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  شكر وعرفان
  

دولي       بالشكر و ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    التقدير 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، وا  الس القروي ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ لجه
  . 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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  ةمقدم
  

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 للمسا        عدة 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(رنامج ازاهار االسباني ، وب)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

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أزاهار، 
  

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

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

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

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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   ارطاسدليل قرية 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

 آم 2.4إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم، وعلى بعد  هي ،ارطاسقرية 
، ومن  هندازةةقري، يحدها من الشرق )المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم( منها هوائي

  ).1  رقمخريطةالأنظر . (وادي رحال، ومن الجنوب قرية الخضر بلدة، ومن الغرب مخيم الدهيشةالشمال 
  

  ارطاسموقع وحدود قرية : 1خريطة 

  
  

م،  565ل السنوي لألمطار فيها حوالي        مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعد      732 على ارتفاع    ارطاستقع قرية     مل
دة (%. 60.6 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي          16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى         نظم   وح

  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
  

الي من         1996 عام   ارطاس المجلس القروي في قرية      تأسس ل        9، ويتكون المجلس الح نهم من قب م تعيي  أعضاء ت
ي المجلس  ويعمل . نيةالسلطة الوطنية الفلسطي  ان ف م      موظف ر دائ روي مق د للمجلس الق س،   هو   و، ويوج ك للمجل مل
 . ات الصلبةجمع النفايويمتلك المجلس سيارة ل
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  : ومن مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يلي
  .توفير خدمات البنية التحتية -1
 .جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية -2
 . والمواقع األثرية والتاريخية،حماية األمالك الحكومية -3
  .ت خاصة بالقريةتنفيذ المشاريع، وإعداد دراسا -4

  

  نبذة تاريخية
  

ي       ارطاسآلمة   اني ( آلمة من أصل التين صليبيين             " Artasium) "يون ة، وعرفت زمن ال ستان أو الجن ي الب وتعن
  . ومازالت تحتفظ منذ ذلك الحين بهذا االسم،أي الجنة المقفلة" Hortus Conclusus"باسم 

ر ال             ة، وتعتب ضفة الغربي ة لمحافظة بيت لحم        وهي من القرى الزراعية في ال ة    وارطاس    .سلة الغذائي ة آنعاني قري
ا                      اه الموجودة فيه رك المي ة من خالل ب ذه القري اريخ ه ى ت ليمان          ،قديمة، ونستدل عل رك س م ب ي تعرف باس  ، والت

ة  رف عن  عُ . وبعض المعالم األثرية األخرى     اه       القري رة مصادر المي ا   وف ى     و.  فيه ة     آانت تحوي عل ر األنظم أآب
دم      .  والتي آانت تزود مدينة القدس بالمياه في الفترة الرومانية،مة في فلسطين  المائية القدي  ة الق ا من ناحي ال أنه ويق

   لدير الراهبات في قرية ارطاس 1 انظر صورة رقم . بعد مدينة أريحا الثانيا تأتي في الترتيبيتاريخ
  

 ارطاس قرية لدير الراهبات في ةصور: 1صورة 

  
  

  ألثريةاألماآن الدينية وا
  

ة  . ومسجد الشهداء،ارطاسمسجد :  هما،ان مسجد ارطاسيوجد في قرية     د   أما بالنسبة لألماآن األثرية في القري فق
ري         ، على الخارطة السياحية   ارطاسوضعت   ي  و  وصنفت على أنها موقع سياحي ذا طابع أث افي  و دين ا     ،ثق ا فيه  لم

  : ، ما يليهذه المواقعومن . من معالم أثرية
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  . وهي مؤهلة سياحيا،برك سليمان -1
 . )1رقم أنظر الصورة (  وهو مؤهل سياحيا،،ارطاسهبات ادير ر -2
 .مؤهل سياحيا نبع  وهو،ارطاسعين  -3
  .قلعة مراد -4
دما                 جامع عمر بن الخطاب،      -5 ن الخطاب عن ر ب أقيم على أنقاض المسجد القديم الذي بني آمقام لسيدنا عم

  ).2رقم طة يأنظر الخر( .زار القدس ومر بمدينة بيت لحم
  

  ارطاسالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007  في عام العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني  تعدادالبين  
نهم      3,663 بلغ   ارطاسقرية   سمة، م ذآور، و       1,877 ن سمة من ال سمة من      1,786 ن غ عدد األسر      ن اث، ويبل اإلن
  . وحدة755 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 603

  
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة          والمساآن أظهرت بيانات التعداد العام للسكان     ام    ارطاس ، أن توزيع الفئات العمرية في قري ا     2007 لع ان آم ، آ
ضمن  % 4.9عاما، و  64 -15ية  ضمن الفئة العمر  % 53.9 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 41.2: يلي
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، أي أن 100 : 105آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في القرية، هي   .  عاما فما فوق   65الفئة العمرية   
  %.48.8، ونسبة اإلناث %51.2نسبة الذآور 

  
  العائالت

  
ة، س    ،  اسماعيل،  عايش: منهاعائالت  ال د من عد من   ارطاسيتألف سكان قرية     ان،      عودة، ربايع و  ند، اسعد، عثم أب

  . وخالوي،صوي
  

 الهجرة 
  

 .أفرادعائلة واحدة هجرت القرية، وتتكون هذه العائلة من سبعة بين المسح الميداني بان 

 

  قطاع التعليم 
  

ام  ارطاسبلغت نسبة األمية لدى سكان  قرية      اث     %6.5، حوالي  2007 ع سبة اإلن د شكلت ن ومن  %. 71.8، وق
ي  سكان المتعلم وع ال اك مجم ان هن ة،  % 14.5ن، آ راءة والكتاب ستطيعون الق ة،  % 30ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ا   % 54.1انهوا دراستهم الثانوية، و   % 14.6انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 35.5 م    . انهوا دراستهم العلي الجدول رق
  .2007، حسب الجنس، والتحصيل العلمي لعام ارطاس، يبين المستوى التعليمي في قرية 1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10 (ارطاس  قريةسكان: 1دول ج

يعرف القراءة  أمي  الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 1264 - - 2 1 44 20 180 442 359 171 45  ذآور
 1195 - - - - 36 21 156 375 330 162 115  إناث

 2459 - - 2 1 80 41 336 817 689 333 160  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، . 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ي   ، ف2008/2009راسي   في العام الد   ارطاسأما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في قرية           يوجد ف

 وال ،من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية   إدارتها   واثنتان لإلناث، يتم     ، مدارس حكومية، اثنتان للذآور    4القرية  
  ).2  رقمجدولانظر ال(رس خاصة ايوجد في القرية أية مد

  
ا 1261 صفا، وعدد الطالب   35 ارطاسقرية  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في  ين     طالب ة، وعدد المعلم  59 وطالب

ي             ).2009 بيت لحم،    -مديرية التربية والتعليم  (معلما ومعلمة    م ف دد الطالب لكل معل دل ع ى أن مع  وتجدر اإلشارة هنا إل
 طالبًا وطالبة، أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية، فنجد أن معدل عدد الطالب لكل صف               24 يبلغ تقريبًا    مدارس القرية 

ال   ا روضت  ارطاسآما يوجد في قرية     . )2009،   بيت لحم  – مديرية التربية والتعليم  ( طالبًا وطالبة    36يبلغ تقريبًا    ن لألطف
  .)2009 ،ارطاسمجلس قروي (
   

  2008/2009 والجهة المشرفة في العام الدراسي ، حسب نوع المدرسةارطاستوزيع المدارس في قرية : 2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  ذآور   الثانويةارطاسمدرسة ذآور 
   األساسيةارطاسمدرسة ذآور 

  حكومية
  ذآور

  إناث  مدرسة بنات الفردوس الثانوية 
   األساسيةارطاسمدرسة بنات 

  حكومية
  إناث

 .2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم، : المصدر
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  قطاع الصحة
  

ي القر   ال يوجد .  مرآز صحي حكومي    في القرية  يوجد ة  ف يارة إسعاف    ي ة الطوارئ يتوجه المرضى          .  س وفي حال
ة بيت لحم            ي مدين صحية الموجودة ف ق ال ي المراف ا . للعالج ف د حوالي      منه ذي يبع شفى الحسين ال م عن   3 مست  آ

الجمعية العربية في  مدينة  آم عن التجمع و 3بعد ايضا حوالي    التجمع ، ومستشفى اليمامة في بلدة الخضر والذي ي        
  . آم عن التجمع8تي تبعد حوال بيت جاال وال

 
 
 

  األنشطة االقتصادية
  

، حيث يستوعب هذا     على عدد من القطاعات االقتصادية، واهمها  قطاع الزراعة         ارطاسيعتمد االقتصاد في قرية     
 ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 51القطاع 

  
  :، ما يليارطاسسب النشاط االقتصادي في قرية وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، ح

 .من األيدي العاملة% 51قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة % 19سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 13قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 13قطاع التجارة ويشكل  •
 . العاملةمن األيدي% 3قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الخدمات، ويشكل  •

  
  ارطاستوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية : 1شكل 

ل   سوق العم
رائيلي  اإلس

19%

قطاع التجارة  
13%

قطاع الوظائف   
13%

قطاع الصناعة  
3% قطاع الخدمات  

1%

قطاع الزراعة  
51%

  
  
  

ة   ي قري د ف اسيوج صادية ارط شاطات االقت ا، بعض الن ن أهمه ارة   : وم ات، محالت نج وت للحلوي صنع عج م
  . بقالة12 ورات، سياميكانيك، آراج صالونات حالقة 3وخشب، مخبز واحد، 
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 بشكل آبير، حيث أن الكثير من      ارطاسونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادية لسكان         

اطلين عن العمل                 ع الع ى المواطنين فقدوا مصدر دخلهم الرئيس، وأصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا الوضع دف  إل
  .         الحد األدنى من الدخللتأمين آمالذ أخير ،لزراعيةفي مجال الخدمات، وممارسة النشاطات االعمل 

  
ي               %. 22  إلى ارطاسقد وصلت نسبة البطالة في قرية       و ر تضررا ف ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب ة  وق القري

  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  .العاملون في قطاع الزراعة -1 
  .ن في إسرائيلالعاملون السابقو -2 

  
  

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

من السكان غير نشيطين % 65وآان ). يعملون% 86.6منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 35
  ). 3انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.8من الطالب، و% 54.4منهم (اقتصاديا 

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10( ارطاسقرية سكان : 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

 1,264 3 511 16 7 65 2 421 750 51 55 644  ذآور
 1,195 1 1,083 21  -  63 553 446 111 5 4 102  إناث

 2,459 4 1,594 37 7 128 555 867 861 56 59 746  المجموع
  . النهائية، النتائج2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : درالمص

 
  

  قطاع الزراعة
  

ة  ساحة قري غ م استبل والي ارط ا ات دونم3,514 ح ة2,627 منه ة للزراع م هي أراض قابل  ا دونم180  و دون
  ).3خريطة رقم الو، 4انظر الجدول رقم . (أراض سكنية

  
)المساحة بالدونم  ( ارطاسقرية استعماالت األراضي في: 4جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[2,627] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
ةبالستيكي

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

426 281 1,788 147 16 243 433 180 3,514 
  .2008 أريج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافية:  المصدر  
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  ارطاساستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية : 3خريطة 

  
  
  

ي       ة   تعتمد معظم الزراعة ف ى مي  ارطاس قري ى جانب   األمطار اه  عل ا الخضروات،     ، ال ة، وأهمه الزراعة المروي
 .  بشكل رئيستعتمد على مياه الينابيعحبث 

  
م  دول رق ة   5الج ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ن الخضروات البعلي ة م واع المختلف ين األن اس، يب ر . ارط وتعتب

  .القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  
  )المساحة بالدونم (ارطاس  قريةمزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، فيمساحة األراضي ال: 5جدول 

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
49.5 9 6 0 6.5 0 4 0 16 0 17 9 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: رالمصد
 

  . والبندورة وأهمها الخيار: دونما من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفة16آما يوجد في القرية 
  

ا دونم        ا الميرمية والنعن  ارطاسقرية  النباتات الطبية التي تزرع في      ومن    ا واحد  اع، وتبلغ المساحة المزروعة بهم
   .روى بمياه الشبكة العامةفقط، ت
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ر األشجار    .ارطاس، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في قرية 6الجدول رقم    ة هي    وأآث ي القري  زراعة ف
  .الخوخ والبرقوق

   
  )المساحة بالدونم (ارطاس روعة باألشجار المثمرة في قريةمساحة األراضي المز: 6جدول 

تفاحياتال الجوزيات فواآه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات 

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 111 0 23 0 10 0 0 0 53 0 0 0 25 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ي  ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل الحقلي ا بالن ةأم ساحة الارطاس  قري ان م غ ، ف وب تبل ح 60حب ا القم ا، وأهمه  دونم
  ).7أنظر الجدول رقم . (إضافة إلى زراعة مساحات من المحاصيل العلفية، مثل البيقيا والكرسنة. والشعير

  
  )المساحة بالدونم (ارطاسقرية مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة، في : 7جدول 

ل منبهةمحاصي محاصيل أخرى المجموع محاصيل علفية  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 93 0 0 0 0 0 19 0 0 0 14 0 0 0 60 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

انظر ( . يقومون بتربية الماشية، مثل  األغنام والماعزارطاس  قريةبعض  سكان الميداني أن وتبين من المسح
  ).8الجدول رقم 

  
  ارطاسقرية الثروة الحيوانية في : 8جدول 

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

0 0 0 5 10 2 0 275 135 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ة         ي القري د حوالي      أما من حيث الطرق الزراعية ف سير التر             4، فيوج بة ل ة، وهي مناس م طرق زراعي رات وآت ا آ
  .واآلالت الزراعية

 
 
 
 
  
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

ة       ي قري ات المجتمع من             ارطاس يوجد ف دم خدماتها لمختلف فئ ي تق ات الت ة والجمعي دد من المؤسسات المحلي  ع
  )2009مجلس قروي ارطاس، (:  في عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها، منها،أطفال وشباب ونساء

  
 ، بقضايا القرية  االهتمام بهدف   ، من قبل وزارة الحكم المحلي     ،1996تأسس عام   : ارطاسمجلس قروي    •

 .م آافة الخدمات إلى سكانهاوتقدي
 من قبل وزارة الثقافة، ويعنى المرآز بالمحافظة        ،1993تأسست عام   :  الفلسطيني يمرآز التراث الشعب   •

 . وذلك من خالل النشاطات والمهرجانات التي يقوم بها،على تراث وتقاليد القرية
ام    : لجنة المرأة الريفية   • ى    ،2007تأسس ع ة، وتعن ل وزارة الداخلي ا    من قب رأة واحتياجاته شؤون الم  ، ب

 .وتقوم اللجنة بعمل توعية مجتمعية
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

ة  ي قري د ف ام ارطاسيوج ذ ع ة من اء عام بكة آهرب صدر 1974 ش دس الم ة الق اء محافظ ر شرآة آهرب ،  وتعتب
، ونسبة الوحدات  %99  السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلىوتصل نسبة الوحدات. الرئيس للكهرباء في القرية 

دات  ى مول د عل ي تعتم سكنية الت ى  خاصةال ا %0.2 إل سكنية % 0.9، بينم دات ال ن الوح صدر م ا م د به ال يوج
  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. آهرباء

  
سكنية   % 33.2ل التجمع، وتقريبا    آما ويتوفر في القرية شبكة هاتف تعمل من خالل مقسم آلي داخ            من الوحدات ال

  .)2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ( .موصولة بشبكة الهاتف
  

 النقل والمواصالت
  

ة،   ي القري ل ف ستخدمة للنق سة الم يلة الرئي سيارات الخاصة الوس ر ال ومي، وتعتب سيارات العم ى ال ن إضافة إل لك
ى               أما بالنسبة لشبكة ال   . بصورة قليلة  ة إل ي القري سة ف م  12طرق، فيصل طول الطرق الرئي ا     ، آ دة     4  منه م معب  آ

  .)2009، ارطاسمجلس قروي ( . آم طرق غير معبدة5 و، آم طرق معبدة وبحالة سيئة3وبحالة جيدة، 
  

 المياه
  

 اه العامة  بيت لحم وذلك من خالل شبكة المي       -من قبل سلطة المياه والمجاري       بالمياه   ارطاسيتم تزويد سكان قرية     
ى                 ،  1993 عام   التي أنشأت  ة إل اه العام شبكة المي سكنية الموصولة ب سبة   %99.3حيث تصل نسبة الوحدات ال ، ون

ى  %0.2الوحدات السكنية التي تعتمد على الينابيع إلى      ، ونسبة الوحدات السكنية التي تعتمد على مصادر أخرى إل
م   – واستنادًا إلى تقديرات سلطة المياه والمجاري     ). 2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،     %. (0.5 غ   بيت لح ، يبل

اه حوالي              دها بالمي ى تزوي ي تعمل عل ات الت ي التجمع رد ف اه للف د المي دل تزوي ذا    100مع وم، إال أن ه ي الي ر ف  لت
تر  م 118,000 حوالي   2006 عام   ارطاسفقد بلغت آمية المياه المزودة لقرية       . المعدل يتفاوت من تجمع إلى آخر     

رد بحوالي         ،سنة /مكعب اه للف د المي دل تزوي ر 134 وبذلك يقدر مع وم   /ا لت اه   (الي لطة المي سطينية س ا  . )2006 ، الفل وهن
اه          ارطاستجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قرية         ة من المي ذه الكمي ستهلك ه اه،      ، ال ي د من المي سبب الفاق ك ب  وذل

ى   د إل سبة الفاق صل ن ث ت ل بالفاق% 39حي ي تتمث رئيسوه صدر ال د الم سة،د عن ل الرئي بكة ، وخطوط النق  وش
ة  . )2008 ،سلطة المياه الفلسطينية( وعند المنزل  ،التوزيع  ارطاس وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في قري

ة        من   اقلويعتبر هذا المعدل    .  في اليوم  ا لتر 94 صحة العالمي ة ال ل منظم ذي  ،الحد األدنى المقترح من قب يصل   وال
ي .  لتر للفرد في اليوم   100إلى   ة  ويوجد ف اه األمطار    20 ارطاس  قري ع مي رًا لتجمي ابيع 3، و بئ ستخدم   ين د  ، ي واح

  .)2009، ارطاسمجلس قروي  (زراعةالمنها ألغراض 
  

 الصرف الصحي
  

يلة                      ارطاستفتقر قرية    ر االمتصاصية آوس سكان الحف ستخدم ال ة للصرف الصحي، حيث ي  إلى وجود شبكة عام
سطيني    . ئيسية للتخلص من المياه العادمة ر رة اإلحصاء الفل ووفق نتائج مسح التجمعات السكانية الذي قامت به دائ

إن معظم          ،2007عام   ي    وبيانات سلطة المياه والمجاري، ف سكنية ف ة  الوحدات ال ستخدم  %) 98.8 (ارطاس  قري ت
د  ،الوحدات السكنيةمن % 1.2حين أن  في ،الحفر االمتصاصية آوسيلة أساسية للتخلص من المياه العادمة         ال يوج

  . جمع المياه العادمةل طريقة لديها
  

ارب                        ا يق ًا بم ة الناتجة يومي اه العادم  265واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المي
رد   ي القرية، فقد قدر    الفرد ف  أما على مستوى  .  سنوياً ا مكعب ا متر 96,725 والتي تعادل    ،ا مكعب امتر اج الف  معدل إنت

صاصية    .  في اليوم  ا لتر 75من المياه العادمة بما يقارب       ر االمت ي  ،آما ويتم تجميع المياه العادمة بواسطة الحف  والت
اطق المفتوحة      ها  تخلص من من ثم يتم ال    و ،يتم تفريغها بواسطة صهاريج نضح مخصصة لذلك        ،إما مباشرة في المن

د     . رة دون مراعاة للبيئة   أو األودية المجاو   وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عن
  .   مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة منها، أو عند مواقع التخلص،المصدر
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 النفايات الصلبة

  
صل           ق اع بالت ارطاسلقد قام مجلس قروي      ات ال ك إلدارة النفاي د وذل ع متعه شآت     د م واطنين والمن بة الناتجة عن الم

ا         ،التجارية في القرية   تخلص منه صلبة        .  والتي تتمثل حاليًا بجمع النفايات وال ات ال ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي
دارها مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات    الرغم    / شيكال 15 مق شهر، وب ال

 . ه الرسوم، إال أنها غير آافية إلدارة جيدة للنفايات الصلبة هذ وتحصيلمن جباية
  

ة        ازل                       ارطاس ينتفع معظم سكان قري ات الناتجة عن المن ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي  من خدم
ي               ، والساحات العامة في أآياس بالستيكية     ،والمؤسسات والمحالت التجارية   ات موزعة ف ى حاوي ا إل م نقله  ومن ث

، ومن   حاويات، يتم بعد ذلك جمعها من قبل المتعهد بواقع يوم في األسبوع10 حيث يوجد في القرية     ،أحياء القرية 
د       ،الحدار ص نقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات        ثم يتم    ة      16 الذي يقع على بع م من القري تم     ، آ  حيت ي

سيتم التخلص من النفايات الصلبة مستقبًال      و. نها أحياناً دفأو  التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق حرقها          
ي محافظة بيت لحم                  ة ف ات           . في مكب النفايات الصلبة الذي سيقام في قرية المني ى أن النفاي ا إل ارة هن وتجدر اإلش

ا         و المنزلية تم جمعه صناعية ي ات ال ة والنفاي ا  النفايات الطبي ود  و، مع صلها        يع ام خاص لف دم وجود نظ ى ع ك إل ذل
سبته  ،وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من النفايات الصلبة المنتجة      . جمعهاو من  % 50 -45 حيث تشكل ما ن

  .الحجم الكلي للنفايات
  

ة                         ي قري صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي  0.7 ارطاس أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الف
ادل  ، آغم2470لنفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية بما يقارب آغم، وبالتالي تقدر آمية ا      910 والتي تع

ون ومن      . سنويًاأطنان   ورق والكرت ويتكون الجزء األآبر من النفايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها ال
   ).2انظر الشكل رقم . (ثم البالستيك

  
  ارطاس في قرية جةمكونات النفايات الصلبة المنت: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية   

ورق وآرتون 

بالستيك  

زجاج

معادن  

مواد أخرى   

  
  
  

  األوضاع البيئية
  

ا،        ارطاستعاني قرية   ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب ي   آغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئي والت
  : يليبما مكن حصرها ي
  

 أزمة المياه 
  

  :، منها وذلك لعدة أسباب،ة أحياء من القريةانقطاع المياه لفترات طويلة في فصلي الصيف والشتاء في عد
ر          ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      .1 شكل آبي اه والمجاري ب اد سلطة المي  وبالتالي اعتم

رائيلية  وروت اإلس رآة ميك ن ش اه م راء المي ى ش دمتها  ،عل ى خ ل عل ي تعم رى الت دن والق د الم  لتزوي
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سكانية               مما يشكل عائقا أمامها ف     ،بالمياه ات ال ين التجمع ا ب اه وتوزيعه وم      . ي تنظيم ضخ المي ذا فهي تق ل
شكل دوري      ة ب اطق المختلف ى المن اه إل ع المي سد      ،بتوزي ي ل ة ال تكف اه المتاح ات المي ك ألن آمي  وذل

  .احتياجات السكان
 . حيتها للشربال وبالتالي عدم ص،تلوث بعض الينابيع .2

  
 إدارة المياه العادمة

 
 وقيام ، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة،مة للصرف الصحيعدم وجود شبكة عا

 بسبب عدم تمكنهم من ،بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء
وبئة واألمراض داخل  وانتشار األ،يتسبب بمكاره صحيةوهذا ، الالزمة لنضحها ونقلهاتغطية التكاليف العالية 

 حيث تختلط هذه المياه  المنزلية،جمعالآبار ، ومياه آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية. القرية
 مما يجعلها غير صالحة للشرب، وذلك ألن هذه الحفر تبنى دون تبطين حتى يسهل نفاذ المياه ،مع المياه العادمة

آما أن . بالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر و،العادمة إلى طبقات األرض
المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، يتم التخلص منها في 

 .  مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
     

 إدارة النفايات الصلبة
 

 والتجمعات األخرى في المحافظة وذلك يعود بشكل        ارطاسعدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة قرية         
ي                         ة والت ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم

ي   ،)ج ( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق        ،ات المكب هتراخيص إلقامة مثل هذ   بإصدار  تتعلق    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             . المانحة رًا عل شكل خط اه     ،وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي ي وث أحواض المي  ومصدرا لتل
  .  من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية،فية والتربةالجو

  
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

  .خلص منها عن طريق حرقهاالنفايات غير الخطرة معا، ويتم نقلها إلى مكب دار صالح للت
  
 
 
  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

  . مستوطنات غوش عتصيوناإلسرائيلية، ومن الغرب تجمع أفراتامستوطنة تقع الى الجنوب من القرية 
ة اإلسرائيلية          ام            ،وحسب تقسيمات اتفاقية أوسلو الموقعة بين الحكوم ي الع سطينية ف ة الفل سلطة الوطني  ،1995 وال

  .يبين هذه التقسيمات، 9، جدول رقم )ج، ا، ب( إلى مناطق ارطاسد تم تقسيم قرية فق
  

 1995 اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية ارطاستصنيف األراضي في قرية : 9جدول 

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي
 33.3 1169 مناطق أ
 0.06 2 مناطق ب
 66.7 2343 مناطق ج

 100 3514 المساحة الكلية
  .2009 أريج، - قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية:المصدر

  
ة و       عقب االح   ضفة الغربي ام         تالل اإلسرائيلي لل ي الع سلطات اإلسرائيلية بمصادرة         1967قطاع غزة ف ، قامت ال

ستوطنات اإلسر               اء الم ة  ،ائيليةمساحات واسعة من األراضي الفلسطينية من أجل بن ة من       وإقام شوارع االلتفافي  ال
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ضها  ستوطنات بع ذه الم ط ه بعضاجل رب ذا ،ب ى باإلضافة ه ة إل شأت إقام ن المن ا م سكرية وغيره د الع  القواع
ة    . العسكرية ي طال       إحدى  ارطاس وتعتبر قري سطينية الت رى الفل ا االنتهاآ   ت الق رائيلية  اته ام      اإلس  1979، ففي الع

ة       بدأت اسرائيل ببناء مستوطن    ى أراضي القري اورة         وأراضي    ة افراتا عل سطينية المج رى الفل دد من الق ا . ع ، حالي
ا      2180تبلغ مساحة مستوطنة افراتا      ا، منه د      421 دونم ا آانت ق ة           دونم ذا   ارطاس  صودرت من أراضي قري  له

   ). 10  رقمجدولانظر ال (.الغرض
  
   

 طاسار المقامة على أراضي قرية اإلسرائيليةالمستوطنات : 10جدول 

  عامعدد المستوطنين تاريخ اإلنشاء المستوطنة
 )دونم(مساحة المستوطنة الكلية  2008

 2180 8200 1979 افراتا
 2180 8200 -- المجموع

  .2009 أريج، –  ووحدة مراقبة التحضر قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية:المصدر
  

  . شجرة لوزيات 300 يع حوال باقتال،2000وقد قامت قوات االحتالل منذ عام 
  
  

 العنصريالفصل مخطط جدار 
 

  فيما جاء ، فحسبارطاساإلسرائيلية الى خلق واقع سلبي ومدمر على قرية  العنصرية الفصلتهدف خطة 
لجدار الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لوزارة الدفاع االسرائيلية في شهر نيسان األخير لمسار االتعديل 
الجدار يعزل ، وسارطاس قرية أراضيعلى قام ي  آم س3.9، تبين أن مقطعًا من الجدار بطول 2007 من العام

 ومناطق ، زراعيةأراض غالبيتها  في والتي)من المساحة الكلية للقرية% 37 ( دونما1293 خلفه مساحة
   ).11  رقمجدولانظر ال( في القرية  من العائالت والتي تشكل مصدر دخل للعديد،مفتوحة

  
  ارطاسالجدار في قرية خلف الغطاء النباتي لالراضي المعزولة توزبع : 11جدول رقم 

التقسيمات الجغرافية لألراضي 
نسبة األراضي المعزولة في قرية  )بالدونم(المساحة  ارطاسالمعزولة في قرية 

  (%)ارطاس
 612 أراض زراعية

 259 غابات ومناطق مفتوحة
 1 ية فلسطينيةمناطق عمران

 421 مستوطنات إسرائيلية
 1293 المجموع

37 

 .2008 أريج، - قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
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  والمقترحة في قرية ارطاسالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة 
  

  المشاريع المنفذة
  ).12رقم  الجدول انظر. (2009 و2008 بتنفيذ عدة مشاريع خالل العامين ارطاسقام مجلس قروي 

  
  2009، و2008عامي  خالل ارطاس مجلس قروي التي نفذهاالمشاريع : 12جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

  مجلس رئاسة الوزراء  2008  طرق  تعبيد طرق داخلية
  مجلس رئاسة الوزراء  2008  طرق  إنارة الشوارع

  كان التعاونيمؤسسة اإلس  2008  توسيع  مدرسة البنات األساسية
  البعثة البابوية  2009  تأهيل  مدرسة الذآور الثانوية

  .2009 مجلس قروي ارطاس، :المصدر
  
 
 
  
 
 

  المشاريع المقترحة 
  
  

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

ة              د األبحاث التطبيقي ذها معه ج ( القدس    -التي تم عقدها في القرية والتي نف ة          ). أري شاريع، مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم
  : حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 .شق وتعبيد طرق زراعية ورابطة .1
 .يمة، وإنشاء برك جديدةترميم البرك القد .2
 .إنشاء بيوت بالستيكية .3
 . إنشاء ناقل لمياه الري لتوصيلها إلى األراضي الزراعية التي ال تصلها مياه الينابيع .4
 .تنفيذ مشاريع زراعية وتنموية صغيرة .5
 .ترميم قنوات الري الموجودة .6
 .توفير البذور المحسنة، واألسمدة والمبيدات الجيدة .7
 ).السيول( أضرار المياه العشوائية إنشاء آبار للحد من .8
 .إنشاء صندوق لدعم المزارعين في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية .9

 .عمل جدران استنادية لألراضي الزراعية .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 ، 13ويب ات واالحتياج األولوي

  ).2009، ارطاسمجلس قروي (.  من وجهة نظر المجلس القرويالتطويرية للقرية
  

 ارطاساألولويات واالحتياجات التطويرية في قرية : 13 جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 10^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم4   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم4   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم4   *   شبكة مياه جديدةإنشاء  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
   *   بناء خزان مياه 6
  آم5   *   شبكة صرف صحيإنشاء  7
   آم2   * آهرباء جديدة شبكة إنشاء 8
  حاوية30  *   حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9
  *     لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
  *     مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير   11

 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة  *  عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 عيادة واحدة  *   ات صحية موجودةعياد/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
    *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

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

 االحتياجات الزراعية 
  دونم 300   *  استصالح أراض زراعية 1
 ئراب 60   * إنشاء آبار جمع مياه 2
  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *   خدمات بيطرية  4
   *   أعالف وتبن للماشية 5
  *     إنشاء بيوت بالستيكية 6
  بيتا بالستيكيا25   * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية5، وةطرق داخلي  آم3وطرق رئيسة،  آم 2^ 
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 .2009، رطاسمجلس قروي ا •
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    –هد األبحاث التطبيقية  مع • ج ( الق ام              )2009) (أري ة التحضر للع دة مراقب ات وح بيت  . 2009، قاعدة بيان

  .  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
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