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  شكر وعرفان
  

دولي        با) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    لشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

الس القرو ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه ي
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                       ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

م        . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لح
ق                ي محافظة بيت لحم، بهدف توثي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

ة،         األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية        للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار        "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذي  "دراسة التجمعات ال ، ال

ة     د األبحاث التطبيقي ذه معه دس  –ينف ج ( الق ة         )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ول من الوآال ، والمم
)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  

ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                         ع الترآي م، م ي محافظة بيت لح ستقرة ف ر الم للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي

  .اهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أز
  

صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
م               ي محافظة بيت لح شة ف ة والمهم اطق الريفي ة المن  إضافة . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي

ة              سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إل
  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ى              ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ع  يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم ب الموق

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  العبيديةدليل بلدة 
  

  طبيعيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
  

  هوائي آم8.4مدينة بيت لحم، وعلى بعد  من شرق الى ال هي إحدى بلدات محافظة بيت لحم، وتقع،العبيديةبلدة 
بلدة ، ومن الشمال البحر الميتيحدها من الشرق . منها) المسافة األفقية بين مرآز البلدة ومرآز مدينة بيت لحم(

 بلدة تقوع وقرية دار صالح، ومن الجنوب قرية دار صالح ومن الغرب ،محافظة القدسفي السواحرة الشرقية 
  .)1  رقمخريطةالأنظر (
  

  العبيديةموقع وحدود بلدة : 1خريطة 

  
  
  

ا حوالي               532 على ارتفاع    العبيديةتقع بلدة    سنوي لألمطار فيه م،  246 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل ال  مل
نظم  وحدة %. (58ئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي       درجة م  18.5أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى       

  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
  



      محافظة بيت لحم                                                                                                  دراسة التجمعات السكانية         
 

 5

م تأسيس  ام المجلس الت دي ع ون وم،  1997بل الي يتك ن المجلس الح سلطة ، عضوا11م ل ال ن قب نهم م م تعيي  ت
ا ا ل  دائم البلدية مقر تمتلك ا  و ، موظفا 16الوطنية الفلسطينية، ويعمل في المجلس       ا   . ه يارة        آم ضا س ة أي ك البلدي تمتل

  .وباجر نيتخاصين تسيارو ،نفايات الصلبةلجمع ال
  

  : ومن مسؤوليات البلدية التي تقوم بها، ما يلي
   .ية التحتيةتوفير خدمات البن -1
 .جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية -2
 . بالبلدةدراسات خاصة وإعدادمشاريع تنفذ  -3
 .صيخارتتنظيم عملية البناء وإصدار ال -4
 .حماية المواقع التاريخية واألثرية -5
 .بريد/ توفير مقرات للخدمات الحكومية -6
  

  
  

  نبذة تاريخية
  

ى     العبيدية بلدة   سميت ارس   بهذا اإلسم نسبة إل دي ف ة        ،العبي رة العربي ل شمر من الجزي اء من قبائ ذي ج ود  .  ال ويع
  ).1أنظر صورة رقم ( .الجزيرة العربية إلى العبيديةويعود أصل سكان بلدة  ،م 1600إلى عام البلدة تاريخ 

  
  العبيديةصور من بلدة : 1صورة 

  
  دير مار سابا                                                                            دير أبن عبيد

  األماآن الدينية واألثرية
  

ن  ، مسجدالنور، مسجد األبرار  مسجد    ،الغربي العبيدية مسجد   وهي،  مساجدعشرة   ةالعبيدييوجد في بلدة      حسان ب
سجد  ثابت  دة "، م و عبي سجد  ،"أب لمان الفارسي  م صالحين س سجد ال وى ، م سجد التق امر  ، م ن ع  ،، مسجد ربعي ب

  .)2أنظر خريطة رقم . (دير بن عبيد وديرمارسابا:  هما ،نارييوجد د آما. ومسجد بالل بن رباح
 

  :  أهمها، أثريةأماآنعدة أما بالنسبة لألماآن األثرية في البلدة فهناك 
ابا      نسبة  آلمة سريانية تعني السيد، وسمي هذا الدير بهذا االسم          ) مار( آلمة   :مار سابا دير   .1 ديس س ى الق إل

م، و         .  م 484الذي بناه عام     ى   هو  ، ويقع هذا الدير إلى الشمال الشرقي من مدينة بيت لح ي عل ة  مبن الجه
ل                           يوادمن  الغربية   رة واحدة ب شييدها م تم ت م ي دير ل ة ال رة حصينة، وأبني ة آبي به بقلع  النار، والدير أش

 .شيدت على فترات متباعدة، فنجدها غير مرتبة على هندسة خاصة
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ر  .2 دادي ن عبي د :ب ن عبي ر اب وذآس ):ثيودوسيوس( دي روم األرث رة ال ن أدي ر ،م م دي ضا باس  ويعرف أي
ومترات            يقع   .)دوسي( ة  شرقي  على قمة جبل على طريق دير مار سابا، وعلى مسافة ستة آيل  بيت مدين

م،  انولح دير آ ذا ال ية ه ة الماض ي األزمن رف ا اهللاًامحاط وًا آبي ديس عط اه الق اهقة، بن أبراج ش   ب
ام                  الميالدي  في أواخر القرن الخامس    )ثيودوسيوس( دير ع ذا ال ي ه ن ف ديس دف  520، ولما توفى هذا الق
ون  ويوجد بالقرب من الدير أثار    . م بناؤه في أوائل القرن العشرين     وأما الدير الحالي فقد ت     .م  معصرة زيت

 .التي لم يبق منها إال الحوض الحجري الذي يزيد قطره على مترين
 .. وآانت تستخدم في العهد الروماني لجمع المياه،توجد في وسط البلدة :البرآة الرومانية  .3
شمالية للبحر     تقع خ  :خربة قمران  .4 شواطئ ال سافة    الميت ربة قمران على ال ى م وبي م  آ 13 عل ة جن   مدين

رنين                            ى الق ا إل ي جرار من الفخار يرجع تاريخه ة ف ى مخطوطات قديم أريحا، وقد عثر في آهوفها عل
ام           اة ع د الرع طة أح ات بواس ذه المخطوط شاف ه م اآت يالد، وت ين للم ذه  1947األول تهرت ه ، واش

ى                   ،المخطوطات عالمياً  ود إل ران يع راجح أن اسم قم  ألنها تمثل آما قيل النصوص األصلية للتوراة، وال
 .القبيلة العربية القحطانية التي نزلت جنوب فلسطين بعد الفتح العربي

ذا                   :مرد .5 ي ه رد، ف ة م ع خرب دس تق شرقي من الق وب ال ى الجن ابا وال ار س في الشمال الشرقي من دير م
ا             ، أرضيتها بالفسيفساء  الموقع يوجد بقايا آنيسة رصفت     ة، وبقاي دة آهوف، وأرضيات رخامي د ع  ويوج

ة، وخزان وجسر ى . أبني دل عل ع ت ي الموق ار الموجودة ف ن أنواآلث ة زم امرة مأهول ة آانت ع  المنطق
  ).2طة رقم يأنظر الخر( .الرومان

  
  العبيديةالمواقع الرئيسة في بلدة : 2خريطة 

  
  
  



      محافظة بيت لحم                                                                                                  دراسة التجمعات السكانية         
 

 7

  

  السكان 
  

 أن عدد سكان  ،2007كان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام بين التعداد العام للس   
نهم     10,753 بلغ   العبيديةبلدة   ذآور، و       5,456 نسمة، م سمة من ال غ عدد األسر             5,297 ن اث، ويبل سمة من اإلن  ن

  . وحدة1,865 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 1,703
  

  الفئات العمرية والجنس
  

دة            ت التعداد العام للسكان والمساآن    ناأظهرت بيا  ي بل ة ف ات العمري ة ، أن توزيع الفئ ام    العبيدي ا    2007 لع ان آم ، آ
ضمن  % 2.4عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 51.6 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 45.8: يلي

دة، هي        آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلن      .  عاما فما فوق   65الفئة العمرية    ي البل ، أي أن 100 : 103اث ف
  %.49.3، ونسبة اإلناث %50.7نسبة الذآور 

  
  العائالت

  
  . وأبو سرحان،الحساسنة، الربايعة، الردايدة، العصا:  منها،عدة عائالت من العبيديةيتألف سكان بلدة 

 

 

  قطاع التعليم
  

ام         ة ع دة العبيدي اث     %5.9، حوالي  2007بلغت نسبة األمية لدى سكان  بل سبة اإلن د شكلت ن ومن  %. 74.2، وق
اك         ان هن ة،       % 15.6مجموع السكان المتعلمين، آ راءة والكتاب ستطيعون الق ة ،       % 28.7ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ة، و     % 14.6انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 34.9 تهم الثانوي ا     % 6.2انهوا دراس تهم العلي وا دراس م   . انه  الجدول رق
  .2007مي في بلدة العبيدية، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام ، يبين المستوى التعلي1
  

  2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(سكان بلدة العبيدية : 1جدول 

يعرف القراءة   أمي   الجنس
وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل

ر   دآتوراة  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط غي
  موعالمج  مبين 

 3615 - 2 8 1 126 70 1323447 992 538 108  ذآور
 3527 - 1 2 - 161 48 1030525 935 514 311  إناث

 7142 - 3 10 1 287 118 19272353972 1052 419  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، . 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
  

ام الدراسي                   ي الع ة ف دة العبيدي ي بل ة ف ية والثانوي ، 2008/2009أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم للمراحل األساس
ل وزارة   اتم إدارته  ، ي  مدارس، سبع مدارس حكومية    8يوجد في البلدة    ف ة و  من قب سطينية    التربي الي الفل يم الع  ،التعل
ة   يبلغ عدد الصفوف الدراسية في). 2انظر الجدول رقم    . (خاصة المدرسة الثامنة فهي     أما دة العبيدي  صفا،  148 بل

ين     3514وعدد الطالب    دد المعلم ة، وع ا وطالب ة   108 طالب ا ومعلم يم، بيت لحم،     ( معلم ة والتعل ة التربي . )2009مديري
غ    ة يبل ي المدرس م ف ل معل دد الطالب لك دل ع ى أن مع ا إل ارة هن ا يتع24وتجدر اإلش ا فيم ة، أم ًا وطالب ق  طالب ل

  .صففي آل  طالبًا وطالبة 33بلغ تبالكثافة الصفية، ف
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  .2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم، : المصدر
  

 جمعية خيرية، أما الروضة األخرى   منهما لألطفال، تشرف على إدارة واحدة انآما يوجد في بلدة العبيدية روضت     
  ). 3الجدول رقم انظر . ( طفًال وطفلة335  فيهمافتشرف على إدارتها جهة خاصة، ويبلغ عدد األطفال

  
   المشرفةحسب االسم والجهة توزيع رياض األطفال في بلدة العبيدية: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  اسم الروضة
  خاصة  150  رياض األقصى
  جمعية خيرية  185  روضة الزهور

  .2010بلدية العبيدية، : المصدر
  

  :ويواجه قطاع التعليم في بلدة العبيدية بعض المشاآل والعقبات، منها
 .عدم توفر العدد الكافي من الصفوف في بعض المدارس .1
 .صفوف الدراسية للبيئة التعليمية الصحية في بعض المدارسمة الءعدم مال .2
 . وعدم توفر وسائل لنقل الطالب،بعد المدارس عن بعض التجمعات السكانية في البلدة .3
 .تسرب الطالب من المدارس أحيانا .4
 .التعليمية في بعض المدارس آالمختبرات والحاسوبالوسائل عدم توفر  .5

  قطاع الصحة
  
د مرآز صحي              ديةالعبيتوفر في بلدة    ي ق صحية، حيث يوج دة مراف د       ع شغيله بع تم ت م ي د ل ام    ،  جدي ادة طب ع عي

وم    طب أسنان خاصة، اتعيادأربع  ،عيادة طب عام خاصة حكومية، ة حك ة وطفول سائية    ،ي مرآز أموم ادة ن عي
 .صيدلية واحدةووتوليد، 

  
  :  بعض المشاآل، منها في بلدة العبيديةالقطاع الصحي يواجه

  .  مرآز الصحي الجديد باألجهزة الالزمةالهيز  عدم تج-1
  . ساعة24 عدم توفر مرآز صحي يعمل -2
  .متخصصةطبية  وعيادات ، عدم توفرسيارة إسعاف-3
  

  األنشطة االقتصادية
  

دة قطاعات،       على العبيديةيعتمد االقتصاد في بلدة      ا  ع ذا القطاع         سوق العمل اإلسرائيلي      أهمه ستوعب ه ، حيث ي
 ).1انظر الشكل رقم (. العاملةمن القوى % 38

  
  :، ما يليالعبيديةوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في بلدة 

 .من األيدي العاملة% 38سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •

  2008/2009توزيع المدارس في بلدة العبيدية حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة في العام الدراسي : 2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

 ذآور العبيدية الثانوية
 ةذآور العهدة العمرية االساسي
  ذآور اشبال حمزة االساسية

  ذآور  حكومية

 بنات العبيدية الثانوية
 روابي القدس الثانوية

 ابو عبيدة االساسية المختلطة
  إناث  حكومية

  إناث  خاصة  العبيدية-رياض االقصى االسالمية األساسية
  مختلطة  حكومية االستقالل االساسية 
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 .من األيدي العاملة% 26قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .يدي العاملةمن األ% 19قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 8قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 6قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
  العبيديةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة : 1شكل 

سوق العمل 
اإلسرائيلي

38%

قطاع الموظفين
26%

قطاع الزراعة 
19%

قطاع الخدمات
8%

قطاع التجارة
6%

قطاع الصناعة 
3%

  
  

ز   البناء،   عدة محالت تجارية لبيع مواد     العبيديةيوجد في بلدة     ع الخضار والفواآ    محالن   ،   مخب  5، مالحم  7، هلبي
  . بقالة41و ، )ألخ...آالحدادة ،والنجارة،( للصناعات المهنية  محال36،  لتقديم الخدمات المختلفةتمحال

  
دة نتي         %. 22 إلى   العبيديةصلت نسبة البطالة في بلدة      قد  و جة  وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في البل

 :اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
   . السابقون في إسرائيلونملاالع -1 
  .الزراعةقطاع العاملون في  -2 
  .الخدماتالعاملون في قطاع  -3 

  
 

  القوى العاملة 
 ، أن2007عام   الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيأظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن

 غير  آانوامن السكان% 68.9وان ). يعملون% 72.6منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 30.9
  ). 4 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 33من الطالب، و% 56.8منهم (نشيطين اقتصاديا 

  
 2007 -عملحسب الجنس والعالقة بقوى ال)  سنوات فأآثر10( العبيديةبلدة سكان : 4جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق له (العمل 
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى

غير 
 المجموع  مبين

 3,615 7 1,610 77 16 209 2 1,306 1,998 279 280 1,439  ذآور
 3,527 9 3,311 19 1 180 1,620 1,491 207 33 12 162  إناث

 7,142 16 4,921 96 17 389 1,622 2,797 2,205 312 292 1,601  المجموع
  .النهائية، النتائج 2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
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  قطاع الزراعة
  

دة  ساحة بل غ م ةتبل والي العبيدي ا ا دونم97,232 ح ة96,032، منه ة للزراع م هي أراض قابل ا 563  و دون  دونم
  ).3وخريطة رقم ، 5انظر الجدول رقم . (أراض سكنية

  
)المساحة بالدونم (العبيدية استعماالت األراضي في بلدة : 5جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[96,032] 

مساحة 
المستوطنات 
 والقواعد
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

المراعي  
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

221 416 90,128 27 5 4,919 953 563 97,232 
  2008 أريج -وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
  

  العبيديةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة : 3خريطة 

 
 
  

دة  تعتمد معظم الزراعة في     ة بل اه األمطار   العبيدي ى مي اه       .  عل ى مي د عل ة فتعتم ساحة المروي ا الم ة  أم شبكة العام  ال
  .وآبار الجمع المنزلية
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م  دول رق ن  ،6الج ة م واع المختلف ين األن دة  الخضروات  يب ي بل شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي ر . العبيدي وتعتب
 .البلدةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 

  
  )المساحة بالدونم (العبيدية  بلدة البعلية والمروية المكشوفة، فيبالخضرواتمساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

الاألبص خضروات أخرى المجموع الخضراءالبقوليات     الثمريةالخضروات  الورقيةالخضروات 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
23.5 8 6 0 1 0 1 0 5.5 0 10 8 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
   

  . والبندورة المختلفة وأهمها الخيارالخضرواتبمن البيوت البالستيكية، تزرع دونمات  5آما يوجد في البلدة 
  

د ادونم ه ب الزعتر، وتبلغ المساحة المزروعة   العبيدية بلدة النباتات الطبية التي تزرع فيومن  اه  ي ، ا واح روى بمي
   .الشبكة العامة

  
   .العبيدية، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في بلدة 7الجدول رقم 

   
  )المساحة بالدونم (العبيديةراضي المزروعة باألشجار المثمرة في بلدة مساحة األ: 7جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 3,002 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3,000

 .2007 بيت لحم، -زراعة الفلسطينيةوزارة ال: المصدر
  

ي ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل الحقلي ا بالن دةأم ة  بل غ العبيدي وب تبل ساحة الحب ان م ح ا دونم750، ف ا القم ، وأهمه
  ).8أنظر الجدول رقم . (بيقيا والالكرسنة، مثل العلفية المحاصيلإضافة إلى زراعة مساحات من . والشعير

  
  )المساحة بالدونم (العبيدية  بلدةفي لمزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفةمساحة األراضي ا: 8جدول 

عالمجمو محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى  أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
 الحبوب وجذور

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 795 0 0 0 0 0 24 0 0 0 21 0 0 0 750 

 .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

األغنام، الماعز، األبقار،  يقومون بتربية الماشية، مثل العبيدية بلدة معظم  سكانوتبين من المسح الميداني أن 
  ).9انظر الجدول رقم (.  والنحل،البياض الالحم الدجاج 

  
  العبيدية  بلدةالثروة الحيوانية في: 9ل جدو

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

12 5,000 157,300 12 25 8 0 2,546 3,453 1 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *
  .2007م،  بيت لح-وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

دة      ي البل ة ف رق الزراعي ث الط ن حي ا م والي  ف، أم د ح سير التر  12يوج بة ل ي مناس م، وه رات واآلالت وآتا آ
 .الزراعية
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  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

دة   ، يوجد في بلدة العبيدية عدد من المؤسسات المحلية والجمعيات التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع    ي ع وف
  : ية ورياضية وغيرها، منهامجاالت ثقاف

  
ديم           ، من قبل وزارة الحكم المحلي     ،1997 عام   تتأسس: بلدية العبيدية  • دة وتق ضايا البل ام بق  بهدف االهتم

 .الخدمات إلى سكانها
ة    • ام   : نادي شباب العبيدي ل         1981تأسس ع ام بجي دة، واالهتم ي البل شطة الرياضية ف ة األن ، بهدف تنمي

 .الشباب
 .، بهدف دعم المزارعين، والتنمية الزراعية1984 تأسست عام :راعيةجمعية العبيدية الز •
 .، بهدف مساعدة األسر المحتاجة2005 تأسست عام :جمعية العبيدية الخيرية •
 .، بهدف تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة2005 تأسست عام :جمعية تأهيل المعاقين •
  .لثقافية، االجتماعية، والفنية، يهتم بالنشاطات ا2004 تأسس عام :مرآز العبيدية الثقافي •

  
  : إلى توفر عدد من الخدمات الحكومية في البلدة، منهاباإلضافة
 .شعبة بريد •
 .شرطةمرآز  •
 .أمنمرآز  •
 .لضابطة الجمرآيةمكتب ل •

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

 وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس        ،  1984يوجد في بلدة العبيدية شبكة آهرباء عامة منذ عام          
دة ي البل اء ف ى   . للكهرب اء إل شبكة الكهرب سكنية الموصولة ب دات ال سبة الوح صل ن دات %99.6وت سبة الوح ، ون

ى     خاصة السكنية التي تعتمد على مولدات     ا    %0.2 إل ين         % 0.2، بينم ر مب سكنية غي ديها من الوحدات ال  مصدر   ل
  .)2007لمرآزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز ا(. الكهرباء

  
ا   البلدةيتوفر في البلدة شبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخل             سكنية موصولة     % 80، وتقريب من الوحدات ال

  .)2010بلدية العبيدية، ( .بشبكة الهاتف
  

  النقل والمواصالت
  

ة   تعتبر الباصات العامة وسيارات األجرة العمومية الوسائل الرئيسة المست         دة العبيدي ي بل د   ،خدمة للنقل ف  حيث يوج
ة،    (.  سيارة أجرة عمومية   32 و ، باصات عامة  6في البلدة    ة العبيدي دة،       . )2010بلدي ي البل شبكة الطرق ف سبة ل ا بالن أم

دة   آم من الطرق الرئيسة وهي طرق      11فيوجد فيها    ة    معب دة وبحال ا            ،جي غ طوله ة فيبل ا الطرق الفرعي م  51أم ؛  آ
يئة       21معبدة وبحالة جيدة،     آم طرق    5منها   ة س دة        25 و ، آم طرق معبدة وبحال ر معب م طرق غي ة،    ( . آ ة العبيدي بلدي
2010(.  

  
  المياه

  
ام            ذ ع ة من اه العام بكة المي ر ش ، وتصل  1989تقوم دائرة مياه الضفة الغربية بتزويد سكان بلدة العبيدية بالمياه عب

ار           %99.5مة إلى   نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العا       ى آب د عل ، ونسبة الوحدات السكنية التي تعتم
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ى   %0.2جمع مياه األمطار إلى     ا  %0.2، ونسبة الوحدات السكنية التي تعتمد على مصادر أخرى إل % 0.1، بينم
 ).2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، . ( مصدر التزويد بالمياه لديهامن الوحدات السكنية غير مبين

  
ر مكعب    312,000 حوالي   ،2009لغت آمية المياه المزودة لبلدة العبيدية عام        لقد ب  دل    ،سنة ال  / مت در مع ذلك يق  وب

والي   رد بح اه للف د المي ر80تزوي وم  /ا لت ة،(الي ة العبيدي دة  . )2010 بلدي ي بل واطن ف ى أن الم ارة إل در اإلش ا تج وهن
ى          وذلك بسبب الف،العبيدية ال يستهلك هذه الكمية من المياه     د إل سبة الفاق اه، حيث تصل ن د من المي ذه  %30اق ، وه

سة      ،تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيس     ل الرئي ع    ، وخطوط النق بكة التوزي زل   ، وش د المن ة،  ( وعن ة العبيدي . )2010 بلدي
وم ا لتر56وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في بلدة العبيدية    دني    .  في الي دل مت ذا المع ر ه ة  اويعتب  مقارن

ي      .  لتر للفرد في اليوم    100 والذي يصل إلى     ،مع الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية         ا يوجد ف آم
  . )2010بلدية العبيدية، (.  بئًر لجميع مياه األمطار300بلدة العبيدية 

  
  الصرف الصحي

  
ستخدم ا                    ة للصرف الصحي، حيث ي بكة عام ى وجود ش يلة        تفتقر بلدة العبيدية إل ر االمتصاصية آوس سكان الحف ل

ذي           . رئيسية للتخلص من المياه العادمة     سكانية ال ائج مسح التجمعات ال ق نت از المرآزي ل       ووف ذه الجه إلحصاء   نف
يلة      ت%) 96( في بلدة العبيدية     الوحدات السكنية ، فان معظم    2007الفلسطيني عام    ستخدم الحفر االمتصاصية آوس

  وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي،       لديها من الوحدات السكنية ال يوجد    % 3.9 و للتخلص من المياه،  رئيسة  
ين        % 0.1بينما   ر مب سكنية غي ديها من الوحدات ال اه الصرف الصحي       ل تخلص من مي يلة ال از المرآزي   (.  وس الجه

  ).2007لإلحصاء الفلسطيني، 
  

ر 484 بحواليالمياه العادمة الناتجة يوميا واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية        ا مت
اه                  .  ألف متر مكعب سنويا    177ا، بمعنى   مكعب رد من المي اج الف دل إنت أما على مستوى الفرد في البلدة، فقد قدر مع

ة  واليالعادم ر45 بح وما لت ي الي صاصية .  ف ر االمت طة الحف ة بواس اه العادم ع المي تم تجمي ا ،ي تم تفريغه ي ي  والت
ا  تخلص من، ومن ثم يتم ال     نضحالصهاريج  بواسطة   اطق المفتوحة أو     ه ي المن ا مباشرة ف ي إم اورة    ف ة المج  األودي

د                     . دون مراعاة للبيئة   د المصدر أو عن ة الناتجة سواء عن اه العادم تم معالجة المي ه ال ي ى أن ارة إل وهنا تجدر اإلش
  . مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة منها،مواقع التخلص

  
  النفايات الصلبة

  
ة                 تعتبر بلدية العبيدية الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجاري

صلبة         .  والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منها       ،والصناعية في البلدة   ات ال ة إدارة النفاي ونظرا لكون عملي
ات           مكلفة، تم فرض رسوم شهرية       ل النفاي دارها على المنتفعين من خدمة جمع ونق وت     / شيكال  156 مق سنة للبي ال

ة              . السنة للمحالت التجارية   / شيكال 180 و ،السكنية ر آافي ر غي وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنها تعتب
  . إلدارة جيدة للنفايات الصلبة

  
ة إدارة النف ن خدم ة م دة العبيدي كان بل م س ع معظ ازل ينتف ة عن المن ات الناتج ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال اي

تيكية     اس بالس ي أآي ي        ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة ف ات موزعة ف ى حاوي ا إل م نقله  ومن ث
 6 متر مكعب، ليتم بعد ذلك جمعها من قبل البلدية بواقع            1.1سعة  ات  ي حاو 108 حيث يوجد في البلدة      ،أحياء البلدة 

دة     4ام في األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات العبيدية الذي يقع على بعد                أي  حيت   ، آم من البل
ًا،                       ا أحيان ا ودفنه ق حرقه ذا المكب عن طري ي ه ات ف صلبة          ويتم التخلص من النفاي ات ال تخلص من النفاي يتم ال س

دة الم              ي بل يقام ف ذي س ي محافظة بيت لحم         مستقبًال في مكب النفايات الصلبة ال ة ف ى أن         . ني ا إل وتجدر اإلشارة هن
ا  النفايات الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعها        و النفايات المنزلية  ي نفس المكب، و    وطرحه ا ف ود  مع ى   يع ك إل ذل

صلبة المنتجة حيث           .عدم وجود نظام خاص لفصلها وجمعها      ات ال  وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من النفاي
  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45ل تشك

  
ة                              دة العبيدي ي بل صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي اج الف دل إنت غ مع  0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبل

دة                  ا عن سكان البل م  7527 بحوالي آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يومي ى     آغ  ا طن  2747، بمعن
ر من     وي. سنويًا ذه  تكون الجزء األآب ون والبالستيك            ه ورق والكرت ا ال واد العضوية، يليه ات من الم انظر  . ( النفاي

  ).2شكل رقم ال
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  مكونات النفايات الصلبة المنتجة في بلدة العبيدية: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
 

  األوضاع البيئية
  

ا،                  تعاني بلدة العبيدية آغيرها من قرى المحافظة من ع          ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب شاآل بيئي ي  دة م والت
  : يليبما يمكن حصرها 

  
  زمة المياهأ

  
  :مشكلة انقطاع المياه لفترات طويلة في فصل الصيف في عدة أحياء من البلدة، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها

ة        الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، حيث يتم تزويد المجت          .1 ات قليل سطينية بكمي ات الفل مع
  .من المياه ال تكفي لسد احتياجاتهم المنزلية

 . ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة وقدمها .2
  .عدم توفر خزان مياه عام في البلدة .3

 
  إدارة المياه العادمة

 
 وقيام ،صية للتخلص من المياه العادمة وبالتالي استخدام الحفر االمتصا،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي

 بسبب عدم تمكنهم من ،بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء
آما أن . ، يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل البلدةهالنضح الالزمة تغطية التكاليف العالية

آبار جمع مياه (لويث المياه الجوفية، الينابيع والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية استخدام هذه الحفر يهدد بت
أن هذه الحفر تبنى دون حيث  مما يجعلها غير صالحة للشرب، ،حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة) األمطار
لي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ  وبالتا، حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وذلكتبطين

آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة . الحفر من وقت إلى آخر
سيارة النضح، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة 

 .  عن ذلك
     

  ة النفايات الصلبةإدار
 

ذلك بشكل  يعود   و ،عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة بلدة العبيدية والتجمعات األخرى في المحافظة            
ي                        ة والت ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم

اطق              تاالمكبهذه  تراخيص إلقامة مثل    بإصدار  تتعلق   ع ضمن من ذلك تق ي   )ج( حيث أن األراضي المناسبة ل  والت
رائيلية سيطرة اإلس ةتخضع لل دول .  الكامل ن ال ل م ى التموي د عل شاريع يعتم ذه الم ل ه ذ مث ى أن تنفي باإلضافة إل

ى الصحة ومصدرا لتلو       . المانحة رًا عل شكل خط اه   ي وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي ي ث أحواض المي
ة                    الجوفية اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه .  والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال عن ال
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يتم    ،وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدمة محافظتي بيت لحم والخليل                 حيث س
 .   إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم

  
شوارع       تراآم النفا  ات              ،يات الصلبة خارج الحاويات وفي ال ع النفاي ة تجمي اءة خدم سبب عدم آف ك ب  حيث أن    ، وذل

 .سيارة واحدة ال تكفي لجمع النفايات ونقلها
  

ع                  ات الخطرة م ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع دة والمحافظة ب ي البل ات الخطرة ف عدم وجود آلية لفصل النفاي
  .لى مكب العبيدية للتخلص منها عن طريق طمرهانقلها إوالنفايات غير الخطرة، 

 
  مشاآل أخرى

 
ط،                   • ة فق ديم خدمات معين اقتصار دور البلدية آغيرها من بلديات ومجالس وبلديات المحافظة على تق

 . دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة
 . عدم توفر إنارة في الشوارع الفرعية والرئيسة في البلدة •
 

  ءات االحتالل اإلسرائيلي إجراأثر 

من المساحة الكلية   % 9.1( دونما من اراضي بلدة العبيدية       8858 مساحة تم تصنيف    ، اتفاقية أوسلو المؤقتة   حسب
ة دة العبيدي اطق)  لبل صنيف و، )أ (آمن ة 418ت دة العبيدي ن أراضي بل ا م دة % 0.4( دونم ة لبل ساحة الكلي ن الم م

. )ج(آمناطق  ) من المساحة الكلية للبلدة   % 82( دونما من بلدة العبيدية      79711تصنيف  ، و )ب(آمناطق  ) العبيدية
غ   والتي ت من البلدة،   المساحة المتبقية   أما   ا    8245بل دة       % 8.5( دونم ة للبل ساحة الكلي صنيفه   ) من الم م ت اطق   ات  آمن

 ).10جدول رقم انظر ال. (طبيعية

  2009ريج  أ- قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية:المصدر
  

ام  ران من الع ي حزي زة ف ة وقطاع غ ضفة العربي رائيلي لل تالل سلطات ، قامت 1967عقب االحتالل االس االح
اء                      اإلسرائيلية ي شتى انح سطينيين ف واطنين الفل ، وبشكل غير شرعي بمصادرة مساحات شاسعة من اراضي الم

دة         وذلك لبناء المستوطنات االسرائيلية والقواعد       ، المحتلة يضااالر العسكرية وشق الطرق االلتفافية، حيث آان لبل
ة  راءات االحتاللي ن االج صيبا م سطينية ن رى الفل دن والق ن الم ا م ة آنظيراته رائيليةالعبيدي ر  اإلس عية  غي  التوس

اء          221 حيث تم مصادرة     ،الشرعية دة لبن ي البل ستوطنات   دونما من اراضي المواطنين ف م      . (الم انظر الجدول رق
11.(  

  
  المستوطنات االسرائيلية المقامة على أراضي بلدة العبيدية: 11قم جدول ر

  تاريخ  اسم المستوطنة  العدد
   االنشاء

عدد 
المستوطنين 

)2008-2009( 

المساحة الكلية 
  )دونم(للمستوطنة 

مساحة المستوطنة على 
  )دونم(أراضي البلدة 

  97  97  "موقع سياحي"  1969   عين الفشخة  1
  124  124  40  1983  أفينات  2

  221  221  40    المجموع
  .2009 ، أريج- وحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة مراقبة التحضر:المصدر

  )1995( المرحلة االنتقالية - أوسلوتصنيف أراضي بلدة العبيدية وفقا التفاقية:  10جدول رقم 
  من% النسبة المئوية 

 تصنيف المنطقة )دونم(المساحة  أراضي بلدة العبيدية

 منطقة أ 8858 9.1
 منطقة ب 418 0.4
 منطقة ج 79711 82
 المناطق الطبيعية 8245 8.5
 المجموع 97232 100
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م            فقدت  آما   د بطول        ،90بلدة العبيدية جزءا من أراضيها لشق الشارع االلتفافي االسرائيلي رق ذي يمت م   7.9 وال  آ

  . على أراضي البلدة
  

دة    500، باقتالع حوالي  2000منذ بداية عام    لقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية       ون من أراضي البل .  شجرة زيت
ة       )متنقلة(ة   طيار وأخرى )الكونتينير (البلدة حاجز عسكري دائم   ب يحيطآما   ، باإلضافة إلى عدد من السواتر الترابي

  .)2010بلدية العبيدية، (. بالبلدةالتي تحيط واالسمنتية 
 
 

  نفذة والمقترحة في بلدة العبيديةالخطط والمشاريع التطويرية الم
  

  المنفذة المشاريع 
  ). 12الجدول رقم انظر . (2009، و2005الفترة الواقعة بين عامي قامت بلدية العبيدية بتنفيذ عدة مشاريع خالل 

  
  2009، و2005الفترة الواقعة بين عامي بلدية العبيدية خالل نفذتها المشاريع التي : 12جدول

  الجهة الممولة  السنة  وعالن  اسم المشروع

  بنك التنمية اإلسالمي  2005  بنية تحتية  تعبيد طرق داخلية
  بنك التنمية اإلسالمي  2009  بنية تحتية  تعبيد شارع الغزالن
  وزارة المالية  2009  بنية تحتية   مار سابا-تعبيد شارع العبيدية

  يكية للتنمية الدوليةالوآالة األمر  2009  إنشائي/ تعليمي  بناء مدرسة بنات اإلستقالل
  الحكومة اليابانية  2009  بنية تحتية  صيانة جزء من شبكة المياه

  البنك األلماني للتنمية  2009  إنشائي  إنشاء جدران استنادية لمدرسة األشبال
  سلطنة عمان  2009  صحي  إنشاء مرآز مسقط الصحي

  وآالة التنمية السويدية  2009  ترميم  ترميم حوش جدوع
  .2010 لدية العبيدية، ب:المصدر

  
 

  المشاريع المقترحة 
  

دة              شاريع خالل        ،تتطلع بلدية العبيدية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلدة وسكان البل دة م ذ ع ى تنفي  إل
دها                      م عق ي ت شارآة الت سريع بالم يم ال األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ي ال ة ف اث التطبيقي د األبح ذها معه ام بتنفي ي ق دة والت دس –بل ج( الق ة حسب  ). أري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم
  : األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 .سقف سيل المياه العادمة في وادي النار، أو إقامة محطة معالجة مرآزية في الموقع المذآور .1
 .اه األمطارحفر آبار زراعية ومنزلية لتجميع مي .2
لزراعة، شق الطرق الزراعية، إقامة دورات لدعم قطاع الزراعة من خالل استصالح األراضي  .3

 .توعية، وإنشاء محميات رعوية
مدارس جديدة، إنشاء مرآز مهني، تجهيز المدارس بالمختبرات بناء دعم قطاع التعليم من خالل  .4

 .وأجهزة الحاسوب للطالب
 . تخصصي في البلدةشفىست أو م،إنشاء عيادة صحية .5
 . وإنشاء حدائق عامة ومراآز للشباب،االهتمام بالجانب الترفيهي والتثقيفي بالبلدة .6
 .إقامة فنادق وإستراحات للسياح .7
 .توفير فرص عمل .8
 .إنارة الطرق الرئيسة والفرعية .9

 .عمل دورات توعية للطفل والمرأة .10
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة
   

د  اني البل ة    تع ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م  . ة م دول رق ين الج ات  13ويب ات واالحتياج ، األولوي
  . من وجهة نظر البلديةالتطويرية للبلدة

  
 العبيديةاألولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة : 13جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 تيةاحتياجات البنية التح 
  آم 49.2^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم40   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم15   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم17   *  إنشاء شبكة مياه جديدة  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  3 م1,500   * بناء خزان مياه 6

  آم40   *  إنشاء شبكة صرف صحي 7
   آم10   * إنشاء شبكة آهرباء جديدة 8
  حاوية120    *  توفير حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارة واحدة      *  لجمع النفايات الصلبةتوفير سيارات  10
     *  توفير مكب صحي للنفايات الصلبة  11
 االحتياجات الصحية 
  *   ت صحية جديدةعيادا/ بناء مراآز 1
 عيادتان   *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
 عيادة واحدة    *  شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

 االحتياجات التعليمية 
  أساسية وثانوية   *  بناء مدارس جديدة 1
 أساسية وثانوية   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 أساسية وثانوية   *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم6,000   *  استصالح أراض زراعية 1
    * إنشاء آبار جمع مياه 2
    *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
    *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
      * ستيكيةإعادة تأهيل بيوت بال 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية20 آم  طرق داخلية، و18 آم طرق رئيسة، 11.2^ 
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