ 
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  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيا الو محليةاللسسا  مال يوجد  ي قرية ياةيد أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

    منها  (2613  ياةيدقروي م لا  ) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  تة  ترخيصة  الحقةا      م .111عةام   تأسةا  : ياصيد قرويمجلس

 ية.  باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها لقريةا

 بهد  تنظي   رق رياضةية وتنفيةذ أنشةطة      الشباب والرياضةمن قبل و ارة   م 2664تأسا عام  :نادي ياصيد الرياضي

 ثقا ية واجتماعية متنوعة.

  ةي  تةنظ  لورا  ممتلفةة للسةيدا     م  وت  ترخيصها من قبل و ارة الداخليةة    2666تأسست عام  :ياصيد الخيريةجمعية 

 يع التذائي والتطري  وريرها.نصحي والتصكالتثقيي العدة م اال  

 الداخليةة و ارة قبةل و ارتةي العمةل و    مةن  ا الحقةا م  وتّ  ترخيصةه  1182عام  تتأسس :جمعية عصر الزيتون الزراعية  

سةعار  عل  تسةويق  بأ  ومساعدته نتا   يت  يتون عالي ال ولة  ع ال يتون  من خالل تدريبه  عل  إتعن  بم ارعي قطا

 مناسبة.

 

 بنية التحتية والمصادر الطبيعية ال 
 

 الكهرباء واالتصاالت

وتصةل    قريةالالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  شركة كهرباء الشمالتعتبر  .م .118 شبكة كهرباء عامة منذ عام ياةيد قريةيوجد  ي 

االنقطةاع  ل الكهربةاء  تتمثةل  ةي    ويواج  الت مةع مشةكلة هاّمةة  ةي م ةا      .% 16ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربنسبة الوحدا

 6.  وتقريبةا  قريةة الشبكة هاتي  تعمل من خالل مقسة  آلةي لاخةل     قريةال كما يتو ر  ي المفاج ء للتيار الكهربائي  ي بعأل األحيان.

 .(2613  ياةيدقروي م لا  )  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي

 

 النقل والمواصالت

 

كة  مةن الطةرق     .1 قريةة  يوجةد  ةي ال    قريةة الأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي      . نقةل المةواطنين  تأجرة  ا سيار ,ياةيد  قريةيوجد  ي 

 .(11 دول رق  ال)أنظر  (2613  ياةيدقروي م لا  ) ك   من الطرق الفرعية 13والرئيسة 

 

 ياصيد قرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 ةرئيس فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 8 6

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 6 .

 طرق رير معبدة. .3 , 8

 2613  ياةيد قرويم لا المصدر: 
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 المياه

 

مرتفعةة   بأسةعار ا  الميةاه الماةةة    ي القرية بشراء المياه عبر تنك ياةيد شبكة مياه عامة  وبالتالي يقوم المواطنون ال يتو ر  ي قرية

بئةر من لةي لت ميةع ميةاه      366يوجةد  ةي قريةة ياةةيد      (.2613لمتر المكعةب مةن الميةاه )م لةا قةروي ياةةيد        شيكل ل 18ل  إتصل 

متر مكعب  ي الساعة لكل بئر  ولكنها آبار خاةةة ويةت  اسةتمدام مياههةا      06ل  بئرين للمياه بمعدل ضإ حوالي إ باإلضا ة  األمطار

متةةر مكعةةب  366متةةر مكعةةب و  166لقريةةة خ انةةان لت ميةةع الميةةاه بسةةعة (. كمةةا يوجةةد  ةةي ا2613لل راعةةة )م لةةا قةةروي ياةةةيد  

 (.2613)م لا قروي ياةيد  

 

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية ياةيد شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص مةن الميةاه العالمةة   

لالسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  ةي القريةة بسةبب ان القريةة ريةر ممدومةة             نة  ال تتةو ر تقةديرا    أحيث و(. 2613قروي ياةيد  

يةت   ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة. الميةاه العالمةة التةي              إنة   بمدمة ت ويد الميةاه وبشةبكة الميةاه العامةة      

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحةة   النض  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج

. وهنا ت در اإلشارة إل  أن  ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2613أريج   -اه والبيئة )قس  أبحاث الميمواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 

 النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة ال هةة الرسةمية المسةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين           إللارةيعتبر م لا المدما  المشترك 

يةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة       والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمل

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة  تحصةيل         13 رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2613)م لا قروي ياةيد  % 166الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي        ينتفع معظ  سكان قرية ياةيد من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمةع النفايةا   

سةبوعيا  ونقلهةا بواسةطة    أثةالث مةرا    أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال  ليت  بعد للب جمعها من قبل الم لا المشةترك بواقةع   

المكةب بةد نها بطريقةة     ك  عن الت مع  حيت يت  التملص مةن النفايةا   ةي هةذا     ,1سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

 (.2613)م لا قروي ياةيد  ةحية  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     ,.6أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتةا  الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة ياةةيد          

أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  طنا سنويًا. 11.طن   أي بمعدل  1.0كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن               ياةيد تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 مرتفعة   بأسعارشبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه  عدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعأل 

ة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاة
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لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه 

(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وللب حت  يسهل نفال المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

تي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة ال

االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 والصحية الناجمة عن للب.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

المواطنةون ب مةع النفايةا  وتركهةا أمةام المنةا ل لحةين        تعاني قرية ياةيد من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القريةة حيةث يقةوم    

قيام سيارة النفايا  ب معها بواقع ثالث مرا  اسبوعيا من يسبب تراكمها  ةي الشةوارع وأمةام المنةا ل وت مةع الحشةرا  والحيوانةا         

النفايةا    إللارةم الم لةا المشةترك   الضالة. أما  يما يتعلق بعملية التملص من النفايا  النات ة  ال تعاني القرية مةن مشةاكل حيةث يقةو    

الصلبة بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكةب النفايةا    

 الصحي الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  يأثر إجراءات االحتالل اإلسرائيل
 الوضع الجيوسياسي في قرية ياصيد  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    .111بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

ضةع للسةيطرة   تملونة  كمنةاطق )أ( وهةي المنةاطق التةي       173,1ت  تصنيي جميع أراضي قرية ياةيد البالتةة    الفلسطينية و إسرائيل

 (.12 دول رق  )انظر الالفلسطينية الكاملة )أمنيا و إلاريا(

 

 1991: تصنيف األراضي في قرية ياصيد اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 111 9,321 مناطق أ

 1 1 مناطق ب

 1 1 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 9,321 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية ياصيد 

 

  إال أن هةةذه القريةةة سةةرائيلية مقامةةة علةة  أراضةةي قريةةة ياةةةيد  ةةي الوقةةت الحةةالي إمةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا   بةةالرر 

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي   المسةتوطنا    لة  تسةل  مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

ة قامة إاالنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها مةن      عنها  حيث ل  يسل  مواطنو القرية من االعتقاال  والمداهما   كما وتأثروا كثيرا خالل  تةرة  

المقةام  الملقةت   الحواج  العسكرية التي عملت عل  قطع التواةل ال ترا ي ما بةين المنةاطق الفلسةطينية  وخصوةةا حةاج  البةالان       

عل  الطريق الذي يرب  قرل شمال نةابلا بالمدينةة  وحةاج  الحمةرا الةدائ  المقةام علة  الطريةق الةذي يةرب  محا ظةة نةابلا وقراهةا              

 روار  حيث كانت هذه الحواج  العسكرية موقعًا مهمًا من مواقع التنكيل بالفلسطينيين.األ والمحا ظا  الشمالية بمنطقة
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 ياصيد قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  ياةيد قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل ياصيد قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 6جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة المالية 2668 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 CHF 2668 بنية تحتية مشروع شق وتعبيد طريق الفارعة

 LRC 2616  راعي مشروع استصالح أراضي  راعية

 يبولندتمويل  2616 بنية تحتية ل  ياةيدتمديد خ  مياه ناقل من الفارعة إ مشروع

 CHF 2611  راعي ك  0مشروع شق طرق  راعية بطول 

 ANERA& USAID 2613 بنية تحتية نشاء شبكة مياه عامة وخ ان رئيسيمشروع إ

 2613  ياةيد قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعةاون مةع  ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي       ياةةيد  قةروي لع م لةا  يتط

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  القالمة  حيث ت  

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 .طلو ةو ياةيد   جبع و ياةيد  سيرياو ياةيد الطرق الرابطة بينتعبيد  الحاجة إل  .1

 .حديقة عامة ومنت هنشاء إ الحاجة إل  .2

 .ةتيرة تنمويةمشاريع  الحاجة إل  .3

 .ك  16بطول لاخلية وتعبيد طرق  استنالي ران جدنشاء إ الحاجة إل  .4

 .ك  16بطول  أخرل طرق  راعيةك  وةيانة  16طرق  راعية بطول  شق الحاجة إل  ..

 .وتأثيث النالي الرياضي الميرية وال معية القروي ةيانة مبن  الم لا الحاجة إل  .0

 .16 نفايا  عدلال مع لت ويد القرية بحاويا   الحاجة إل  .,

 .تسويق  يت ال يتونلشاريع م الحاجة إل  .8

  وةلة مياه من لية. 266ك   وتو ير  3نشاء شبكة مياه عامة بطول إ الحاجة إل  .1

 .ر وتراكتورجتو ير معدا   راعية حديثة مثل با الحاجة إل  .16

 .مبن  عام لمرك  المدما  نشاءإ الحاجة إل  .11

 المياه العالمة. نض لسيارة ت ويد الم لا القروي ب الحاجة إل  .12

 .ترمي  وتأهيل المباني القديمة حاجة إل ال .13

 .للقريةجديدة مدرسة  نشاءإ الحاجة إل  .14

 .ك  16 نشاء شبكة ةر  ةحي بطولإ الحاجة إل  ..1
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 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل التطويرية   األولويا  واالحتياجا 14 ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا

 

 ياصيد قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 2جدول                                  

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  30^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  0   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  16   * تركيب شبكة ةر  ةحي ,

  *   باء جديدةتركيب شبكة كهر 8

 حاوية 46   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةبية للمراك  أو العيالا  شراء ت هي ا  ط 3

 االحتياجات التعليمية

 للذكورمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

    * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  1.6   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 166   * كسا  مواشيبناء حظائر/ بر 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 266   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 0

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية ,

    *  لح بذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 نشاء بركسا  لواجن.إمشروع  1
  لا بسيارة لنض  المياه العالمة.مشروع ت ويد الم 2

 .طرق  راعية  ك 10لاخلية و ك  طرق 13  رئيسة طرقك   ,^         

  2613  ياةيد قرويم لا المصدر:        
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 1, 

 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2661ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. ,266  

  2613قروي ياةيد م لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2612األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . ه والبيئةقس  أبحاث الميا(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2611) رس  قاعةةدة بيانةةا  المةةدا نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2612)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2616-2661)نابلا  

 
  

    

 


