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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 القريةات السكانية في محافظة بيت لح
ق                              ي محافظة بيت لحم، بهدف توثي سكانية ف ةات ال ع القري املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش جاءت سلسلة الكتيبات ه

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 ةات ال ذي   "دراسة القري ، 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        تجمعاتن االطالع على جميع أدلة ال     يمك ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ع   السكانية في محافظة بيت لحم ب الموق

  ./http://proxy.arij.org/vprofile: االلكتروني التالي
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  دليل قرية الجبعة 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

 هوائي آم 12.4 هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع جنوب غرب مدينة بيت لحم، وعلى بعد ،قرية الجبعة
يحدها من الشرق مستوطنة عتصيون، ومن . )المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم( منها
في ، ومن الجنوب بلدة صوريف )م 1949 خط الهدنة عام (لشمال بلدة نحالين، ومن الغرب الخط األخضرا

  ).1رقمخريطة الأنظر . (محافظة الخليل
  

  موقع وحدود قرية الجبعة: 1خريطة 

  
  

ا حوالي     مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لأل        647تقع قرية الجبعة على ارتفاع       م،  563 مطار فيه  مل
نظم  وحدة %. (60.5 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي        17أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى       

  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
 

ام          تأسس ة ع الي من        1998 المجلس القروي في قرية الجبع ل      5، ويتكون المجلس الح نهم من قب م تعيي  أعضاء ت
  .ا له دائمالمجلس القروي مقريمتلك اجد في المجلس موظف واحد ، ويوو. سلطة الوطنية الفلسطينيةال
  

  :ومن مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يلي
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  .توفير خدمات البنية التحتية -1
 .وارع، وتقديم الخدمات االجتماعيةجمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الش -2
 .سات خاصة بالقريةعمل مشاريع ودرا -3
  

  
  نبذة تاريخية

  
اني    وفي . بهذا االسم في عهد الكنعانيينوعرفت  ، آلمة آرامية تعني التلة أو الربوةةجبع د الروم ق العه ا  أطل  عليه

  .ةاسم جبات
: ا وهم،م 1948قرى عام ، ويعود أصل سكان قرية الجبعة إلى  سنة 1800  ما قبليعود تاريخ قرية الجبعة إلى 

  .   لمدرسة في قرية الجبعة2 لقرية الجبعة وصورة رقم 1 أنظر صورة رقم .افات وسجارتهرتا قري
  

  القرية القديمة والتوسع العمراني من حولها: 1صورة 

   
  

  مدرسة في الجبعة: 2صورة 

  
  
  
 

  األماآن الدينية واألثرية
  

  ).2خريطة رقم لاأنظر  (.مسجد الجبعة ومسجد الهدى:  هما،مسجدانيوجد في قرية الجبعة 
  ).2طة رقم يأنظر الخر( . وهي غير مستغلة سياحيا،البلدة القديمةأما بالنسبة لألماآن األثرية في القرية فهناك 
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  المواقع الرئيسة في قرية الجبعة: 2خريطة 

  
  
  

  السكان
   

از المرآزي           بين   ذه الجه ذي نف سطيني    التعداد العام للسكان والمساآن ال ام     لإلحصاء الفل ، أن عدد سكان      2007ع
 أسرة،  140 نسمة من اإلناث، ويبلغ عدد األسر  416 نسمة من الذآور، و480 نسمة، منهم    896قرية الجبعة بلغ    

  . وحدة153وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ات         أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز ال          ع الفئ سطيني، أن توزي مرآزي لإلحصاء الفل
ام           ة لع ة الجبع ي قري ي      2007العمرية ف ا يل ان آم ل من           % 43.5: ، آ ة أق ة العمري ا،   15ضمن الفئ % 51.5 عام

سبة     .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 3.1عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية     آما أظهرت البيانات أن ن
  %.46.4، ونسبة اإلناث %53.6، أي أن نسبة الذآور 100 : 115.5، هي الذآور لإلناث في القرية

  
  العائالت

  
  . والطوس،مشاعلة: ، منهاعدة عائالتيتألف سكان قرية الجبعة من 
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  الهجرة
   

  . شخصا47 أي حوالي ،2001 عائلة قد هجرت القرية منذ عام 16بين المسح الميداني بان 
  

  قطاع التعليم
  

ة ل  سبة األمي ام  بلغت ن ة ع ة الجبع كان قري والي2007دى س اث  %5.4 ، ح سبة اإلن كلت ن د ش ن %. 73، وق وم
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 11.4مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 23.6ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ا انهوا دراستهم العل  % 10.9انهوا دراستهم الثانوية، و   % 20.5انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 33.6 م    . ي الجدول رق
  .2007 يبين المستوى التعليمي في قرية الجبعة، حسب الجنس، والتحصيل العلمي لعام ،1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10( الجبعة  قريةسكان: 1جدول 

يعرف القراءة  أمي  الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  يدبلوم عال  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 324 - - 6 1 20 15 79 97 63 34 9  ذآور
 289 - - - - 10 11 40 98 74 32 24  إناث

 613 - - 6 1 30 26 119 195 137 66 33  المجموع
  .ئية، النتائج النها2007التعداد العام للسكان والمساآن، ، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام الدراسي          للمراحل  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم     ي الع ة ف ة الجبع ي قري ة ف ية والثانوي ، 2008/2009 األساس

ل وزارة             ف ا من قب ة و  يوجد في القرية مدرستان حكوميتان مختلطتان، يتم إدارتهم سطينية    التربي الي الفل يم الع  ،التعل
 ).2  رقمولجدانظر ال(رس خاصة اوال يوجد في القرية أية مد

  
ي        ية ف ة    يبلغ عدد الصفوف الدراس ة الجبع ين          256 صفا، وعدد الطالب        15 قري ة، وعدد المعلم ا وطالب  21 طالب

ي               ).2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم،      (معلما ومعلمة    م ف دد الطالب لكل معل دل ع ى أن مع  وتجدر اإلشارة هنا إل
  . صففي آل  طالبًا وطالبة 18بلغ فتتعلق بالكثافة الصفية،  أما فيما يوطالبة، طالبًا 13المدرسة يبلغ 

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

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  مدرسة الجبعة المختلطة
  تلطةمدرسة التوافق األساسية المخ

  مختلطة  حكومية

  .2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم : المصدر
   

ا                 واحدة أطفال يوجد في قرية الجبعة روضة     ال فيه غ عدد األطف ًال   32، تشرف على إدارتها جهة خاصة، ويبل  طف
  ).2009 مجلس قروي الجبعة،( ). 3  رقمالجدولانظر . (وطفلة

  
   والجهة المشرفةاالسم حسب  الجبعةتوزيع رياض األطفال في قرية: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  الروضةاسم 

  خاصة  32  روضة الجبعة
 .2009مجلس قروي الجبعة، : المصدر
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  قطاع الصحة

  
ة      يال   ة الجبع ق صحية،   ةأي توفر في قري تثناء وجود    مراف ادة صح  باس ة ةيعي ي   ا واحد ا، تعمل يوم   حكومي  فقط ف

ر  في نفس ، وهين العمل الصحي لجا تابعة ل   أخرى عيادةو،  األسبوع ادة  مق ضا    العي سابقة وتعمل أي ا  واحد ا يوم  ال
  .   لكن في يوم آخرفي األسبوع،

  
ة بيت لحم                         ي مدين صحية الموجودة ف ي المرافق ال ل    وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج ف شفى  ، مث مست

ومي (الحسين اال الحك شفى بيت ج والي )مست د ح ذي يبع م عن 12 ال ة آ ي ، والقري صحية الخاصة ف ادات ال العي
 .القريةآم عن  5نحالين والتي تبعد حوالي 

  
م ف       القرية، الصحة في  التي تواجه قطاع    المشكلة الرئيسة  دم وجود مرآز صحي دائ ة  ي هي ع شكل   القري يعمل ب

  .يومي
  
 
 
 

  األنشطة االقتصادية
  

ة  أهم القطاعات االقتصادية ف   قطاع الوظائف الحكومية والخاصة   يعتبر   ذا القطاع     ي قرية الجبع ستوعب ه ، حيث ي
  ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 44

  
  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قرية الجبعة، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 44قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة % 42سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 11قطاع التجارة ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الزراعة، ويشكل  •

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

قطاع الموظفين 
44%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

42%

قطاع التجارة  
11%

ة  قطاع الزراع
3%

  
  

   .  بقاالت فقط3  إاليوجد في القريةال حيث النشاطات االقتصادية، إلى  تفتقر القرية 
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ة         قد  و ة الجبع ي قري ة ف ى  وصلت نسبة البطال دة                 %. 28  إل ي البل ر تضررا ف ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب وق
  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

   . الزراعةالعاملون في قطاع -1 
  .التعليمالعاملون في قطاع  -2 
  .القطاع الصحيالعاملون في  -3 
  .التجارة العاملون في قطاع -4 
  .الخدماتالعاملون في قطاع  -5 

  
  القوى العاملة 

  
، أن 2007 عام نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الذي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن

 غير نشيطين  آانوامن السكان% 74.1أن و). يعملون% 95منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 25.9
  ). 4 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 27.3من الطالب، و% 66.3منهم (يا اقتصاد

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10( الجبعةقرية سكان : 4جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

ن العمل عاطل ع
لم يسبق له (

  )العمل
المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 324 184 3 3 9 2 167 140 5 3 132  ذآور
 289 270 -  1 13 122 134 19 - - 19  إناث

 613 454 3 4 22 124 301 159 5 3 151  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

 
 
 
 

  قطاع الزراعة
  

 أراض  ا دونم  152  و  هي أراض قابلة للزراعة     ا دونم 7,318 دونم، منها    7,969تبلغ مساحة قرية الجبعة حوالي      
  ).3وخريطة رقم ، 5انظر الجدول رقم . (اسكني

   
)المساحة بالدونم  ( قرية الجبعةاستعماالت األراضي في: 5دول ج

 مساحة األراضي الزراعية
[7,318] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
ةبالستيكي

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

499 0 4,775 687 0 1,275 581 152 7,969 
  .2008 أريج، -وحدة النظم الجغرافية :  المصدر
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الجبعة: 3خريطة 

  
  

ي    د معظم الزراعة ف ة تعتم اه األمطار    قري ى مي ة عل ا ال.  الجبع ع     أم ار الجم اه آب ى مي د عل ة فتعتم ساحة المروي م
  .المنزلية

   
م  دول رق ة     6الج ة الجبع ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ضروات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن ر . ، يب وتعتب

  .القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  

  )المساحة بالدونم( الجبعة  قرية، فيمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة: 6جدول 

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى عالمجمو

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
37 29 8 0 1 0 4 1 9 0 15 28 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

روى يالزعتر، من   دونم واحدجدوآما ي .زرع بالخياريدونم واحد من البيوت البالستيكية، آما يوجد في القرية 
   .بمياه شبكة المياه العامة
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  .، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في قرية الجبعة7الجدول رقم 
   

  )المساحة بالدونم(الجبعة مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية : 7جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 542 0 24 0 0 0 3 0 15 0 0 0 500 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

س ا بالن يأم ة ف ة والعلفي ةبة للمحاصيل الحقلي غ  قري وب تبل ساحة الحب ان م ة، ف ح 145 الجبع ا القم ا، وأهمه  دونم
  ).8أنظر الجدول رقم . (إضافة إلى زراعة مساحات من المحاصيل الحقلية، مثل البيقيا والكرسنة. والشعير

  
  )المساحة بالدونم( الجبعة  قريةفيمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة، : 8جدول 

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

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 180 0 0 0 0 0 21 0 0 0 14 0 0 0 145 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: صدرالم
 

 الجبعة يقومون بتربية الماشية، مثل األغنام، الماعز، الدجاج  قريةمعظم سكانوتبين من المسح الميداني أن 
  ).9انظر الجدول رقم (.  والنحل،البياض

  
  الجبعة قرية الثروة الحيوانية في: 9جدول 

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

20 400 0 0 15 0 0 100 70 0 
  . والثيران، العجالت،العجول،  مجموع األبقار*

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

رات وآت ا مناسبة لسير التر    طرق زراعية، وهي   ،   آم 3.5، فيوجد حوالي    أما من حيث الطرق الزراعية في القرية      
  .واآلالت الزراعية

  
  قطاع المؤسسات والخدمات 

   
ام   ،يوجد في قرية الجبعة مجلس قروي      سطينية     ،1998 تأسس ع ة الفل سلطة الوطني ل ال ة   ال يوجد .  من قب ي قري  ف

  . جمعيات، لجان، مراآز، أندية رياضية أو ثقافية في القريةة أيالجبعة
  
 
 

  در الطبيعية البنية التحتية والمصا
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

،  وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس         1999يوجد في قرية الجبعة شبكة آهرباء عامة منذ عام          
ة ي القري اء ف ى . للكهرب اء إل شبكة الكهرب سكنية الموصولة ب دات ال سبة الوح دات %95.6وتصل ن سبة الوح ، ون

ى     خاصة تالسكنية التي تعتمد على مولدا     د          ،%0.7 إل ي ال يوج سكنية الت سبة الوحدات ال ا   ون اء   فيه مصدر آهرب
اء    لديها من الوحدات السكنية غير مبين    % 3 بينما   ،%0.7إلى   سطيني،        (.  مصدر الكهرب از المرآزي لإلحصاء الفل الجه

2007( .  
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ي داخل   سم آل ن خالل مق ل م اتف تعم بكة ه ة ش ي القري وفر ف ةيت ا القري سكنية % 39.4، وتقريب ن الوحدات ال م
   . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  (.موصولة بشبكة الهاتف

  
  النقل والمواصالت

  
ة،                   ي القري ل ف ستخدمة للنق سة الم يلة الرئي سيارات الخاصة الوس ا ت   تعتبر ال ضا  ستخدمآم ة   أي ا  .  الباصات العام أم

ى            بالنسبة لشبكة الطرق في القرية، فيصل        ة إل ي القري سة ف ة           1.2طول الطرق الرئي دة وبحال م وهي طرق معب  آ
  .)2009مجلس قروي الجبعة، (.  م منها بحالة سيئة200 ماعدا ،جيدة

  
  المياه

  
ام   الجبعة بتزويد سكان قرية    بيت لحم  – سلطة المياه والمجاري  تقوم   ذ ع ، 1991 بالمياه عبر شبكة المياه العامة من

ى           وتصل نسبة الوحدات الس    ة إل اه العام شبكة المي د      %96.3كنية الموصولة ب ي تعتم سكنية الت سبة الوحدات ال ، ون
ين     % 3، بينما   %0.7إلى  مصادر أخرى   على   ديها  من الوحدات السكنية غير مب اه       ل د بالمي از  . ( مصدر التزوي الجه

سطيني،      ام  و). 2007المرآزي لإلحصاء الفل ر  17,100 حوالي  ،2008قد بلغت آمية المياه المزودة لقرية الجبعة ع  مت
رد بحوالي                ،سنة ال /مكعب اه للف د المي دل تزوي در مع ذلك يق ر  55 وب وم   /ا لت اه  (الي سطينية سلطة المي ا  . )2008 ، الفل وهن

اه                 ة من المي ذه الكمي ستهلك ه ة ال ي ة الجبع ي قري اه،      ،تجدر اإلشارة إلى أن المواطن ف د من المي سبب الفاق ك ب  وذل
ى د إل سبة الفاق صل ن رئيسذه وه، %39 حيث ت د المصدر ال د عن ل بالفاق سة،تتمث ل الرئي بكة ، وخطوط النق  وش

سطينية،  ( وعند المنزل   ،التوزيع ة     . )2008سلطة المياه الفل ة الجبع ي قري اه ف وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المي
رح      اويعتبر هذا المعدل متدني. لتر في اليوم   33.5 ع الحد األدنى المقت ة م ة      مقارن ة الصحة العالمي ل منظم  ،من قب

ة     يوجد في   آما  .  لتر للفرد في اليوم    100والذي يصل إلى     ة الجبع اه األمطار     20قري ع مي رًا لتجمي روي    ( بئ مجلس ق
  .)2009الجبعة، 

  
  الصرف الصحي 

  
يلة                            ر االمتصاصية آوس سكان الحف ستخدم ال ة للصرف الصحي، حيث ي بكة عام ى وجود ش تفتقر قرية الجبعة إل

ة     سة  رئي اه العادم ق   . للتخلص من المي ذي           ووف سكانية ال ات ال ائج مسح التجمع از المرآزي ل      نت ذه الجه إلحصاء  نف
اه      ،2007الفلسطيني عام    ات سلطة المي ان معظم       وبيان ي     ، ف سكنية ف ة      الوحدات ال ة الجبع ستخدم ت %) 96.3( قري

د       % 0.7ونسبة   ،للتخلص من المياه العادمة   رئيسة  الحفر االمتصاصية آوسيلة     سكنية ال يوج ديها  من الوحدات ال   ل
ا          ين      % 3وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي، بينم ر مب سكنية غي ديها من الوحدات ال تخلص من     ل يلة ال  وس

  .مياه الصرف الصحي
  

ًا      ة الناتجة يومي ر 25 بحوالي واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادم  ا مت
اه                       .  متر مكعب سنوياً   9100ا، بمعنى   مكعب رد من المي اج الف دل إنت در مع د ق ة، فق ي القري رد ف أما على مستوى الف

ر  27 بحواليالعادمة   وم    ا لت ي الي ر االمتصاصية             .  ف ة بواسطة الحف اه العادم ع المي تم تجمي م   ي ا   ، ومن ث تم تفريغه ي
ي   في المناطق المفتوحة أو    إما مباشرة ها  تخلص من ، حيث يتم ال   نضحالبواسطة صهاريج    اورة دون       ف ة المج  األودي

د المصدر              . مراعاة للبيئة  ة الناتجة سواء عن ع   ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادم د مواق  أو عن
  .   مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة منها،التخلص

  
  النفايات الصلبة

  
اج            .  خدمة إدارة النفايات الصلبة    تقر قرية الجبعة إلى وجود    تف دل إنت غ مع أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبل

ًا عن    0.7الفرد اليومي من النفايات الصلبة في قرية الجبعة         آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يومي
ى     طن  0.6 بحواليسكان القرية    نوياً  ا  طن   220، بمعن ون الجزء   .  س واد             ويتك صلبة من الم ات ال ر من النفاي  األآب

  ).2انظر الشكل رقم ( .البالستيكوالعضوية، يليها الورق والكرتون 
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  الجبعةفي قرية مكونات النفايات الصلبة المنتجة : 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%
مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

 
 
 
 

  األوضاع البيئية
  

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

  
  أزمة المياه

  
  : منها،ذلك لعدة أسبابيعود  و، الصيف في عدة أحياء من القريةفصلانقطاع المياه لفترات طويلة في 

ا       ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      .1 اه والمج لطة المي اد س ر    وبالتالي اعتم شكل آبي ري ب
اه         ،على شراء المياه من شرآة ميكوروت اإلسرائيلية لتزويد المدن والقرى التي تعمل على خدمتها بالمي

سكانية                  ين التجمعات ال ا ب اه وتوزيعه ع        . مما يشكل عائقا أمامها في تنظيم ضخ المي وم بتوزي ذا فهي تق ل
شكل دوري   ة ب اطق المختلف ى المن اه إل ات ال،المي ك ألن آمي ات    وذل سد احتياج ي ل ة ال تكف اه المتاح مي

  .السكان
 . الشبكة وقدمهاتلف  وذلك بسبب ،ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه .2
  

  إدارة المياه العادمة
 

 وقيام ، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي
 بسبب عدم تمكنهم من ،العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاءبعض المواطنين بتصريف المياه 

آما أن . ، يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القريةهانضح الالزمة لتغطية التكاليف العالية
آبار جمع مياه (استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 

هذه الحفر تبنى حيث أن  مما يجعلها غير صالحة للشرب، ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة،)األمطار
 وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح ، حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وذلكدون تبطين

لعادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية آما أن المياه ا. لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية ومن ثم بواسطة سيارة النضح، 
 .  والصحية الناجمة عن ذلك
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  إدارة النفايات الصلبة
 

ي القر          ي                  إن عدم وجود خدمة إلدارة النفايات الصلبة ف ا ف صحية وغيره ة وال واحي البيئي دد الن رًا يه شكل خط ة ي ي
ك من   ،ث التربة ومصادر المياهيالقرية، فإن تراآم النفايات في أماآن مختلفة ومتعددة في القرية يسبب في تلو        وذل

ة            اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه ا   . خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن ال ن وفي بعض األحي
ى تلو     ،يلجأ أهل القرية إلى حرق النفايات للتخلص منها        ضارة نتيجة           ي  مما يؤدي إل ازات ال دخان والغ واء بال ث اله
الربو والحساسية واألمراض         انتشارسبب في   تلحرق بعض النفايات الخطرة آالبالستيك، مما ي        بعض األمراض آ

  .  الصدرية
  

  مشاآل أخرى
  

ط            اقتصار دور المجلس القروي آغيره من      • ة فق ديم خدمات معين  ، مجالس وبلديات المحافظة على تق
 .  دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة

 
 
 
 
 
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  
ر          ي رائيلية غي ستوطنات اإلس رائيلي والم صري اإلس صل العن دار الف ع ج ا األرب ن جهاته ة م ة الجبع يط بقري ح

ة   الشمالنة بيتار عيليت الى     مستوطتقع  الشرعية، حيث    ا     من القري دها   ، بينم  ومن   ،الخط األخضر من الغرب       يح
ة      . فاعوت وروش تسوريم  ي ج االشرق مستوطنت  ساحة القري ا  ،ا دونم  7969تبلغ م ة      % 96.5  منه ساحة القري من م

ا الجزء    أ. مفتوحةمناطق  هذه األراضي هي مناطق زراعية و     و أوسلو،   اتفاقية حسب   )ج(الكلية مصنفة آمناطق     م
ذه ، و )ب( مصنف آمناطق    )%3.5( القرية    مساحة المتبقي من  ة            ت ه ي القري سطينية ف ة الفل اطق العمراني ل المن  .مث

   ).10 رقم جدولانظر ال(
  

 1995تصنيف األراضي في قرية الجبعة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : 10جدول 

 ية للقريةمن المساحة الكل%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ
 3.5 276 مناطق ب
  96.5 7693 مناطق ج

 100 7969 المساحة الكلية
  .2008 أريج، -وحدة النظم الجغرافية: المصدر

  
  العنصريالفصل مخطط جدار 

  
وجاءت  . العنصري الفصل    بناء جدار    لصالح) من المساحة الكلية للقرية   % 69( دونمًا   5527مصادرة حوالي   تم  

م             لتضع قرية الجبعة و    اإلسرائيليةالعنصرية  صل  الفخطة   ة بيت لح الين (القرى الريفية الفلسطينية غرب مدين , نح
ي محافظة      ) الولجة و،سكاريا خلة ، خلة البلوطة  ، خلة عفانة  ، الجبعة ،واد فوآين  شرقية ف ة ال في معزل عن المنطق

وي   ' مستوطنات غوش عتصيون   تجمع' المعروف   اإلسرائيليةجمع المستوطنات   ت لتصبح داخل    ،بيت لحم  والذي تن
اً             إسرائيل ذه حالي تم تنفي ات      ، ضمه لحدود مدينة القدس ضمن مخطط الجدار الذي ي ى ضم التجمع ذا باإلضافة إل  ه

دس     االستيطانية يم و      ت وهي    ، األخرى المحيطة بمدينة الق ه أدوم ستوطنات معالي ع م ستوطنات ج  تجم ع م ات  يجم فع
رى     ' المستقبلية بمشروع     زئيف إلى حدودها وتحقيق رؤيتها     دس الكب واطنين من         'مخطط الق ان الم الي حرم ، وبالت

ز صحية،     إسعاف شرطة، (العديد من الخدمات الرئيسية التي تتوفر في مراآز المدن       شفيات، مراآ افئ، مست ، مط
ة الجزء         ). الخ ... ،وجامعات اطق الريفي ر آما ستفقد المن شكل مصد      األآب ي ت ة والت ر دخل   من أراضيها الزراعي

دار   يعزل   أن بعد   ،المحافظةللعديد منها في     دادات عن أصحابها         الفصل   ج ك االمت غ طول       .العنصري تل حيث يبل
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ين من                 قرية الجبعة الجدار في    ي الثالث  حسب التحديث األخير لمسار الجدار آما نشرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية ف
ام  ن الع سان م هر ني ة، 2007ش ى صفحتها االلكتروني ساحة 4.87، عل ه م يعزل خلف ذي س م وال ا 7154 آ  دونم

  .قريةمن األراضي الزراعية والغابات والمناطق المفتوحة في ال) من المساحة الكلية للقرية% 90(
   

  : قرية الجبعةألراضي سابقة إسرائيلية ومصادرات  عسكرية،أوامر
 

 17، 2002اني من العام صادرت قوات االحتالل االسرائيلي في الخامس والعشرين من شهر تشرين ث •
  .محمد موسى أبو لوحة الزراعية في قرية الجبعة تعود للمواطن األراضيدونمًا من 

  
 دونمًا من األراضي 98، قامت الجرافات االسرائيلية بتجريف نحو 2003في شهر نيسان من العام  •

، خالد ناجي فاعلةآل من   ملكيتها إلىتعود،  شجرة من الزيتون والتين واللوز1220 واقتالع ،الزراعية
أبو ، محمد حسن الطوسي، ابراهيم احمد ابو صبحة، ناجي إبراهيم حمدان، نبيل أبو لوحةموسى محمد 
 وآانت قوات االحتالل قد أصدرت أوامر. د الطوسيالحمي وإبراهيم عبد ،، أحمد علي حمدانةصبح

 . اض مصادرة منعت فيها أصحاب االراضي من الوصول إليها بحجة أنها ارعسكرية
  

 دونمًا من االراضي 50 قامت الجرافات االسرائيلية بتجريف ،2003 في شهر أيلول من العام  •
، أبو لوحةت تعود لعائال، واللوز في قرية الجبعة،  العنب، والمزروعة بأشجار الزيتون،الزراعية
  .وأبو صبحية‘ حمدان

   
 أهالي قريتي اإلسرائيليةت قوات االحتالل ، سلم2004في السابع عشر من شهر تشرين أول من العام  •

 دونمًا من األراضي الزراعية في 270 لمصادرة T/74/04الجبعة وصوريف أمرًا عسكريًا يحمل رقم 
   .القريتين وذلك ألغراض عسكرية

   
 أهالي قرية الجبعة اإلسرائيلية سلمت قوات االحتالل ،2005الثالث عشر من شهر تموز من العام  في •

 إقامةجل من ا من أراضي قرية الجبعة ا دونم71لمصادرة  T/132/05عسكريًا جديدًا يحمل رقم امرًا 
 . العنصريالفصل جدار 

  
أهالي قرية   ،2005 ب من العامآ في الثاني والعشرين من شهر اإلسرائيليةسلمت قوات االحتالل  •

 من أراضي قريتي الجبعة اَت دونم110 لمصادرة  T/158/05الجبعة امرًا عسكريًا جديدًا يحمل رقم 
 .إقامة معبر الجبعة التجاريمن اجل و صوريف 

  
 أمرًا عسكريًا جديدًا ،2006 في الثالثين من شهر ايار من العام ةأصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

، يقضي بوضع اليد على مساحات من األراضي الواقعة في منطقة الخور، )ت-33-06(يحمل الرقم 
 مترًا 340امتداد ( وبلغت مساحة األراضي المستهدفة حوالي ثالثين دونمًا  .جبعةالغربي قرية 

والجدير بالذآر أن تلك األراضي مزروعة بأشجار الزيتون ).  متر100 إلى 48وعرض يتراوح بين 
 حمدان، ورثة عائلة، إبراهيم الطوس، خالد ناجي فاعلة إلى آل منتعود ملكيتها ، والمحاصيل المختلفة

  .ة الطوس، وورثة محمود أبو لوحةعطي
  

 أربعة ة ألقت قوات االحتالل االسرائيلي،2008في الحادي والعشرين من شهر آانون الثاني من العام  •
 –اإلدارة المدنية اإلسرائيلية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي "أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن 

رض في قرية الجبعة تخطر من خاللها أهالي القرية على األ" المسؤول عن األمالك الحكومية
 دونم، وإزالة آافة المزروعات والمعدات 47.2بضرورة إخالء أراضيهم والتي تبلغ مساحتها 

 .'أراضي دولة'الموجودة داخل هذه األراضي آونها أراض مصنفة إسرائيليًا على أنها 
  

 شجرة  200 و، شجرة عنب 500 شجرة زيتون،  1500ي   حوال باقتالع ،2000آما قامت قوات اإلحتالل منذ عام       
داخل      وإلى ساترين ترابيين     ،وتخضع القرية إلى حاجز عسكري دائم     . لوزيات ى م ة عل ة،    (. القري روي الجبع مجلس ق

2009(.  
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 قرية الجبعة والطرق االلتفافية اإلسرائيلية
  

آم 5.6، حيث يمتد الطريقان بطول 367  ورقم354يقطع أراضي قرية الجبعة الطريق االلتفافي اإلسرائيلي رقم 
   .على أراضي القرية

  
 
 
 
  
  

  المنفذة والمقترحة في قرية الجبعةالخطط والمشاريع التطويرية 
  

  المشاريع المنفذة
  

ة           2002منذ عام    د        . ، أعد مجلس قروي الجبعة خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للقري ذ المجلس العدي د نف وق
  . )11 الجدول رقمانظر (ها من
  

  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية الجبعة: 11جدول 

  الممول  النوع  السنة  اسم المشروع  الرقم
  القنصلية األلمانية تعليمي 2009 بناء مدرسة الذآور 1
  برنامج األمم المتحدة االنمائي تعليمي  2008 في مدرسة البنات صفية بناء ثالثة غرف  2
  مرآز التراث الفلسطيني  تعليمي  2007  ياض أطفالرأبنية ترميم   3
  الصليب األحمر الدولي  تعليمي  2006  بناء سور مدرسة البنات  4
  مؤسسة الرؤيا العالمية  ثقافي خدماتي  2007  بناء مرآز مجتمعي  5

  .2009 مجلس قروي الجبعة، :المصدر
  

 

 

  المشاريع المقترحة 
  

م                      يتطلع مجلس قروي الجبعة وبالتعاون مع سك        ة، حيث ت وام القادم شاريع خالل األع دة م ذ ع ى تنفي ة، إل ان القري
 والتي قام بتنفيذها    تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في القرية              

ة  اث التطبيقي د األبح دس – معه ج( الق ن وجه     . )أري ة م سب األولوي ة ح شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل ر وفيم ة نظ
  : المشارآين في الورشة

  
 .توفير سيارة إسعاف للقرية، ومجمع طبي تخصصي .1
 .توفير وسائل نقل عامة .2
 .إنشاء محطة معالجة المياه العادمة .3
 .توفير خدمة للنفايات الصلبة،  سيارة لجمع النفايات، وحاويات .4
 .استصالح األراضي للزراعية، و إنشاء آبار مياه زراعية .5
 . الحيوانية والزراعيةدعم مشاريع الثروة .6
 .دعم النساء من خالل توفير مشاريع زراعية .7
 .إنارة شوارع القرية .8
 .تعبيد ساحة مدرسة اإلناث، وبناء صفوف جديدة .9
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   

اني  ةتع ة   القري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  .  م دول رق ين الج ات ا، األولوي12ويب ت واالحتياج
  ).2009، الجبعةمجلس قروي (. من وجهة نظر المجلس القرويالتطويرية للقرية 

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية الجبعة: 12جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 4.3^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم1  *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ الحإص 2
  آم1   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *     شبكة مياه جديدةإنشاء  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م3,000  *  بناء خزان مياه 6
  آم4   *   شبكة صرف صحيإنشاء 7
   آم1   * باء جديدة شبكة آهرإنشاء 8
  حاوية30   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9

 1   *  لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
    *  مكب صحي للنفايات الصلبة توفير   11

 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    ت صحية موجودةعيادا/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
  *    شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

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

ساسية للمدارس األ   *  تجهيزات تعليمية 3
 ثانويةالو

 االحتياجات الزراعية 
   دونم500   *  ح أراض زراعيةاستصال 1
  آبار6  *  إنشاء آبار جمع مياه 2
  برآسات4  *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *   خدمات بيطرية  4
  *    أعالف وتبن للماشية 5
  بيوت بالستيكية8  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6
  *   إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
   *   بذور فلحة 8
    *  ت ومواد زراعيةنباتا 9

  . آم طرق زراعية2 آم  طرق داخلية، و2 طرق رئيسة، متر 300^ 
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  المراجع 
  
شآت،        )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني      •  -رام اهللا . 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمن

 .فلسطين
 . فلسطين-رام اهللا. 2008فة الغربية ، تزويد واستهالك المياه في الض)2009(سلطة المياه الفلسطينية  •
 .2009، جبعةالمجلس قروي  •
ة    • ج ( القدس  -معهد األبحاث التطبيقي ات   )2009 -2008) (أري ة   وحدة  ،  قاعدة بيان ات الجغرافي  نظم المعلوم

 . فلسطين-بيت لحم. واالستشعار عن بعد
دس    –معهد األبحاث التطبيقية   • ج ( الق دة مراق       )2009) (أري ات وح ام       ، قاعدة بيان ة التحضر للع بيت  . 2009ب

  .  فلسطين-لحم
الي       • ة      )2008/2009(وزارة التربية والتعليم الع ات مديري ة ال، بيان يم    تربي دة    بيت لحم     محافظة  - والتعل ، قاع

  .  فلسطين-بيت لحم. بيانات المدارس
م  محافظة  ، بيانات مديرية زراعة )MOA) (2007/2008(وزارة الزراعة الفلسطينية   • م بيت  . بيت لح  -لح

 .فلسطين
  


