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  شكر وعرفان
  

دولي        بالش) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    كر 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

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

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

   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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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 ل        لمساعدة 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

  .ار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أزاه
  

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

  
موقع يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم باللغتين العربية واالنجليزية على ال

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

  

  بيعيةالموقع الجغرافي والخصائص الط
  

 من مدينة بيت لحم، وعلى بعد الجنوب الغربي هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى ،قرية المعصرة
، قرية خلة الحداديحدها من الشرق . )رآز القرية ومرآز مدينة بيت لحمالمسافة األفقية بين م( منها هوائيآم 6.2

 خريطةالأنظر . (مراح معال، ومن الجنوب قرية جورة الشمعة، ومن الغرب قرية قرية وادي رحالومن الشمال 
  ).1 رقم

  
  موقع وحدود قرية المعصرة: 1خريطة 

  

  
  
  

غ المع            891تقع قرية المعصرة على ارتفاع       وق سطح البحر، ويبل را ف ا حوالي      مت سنوي لألمطار فيه  582 دل ال
غ مع      16ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى         سبية حوالي        درجة مئوية، ويبل ة الن  وحدة %. (61دل الرطوب

  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافيةنظم 
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ل   ، أعضاء7، ويتكون المجلس الحالي من  1996 المجلس القروي في قرية المعصرة عام        تأسس  تم تعيينهم من قب
  .تأجرولكنه مسيوجد للمجلس القروي مقر دائم . السلطة الوطنية الفلسطينية

  : لمجلس القروي التي  يقوم بها، ما يليومن مسؤوليات ا
   .توفير خدمات البنية التحتية -1
 .جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية -2
 .ماية المواقع األثرية والتاريخيةح -3
 .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالقرية -4
 
 
 
  

  

  نبذة تاريخية
  

ي            إلى سبة ن  بهذا االسم  المعصرةسميت قرية    ة الموجودة ف ة،   معصرة الزيتون البيزنطية الروماني ا   يالت والقري م
    .ماثلة للعيانزالت آثارها 

ى    صرة إل ة المع اريخ قري ود ت ام يع ود ، م 1930ع ا يع ى  آم صرة إل ة المع كان قري رة أصل س شائر الزواه ع
  .  لقرية المعصرة1 أنظر صورة رقم .التعامرة

  
 لمعصرة من قرية اةصور: 1صورة 
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  األماآن الدينية واألثرية
  

اك               أ . وهو مسجد المعصرة      ،مسجد واحد فقط  يوجد في قرية المعصرة      ة فهن ي القري ة ف اآن األثري سبة لألم ا بالن م
  ).2طة رقم يأنظر الخر .(البلدة القديمة والمعصرة الرومانية 

  
  المواقع الرئيسة في قرية المعصرة: 2خريطة 

  
  

  

  السكان 
، أن عدد سكان  2007 في عام  نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الذي والمساآنلسكانالعام ل تعداد  البين  

نهم      803قرية المعصرة بلغ     سمة، م ذآور، و       429 ن سمة من ال دد األسر            374 ن غ ع اث، ويبل سمة من اإلن  129 ن
  . وحدة136أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
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  مرية والجنسالفئات الع
  

ا    2007، أن توزيع الفئات العمرية في قرية المعصرة لعام          مساآنأظهرت بيانات التعداد العام للسكان وال      ، آان آم
ضمن  % 4.8عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 53.3 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 41.9: يلي

ة، هي           آما أظهرت البيانا  .  عاما فما فوق   65الفئة العمرية    ، أي  100 : 114.7ت أن نسبة الذآور لإلناث في القري
  %.46.6، ونسبة اإلناث %53.4أن نسبة الذآور 

  
  العائالت

  .صالح و،أبو العدس، بريجية، عالء الدين: ، منهاعائالتعدة يتألف سكان قرية المعصرة من 
  

  الهجرة 
د          ائالت ق ان حوالي خمس ع ذ   هبين المسح الميداني ب ة من ام  جرت القري د   70، أي أن حوالي  2001 ع  شخصا ق

  .هجروا القرية
 
  

 

  قطاع التعليم 
  

اث   %6.4، حوالي  2007بلغت نسبة األمية لدى سكان  قرية المعصرة عام           سبة اإلن ومن  %. 76.5، وقد شكلت ن
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 16.2مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة     % 21.8ي تهم االبتدائي وا دراس ، انه

ا   ان% 12.8انهوا دراستهم الثانوية، و   % 20.4انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 27.7 م    . هوا دراستهم العلي الجدول رق
  .2007، يبين المستوى التعليمي في قرية المعصرة، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1
  

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

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 289 3 - 2 - 35 7 57 69 66 42  8  ذآور
 244 2 - 1 1 15 3 45 69 43 39 26  إناث

 533 5 - 3 1 50 10 102 138 109 81 34  المجموع
   ، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009هاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  الج:المصدر

  
ي    2008/2009أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في قرية المعصرة في العام الدراسي               ، يوجد ف

ل وزارة     القرية مدرستان حكوميتان، واحدة مختلطة واألخرى لإلناث، يتم إدا         ة و   رتهما من قب الي     التربي يم الع التعل
م  دولانظر الج  (رس خاصة   اال يوجد في القرية أية مد     . الفلسطينية ي         ). 2  رق ية ف صفوف الدراس دد ال غ ع ة   يبل قري
ين          337 صفا، وعدد الطالب      22 المعصرة ة، وعدد المعلم ا وطالب ة      29 طالب ا ومعلم يم،      ( معلم ة والتعل ة التربي مديري

ا       12 يبلغ    القرية رسامدن معدل عدد الطالب لكل معلم في         اإلشارة هنا إلى أ    وتجدر ).2009 ا فيم  طالبًا وطالبة، أم
   .  طالبًا وطالبة15يتعلق بالكثافة الصفية، فنجد أن معدل عدد الطالب لكل صف يبلغ 

  
  2008/2009اسي توزيع المدارس في قرية المعصرة حسب نوع المدرسة و الجهة المشرفة في العام الدر: 2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  مختلطة  الزواهرة الثانوية المختلطة
  بنات الزواهرة األساسية

  إناث  حكومية
   .2009 مديرية التربية والتعليم، بيت لحم :المصدر

  
دة          و ال واح ة،     ،يوجد في قرية المعصرة روضة أطف ى إدار ي  وهي روضة المعصرة النموذجي ة   شرف عل ا جه ته

 . طفًال وطفلة50خاصة، ويبلغ عدد األطفال فيها 
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  قطاع الصحة
  

ة        ال يوجد   . ، مختبر طبي خاص   حكومي مرآز صحي     في قرية المعصرة   يوجد في القرية سيارة إسعاف، وفي حال
ذ    : منها. الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في مدينة بيت لحم            ي مستشفى الحسين ال

  . آم عن التجمع 5.5يبعد حوالي 
 
  

 

  األنشطة االقتصادية
  

، حيث يستوعب هذا القطاع  الزراعة عدة قطاعات اقتصادية، أهمها قطاع       يعتمد االقتصاد في قرية المعصرة على     
  ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 70

  :شاط االقتصادي في قرية المعصرة، ما يليوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب الن
 .من األيدي العاملة% 70قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 16قطاع الموظفين، ويشكل  •
 من األيدي العاملة،% 5قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة % 5سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
  .ملةمن األيدي العا% 4 ويشكل ،قطاع التجارة •

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

ة  قطاع الزراع
70%

قطاع الموظفين 
16%

قطاع الصناعة  
5%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

5%
قطاع التجارة 

4%
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   .أربعة بقاالت و،الحجر والرخام النشاطات االقتصادية، ومن أهمها بعضيوجد في قرية المعصرة 
   

سكان             صادية ل ة   ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقت ر، حيث         قري شكل آبي أن المعصرة ب
اطلين عن                  ع الع ذا الوضع دف الكثير من المواطنين فقدوا مصدر دخلهم الرئيس، وأصبحوا عاطلين عن العمل، وه

  .        الحد األدنى من الدخللتأمين  في مجال الخدمات، وممارسة النشاطات الزراعية آمالذ أخير  للعملالعمل
  
دة        وقد ت%. 40  إلىقد وصلت نسبة البطالة في قرية المعصرة   و ي البل ر تضررا ف ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ ب

  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  العاملون في قطاع الزراعة -1 
  .إسرائيلالعاملون السابقون في  -2 
  .الصناعة العاملون في قطاع  -3 

 
  

  القوى العاملة 
من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 32.3، أن هناك 2007 أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام

من الطالب، % 61.8منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 66.8وآان هناك ). يعملون% 92.4منهم (
  ). 3انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 27.8و
  
  

 2007 -العالقة بقوى العملحسب الجنس و)  سنوات فأآثر10(  المعصرة قريةسكان: 3جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق له (العمل 
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ  المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى
غير 
 المجموع مبين

 289 3 148 6 3 18 - 121 138 3 4 131  آورذ
 244 2 208 - - 10 99 99 34 5 1 28  إناث

 533 5 356 6 3 28 99 220 172 8 5 159  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  

 

  قطاع الزراعة
  

ا    973ة المعصرة حوالي    تبلغ مساحة قري   ة للزراعة   ات دونم 877 دونم، منه  أراض ا دونم 42  و هي أراض قابل
  ).3وخريطة رقم ، 4انظر الجدول رقم  (.اسكني

  
)المساحة بالدونم  ( المعصرةقرية استعماالت األراضي في: 4جدول 

حة األراضي الزراعيةمسا  
) 877(  

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 54 369 0 3 219 286 42 973 
  .2008 أريج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافية :  المصدر 
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  ت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية المعصرةاستعماال: 3خريطة 

  
  

اه األمطار       قرية  تعتمد معظم الزراعة في      ى مي ع                . المعصرة عل ار الجم اه آب ى مي د عل ة فتعتم ساحة المروي ا الم أم
  .المنزلية

   
م     شوفة                5الجدول رق ة المك ة والمروي ة من الخضروات البعلي واع المختلف ين األن ة المعصرة      ، يب ي قري ر  .  ف وتعتب

  .القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  

  )المساحة بالدونم(المعصرة قرية مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في : 5جدول 
وعجمالم  الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى 

ليبع مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 
24 8 4 0 1 0 2.5 0 5.5 0 11 8 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  
  
  

   .، والبندورة دونمات من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفة وأهمها الخيار3آما يوجد في القرية 
  

  .بين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في قرية المعصرة ، ي6الجدول رقم 
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  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية المعصرة : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع
بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي ويمر بعلي مروي  بعلي مروي بعلي 

0 371 0 165 0 50 0 0 0 6 0 0 0 150 
  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
  

ي         ة   أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية ف غ           قري وب تبل ساحة الحب ان م ا القمح       255المعصرة، ف ا، وأهمه  دونم
  ).7أنظر الجدول رقم . (فة، مثل الحمص والعدسإضافة إلى زراعة مساحات من البقوليات الجا. والشعير

  
  )المساحة بالدونم( المعصرة  قريةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة، في: 7جدول 

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
0 297 0 0 0 0 0 24 0 0 0 18 0 0 0 255 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  
  

الدجاج ، الماعز، ومثل األغنام المعصرة يقومون بتربية الماشية،  قريةمعظم سكانوتبين من المسح الميداني أن 
  ).8انظر الجدول رقم (.  والنحل،البياض

  
   المعصرة قريةالثروة الحيوانية في: 8جدول 

*األبقار األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  
42 4,000 00 10 13 3 0 284 963 0 

 .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *
  2007وزارة الزراعة الفلسطينية، : المصدر

  
  .لمرور الدواب فقط آم طرق زراعية، وهي مناسبة 60، فيوجد حوالي أما من حيث الطرق الزراعية في القرية

 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ات المجتم        ي  ،عيوجد في قرية المعصرة عدد من المؤسسات المحلية والجمعيات التي تقدم خدماتها لمختلف فئ   وف
  )2009مجلس قروي المعصرة، (: منها، وعدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

  
صرة • روي المع ام  :مجلس ق دف  ،1996تأسس ع ي، به م المحل ل وزارة الحك ن قب ام ب م ضايا االهتم ق

  . وتقديم آافة الخدمات إلى سكانها،القرية
ل وزارة الزراعة   ،2006 تأسست عام  : خيرية جمعية زراعية  • ة      ، من قب زارعين والتنمي دعم الم ك ل وذل

  .الزراعية
ة  ،   وذلك لدعم المزارعين   ، من قبل وزارة الزراعة    ،1987تأسست عام   : جمعية زراعية تعاونية   • والتنمي

 .الزراعية
 .  وذلك لمقاومة جدار الفصل العنصري واالحتالل اإلسرائيلي،2006 تأسست عام :لجان شعبية •
 .ديم دورات وارشاد للسيدات واألطفال بهدف تق،2006 تأسس عام :مرآز نسوي •
ي  • ادي رياض ام  : ن س ع ة  ،1994تأس شباب والرياض ل وزارة ال ن قب ية  ، م شاطات الرياض تم بالن  ويه

 .والشبابية في القرية
شموع  • ز ال ام    : مرآ س ع افي تأس ز ثق ة  ،2005مرآ ل وزارة الثقاف ن قب ديم دورات  ، م ك لتق  وذل

 .ومحاضرات ثقافية
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  ادر الطبيعية البنية التحتية والمص
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة         اء عام بكة آهرب ة المعصرة ش ي قري ذيوجد ف ام  من اء محافظة القدس المصدر      1979 ع ر شرآة آهرب ، وتعتب
ة  ي القري اء ف رئيس للكهرب ى   . ال اء إل شبكة الكهرب سكنية الموصولة ب دات ال سبة الوح صل ن سبة %99.2وت ، ون

  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. %0.8 إلى  خاصةاتالوحدات السكنية التي تعتمد على مولد
  

ة آما وتتوفر في القرية شبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخل              سكنية      % 12.9حوالي   ،  القري من الوحدات ال
   .موصولة بشبكة الهاتف

  
  النقل والمواصالت

  
شبكة    . اصالت بشكل رئيس في القريةيتم استخدام السيارات الخاصة والسيارات العمومية آوسيلة مو    سبة ل ا بالن أم
م  3 و، آم طرق معبدة بحالة جيدة2  منها ؛ آم10الطرق في القرية، فيصل طول الطرق الرئيسة في القرية إلى          آ

دة   1 منها   ؛ آم 5يصل طولها إلى    فأما الطرق الفرعية    .  آم غير معبدة   5 و ،طرق معبدة بحالة سيئة    م  4 و، آم معب  آ
  .)2009مجلس قروي المعصرة، (. بدةطرق غير مع

  
  المياه

  
ة  عبر  وذلك ،يتم تزويد سكان قرية المعصرة بالمياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية  ذ  شبكة المياه العام ام  من ع

ى       ،  %99.2لشبكة  الموصولة با ، حيث تصل نسبة الوحدات السكنية       1977 د عل ي تعتم ونسبة الوحدات السكنية الت
ة       ). 2007 الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني،    (%.0.8 األمطار إلى    آبار جمع مياه   لقد بلغت آمية المياه المزودة لقري
رد بحوالي           ،سنة / متر مكعب  21,300 حوالي   2008المعصرة عام    ر  75.3 وبذلك يقدر معدل تزويد المياه للف  / لت

ة        وهنا تجدر اإلشارة إلى أن      . )2008 ،الفلسطينيةسلطة المياه   (اليوم   ذه الكمي ستهلك ه ة المعصرة ال ي ي قري المواطن ف
رئيس      % 39من المياه وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى               ،وهي تتمثل بالفاقد عند المصدر ال

سطينية،   ( وعند المنزل ، وشبكة التوزيع،وخطوط النقل الرئيسة  اه الفل دل استهالك     . )2008سلطة المي غ مع الي يبل وبالت
 مقارنة مع الحد األدنى المقترح من    اويعتبر هذا المعدل متدني   .  في اليوم  ا لتر 46لفرد من المياه في قرية المعصرة       ا

ى              ذي يصل إل ة وال وم        100قبل منظمة الصحة العالمي ي الي رد ف ر للف ة المعصرة          .  لت ي قري ا يوجد ف رًا  20آم  بئ
  .)2009مجلس قروي المعصرة،  (لتجميع مياه األمطار

 
  ف الصحيالصر

  
يلة             ر االمتصاصية آوس سكان الحف ستخدم ال تفتقر قرية المعصرة إلى وجود شبكة عامة للصرف الصحي، حيث ي

ة      ذي             . رئيسة للتخلص من المياه العادم سكانية ال ات ال ائج مسح التجمع ًا لنت از   ووفق ذه الجه إلحصاء  المرآزي ل   نف
ة        2007الفلسطيني عام    ي قري سكنية ف صاصية   ت %) 92.7(المعصرة  ، فإن معظم الوحدات ال ر االمت ستخدم الحف

ة    اه العادم ن المي تخلص م ية لل يلة أساس ين أن  ،آوس ي ح ديه  % 7.3 ف د ل سكنية ال يوج دات ال ن الوح ة  ام طريق
  .  المياه العادمةللتخلص من

  
اً                ارب      واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يومي ا يق  28.5 بم

رد من       توى الفرد في القرية، فقد قدر     أما على مس  .  متر مكعب سنوياً   10402.5، بمعنى   متر مكعب   معدل إنتاج الف
ا            .  لتر في اليوم   36.8حوالي  المياه العادمة ب   تم تفريغه يتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية والتي ي

تم ال      بواسطة صهاريج نضح    ا   لص من تخ، حيث ي اطق المفتوحة         ه ي المن ا مباشرة ف اورة     ،إم ة المج  دون   أو األودي
ع                          . مراعاة للبيئة  د مواق د المصدر أو عن ة الناتجة سواء عن اه العادم وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المي

    . مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة،التخلص
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  النفايات الصلبة
  

صلبة الناتجة عن                  يعتبر مجلس الخدم   ات ال ات المشترك للريف الجنوبي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفاي
ا                  تخلص منه ات وال ع النفاي ًا بجم ل حالي ي تتمث ة والت ة    . المواطنين والمنشآت التجارية في القري ونظرًا لكون عملي

ات      إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة              ل النفاي دارها جمع ونق  12.5 مق
  . الشهر، وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنها تعتبر غير آافية إلدارة جيدة للنفايات الصلبة/شيكل

  
ازل                            ات الناتجة عن المن ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي ينتفع معظم سكان قرية المعصرة من خدم

ي                        والمؤسسات والمحالت الت   ات موزعة ف ى حاوي ا إل م نقله تيكية ومن ث اس بالس ي أآي ة ف ساحات العام جارية وال
ر مكعب    0.7 حاوية سعة    11 حيث يوجد في القرية      ،أحياء القرية  تم       مت ل مجلس الخدمات          ، حيث ي ا من قب جمعه

ات دار صالح              ،المشترك بواقع يومين في األسبوع     ى مكب نفاي ات إل ى      ال  ، ونقلها بواسطة سيارة النفاي ع عل ذي يق
ا                    ، آم من القرية   25بعد   ق حرقه ذا المكب عن طري ي ه ات ف اً   أو   حيت يتم التخلص من النفاي ا أحيان وتجدر  . دفنه

ا مع        واإلشارة هنا إلى أن النفايات المنزلية    تم جمعه صناعية ي ات ال ة والنفاي ات الطبي ود  ، واالنفاي دم    يع ى ع ك إل ذل
يات المنزلية النسبة األآبر من النفايات الصلبة المنتجة حيث تشكل          وتحتل النفا . وجود نظام خاص لفصلها وجمعها    

  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45ما نسبته 
  

ة المعصرة          ي قري صلبة ف ات ال  0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفاي
صلبة ال            ات ال ة النفاي در آمي الي تق ة ب          آغم، وبالت ًا عن سكان القري م  540حوالي   ناتجة يومي ى     آغ  طن   200، بمعن

ون                . سنويًا ورق والكرت تيك وويتكون الجزء األآبر من النفايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها ال  البالس
  . )2 رقم لشكلانظر ا(
  

   في قرية المعصرةمكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%
مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
  
 

  األوضاع البيئية
  

ا، حيث                        ول له اد حل ا وإيج تعاني قرية المعصرة آغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجته
  : يمكن حصرها فيما يلي

  
  أزمة المياه

   
  :، منهاأسبابذلك لعدة يعود  و،انقطاع المياه لفترات طويلة في فصلي الصيف والشتاء في عدة أحياء من القرية

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

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

 
امة للصرف الصحي وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة وقيام عدم وجود شبكة ع

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

آبار جمع مياه (استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 
 مما يجعلها غير صالحة للشرب، وذلك ألن هذه الحفر تبنى ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة،)األمطار

 وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ ،ه العادمة إلى طبقات األرض حتى يسهل نفاذ الميا،دون تبطين
آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة . الحفر من وقت إلى آخر

والصحية الناجمة  دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية ،سيارة النضح، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة
 .  عن ذلك

     
  إدارة النفايات الصلبة

 
ي المحافظة                    ة المعصرة والتجمعات األخرى ف ة قري ود     ،عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدم ك يع  وذل

ة                         ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ ضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم ي ت بشكل رئيس إلى العراقيل الت
اطق           ،اتالمكبهذه  تراخيص إلقامة مثل    صدار  بإوالتي تتعلق     ،)ج( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن من

دول   .  الكاملةوالتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية   باإلضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من ال
ى الصحة                 . المانحة شكل خطرًا عل ات صحي ي اه         وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفاي وث أحواض المي  ومصدرًا لتل

ة         ،الجوفية والتربة  اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه .  من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن ال
يتم   ،وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدمة محافظتي بيت لحم والخليل                حيث س

 .    جنوب محافظة بيت لحمإنشاء المكب في منطقة المنية
  

ع                             ات الخطرة م ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع ة والمحافظة ب ي القري عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة ف
 .ويتم نقلها إلى مكب دار صالح  للتخلص منها عن طريق حرقهاالنفايات غير الخطرة معا، 

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

سطينية وإسرائيل،       ،1995لو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام      اتفاقية أوس  حسب ة الفل سلطة الوطني ين ال  ب
صنيف        )ج،  ب (تم تقسيم أراضي قرية المعصرة الى مناطق       م ت ة          363، حيث ت ة آمنطق ًا من أراضي القري   دونم

و       (،  )ب( ا الن ة، أم سطينية الكامل سلطة الفل سيطرة     وهي المناطق التابعة إداريا لسيطرة ال ة فهي تحت ال احي األمني
ة        . )اإلسرائيلية الكاملة  سبة ضئيلة من            )ب (والجدير بالذآر أن غالبية السكان يتمرآزون في منطق شكل  ن ي ت  والت

أما بالنسبة للجزء المتبقي من أراضي قرية       . من المساحة الكلية للقرية   % 37.3، حيث تشكل    المساحة الكلية للقرية  
ة   ) من المساحة الكلية للقرية   % 62.7( دونمًا   610المعصرة، فقد تم تصنيف      ع         )ج(آمنطق ي تق ة الت ، وهي المنطق

ا      السيطرة اإلسرائيلية الكاملة،  تحت   أي شكل من االشكال إال        ،حيث يمنع البناء الفلسطيني فيه ا ب تفادة منه  أو االس
  ).9  رقمجدولانظر ال(بتصريح من االدارة المدنية االسرائيلية في بيت لحم 

  
 1995اتفاقية أوسلو الثانية حسب تصنيف األراضي في قرية المعصرة : 9ول جد

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي
 0 0 مناطق أ
 37.3 363 مناطق ب
 62.7 610 مناطق ج

 100 973 المساحة الكلية
  .2009 أريج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
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ارة    هذا باإلضافة  .  شجرة زيتون40، قامت قوات االحتالل باقتالع حوالي 2000م ومنذ عا  ة حواجز طي ى إقام  إل
 .)2009، المعصرةمجلس قروي (.  القريةحول )متنقلة(

  

 

  الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في قرية المعصرة
  

  فذةالمشاريع المن
  

م  انظر الجدول . (2008و 2006 الفترة الواقعة بين عامي ريع خاللقام مجلس قروي المعصرة بتنفيذ عدة مشا  رق
10.(  

  
  2008 و2006 الفترة الواقعة بين عامي مجلس قروي المعصرة خاللنفذها المشاريع التي : 10جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

نمية المجلس االقتصادي الفلسطيني للت  2006  بنية تحتية  طرقتعبيد مشروع 
  بكدار -واإلعمار

  مؤسسة الرؤية العالمية  2007  تعليمي  بناء غرف صفية لمدرسة القرية
  مؤسسة اإلسكان التعاوني  2008  تعليمي  بناء روضة

 .2009 مجلس قروي المعصرة، :المصدر
  

 
 

  المشاريع المقترحة 
  

ة               يتطلع مجلس قروي المعصرة    ي القري دني ف ع الم ع مؤسسات المجتم دة          وبالتعاون م ذ ع ى تنفي ة إل وسكان القري
شارآة                       سريع بالم يم ال مشاريع خالل األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ة       ي القري ة       التي تم عقدها ف د األبحاث التطبيقي ذها معه ي نف ج ( القدس  - والت ة      .)أري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل  وفيم
  : المشارآين في الورشةحسب األولوية من وجهة نظر 

 تأسيس مجلس خدمات مشترك للريف الجنوبي .1
 . توسيع المخططات الهيكلية في قرى الجنوب .2
 .لمنطقةفي اوعمل جمعيات تعاونية  ، واالهتمام بالثروة الحيوانية،دعم مدخالت االنتاج الزراعي .3
 .خزان مياهبناء واألمطار،جمع مياه لآبار إنشاء  .4
 . معالجة المياه العادمة او، شبكة صرف صحيإنشاء .5
 .أرضيةتزويد المنطقة بشبكة اتصاالت  .6
 . الشوارعإنارة .7
 .بناء قدرات الشباب والنساء في المنطقة .8
 .تكملة ملعب وادي النيص .9

 .في المنطقةعمل متنزه  .10
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   

اني ال ةتع ة   قري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  . م دول رق ين الج ات 11 ويب ات واالحتياج ، األولوي
  ).2009مجلس قروي المعصرة، (.  من وجهة نظر المجلس القرويالتطويرية للقرية

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية المعصرة: 11جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 9^    *  أو تعبيد طرقشق،  1
   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   آبار5   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م1,000   * بناء خزان مياه 6
  آم15  *   يترآيب شبكة صرف صح 7
   آم2   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
   *   حاويات لجمع النفايات الصلبة 9
  *     لجمع النفايات الصلبةسيارات  10
  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية 
  *   عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    ودةعيادات صحية موج/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
    *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

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

 االحتياجات الزراعية 
   دونم500   *  استصالح أراض زراعية 1
 آبار 6   * إنشاء آبار جمع مياه 2
 برآسات 7    *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا بالستيكيا15    *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
    * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية5، وةداخليطرق م آ 1 طرق رئيسة، آم 3^ 
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  : المراجع
  
  
شآت،        )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني      •  -رام اهللا . 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمن

 .فلسطين
  . فلسطين-رام اهللا. 2008، تزويد المياه في الضفة الغربية، )2009(سلطة المياه الفلسطينية  •
 .2009، المعصرةمجلس 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 ام              )2009) (أري ة التحضر للع دة مراقب ات وح بيت  . 2009، قاعدة بيان

  . لسطين ف-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 لح  -بيت لح

 .فلسطين
  


