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  شكر وعرفان

  
بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

  .لتمويلها هذا المشروع ) AECID(من أجل التنمية 
  

ديات، ومجالس       ولينؤالمس آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى  وزارات، والبل الفلسطينيين في ال
ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ

  . تقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانا

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

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

املة عن التجمعات السكانية في محافظة          ى معلومات ش ا هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل  أريح
ة       ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس اج ق  أريح دف توثي به

ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
يم االحتياج     "من خالل تنفيذ مشروع   ة  دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "ات التطويري ذه معه ذي ينف ، ال

  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج( القدس –التطبيقية
  

روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل
ة   ة          الطبيعية، والبشرية، والبيئي اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ، والقي

ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت
ر        ة غي ادية واالجتماعي ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي  والخط تقرة ف المس

  .المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة التجمعات السكانية في محافظة       ا يمكن االطالع على جميع أدل ع       أريح ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ب
  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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 الزبيداتقرية دليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

منها  آم هوائي 35.4ى بعد علو، أريحامدينة  تقع شمالو، أريحامحافظة  قرىإحدى  هي، قرية الزبيدات
مرج نهر األردن، ومن الشمال قرية  يحدها من الشرق. )أريحاومرآز مدينة  القرية المسافة األفقية بين مرآز(

أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية( مرج الغزال الجنوب قريةمن ومدينة طوباس،  الغرب، ومن نعجة
  .)1أنظر الخريطة رقم ) (2010

  
 الزبيدات قرية وحدود موقع: 1 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

 
را تحت    275على ارتفاع  قرية الزبيداتقع ت ه     سطح البحر،    مت دل السنوي لألمطار في غ المع  192حوالي   ويبل

غ     23ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى  ة، ويبل بية حوالي     درجة مئوي ة النس دل الرطوب وحدة  ( %48مع
  ). 2011أريج،  –نظم المعلومات الجغرافية

  
ل     أعضاء  9يتكون المجلس الحالي من وم،  1995عام  قرية الزبيدات مجلس قروي تم تأسيس نهم من قب م تعيي ، ت

ر   ال . الفلسطينية السلطة الوطنية  م  يوجد مق س، دائ يارة لجمع النف    ي وال للمجل ك المجلس س ات مل روي   ( اي مجلس ق
  .)2011الزبيدات،

  
  : قوم بها، ما يلييالتي  المجلس القروي ومن مسؤوليات 

 ترآيب شبكة مياه الشرب العامة وصيانتها. 
 جمع نفايات، وتأهيل وشق وتعبيد طرق، وتقديم الخدمات اإلجتماعية. 
 تنفيذ مشاريع، وإعداد ودراسات. 
 توفير وسائل المواصالت. 
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  نبذة تاريخية
  

ر السبع     الزبيدات ت قريةسمي ود   .بهذا االسم نسبة إلى عشيرة الزبيدات المنحدرة من بئ اريخ إنشاء التجمع    ويع ت
ام  ى ع ود .1948إل كان  يع ل س ة أص داتقري ى  الزبي بع   إل ر الس كنون بئ ذين يس دو ال روي ( الب س ق مجل
  .)1صورة رقم الأنظر ( )2011الزبيدات،

  
 الزبيدات قرية من ظرمن: 1 صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
   

ة       ما بالنسبة لألماآن األثريةأ، مسجد واحد وهو مسجد الزبيدات الزبيداتقرية يوجد في  اآن أثري ة أم فال يوجد أي
   .)2أنظر الخريطة رقم ( )2011مجلس قروي الزبيدات،( مكتشفة لغاية اليوم  قريةالفي 
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 الزبيدات قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 
اث،     661وذآور، نسمة من ال  696نسمة، منهم  1,357بلغ  الزبيداتقرية  غ عدد األسر    نسمة من اإلن  199ويبل

  .وحدة 199أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

   الفئات العمرية والجنس
  

ام   الزبيداتقرية أن توزيع الفئات العمرية في أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ا   2007لع ان آم ، آ
ضمن  % 1.8عاما، و 64 -15ضمن الفئة العمرية % 49.2، عاما 15ضمن الفئة العمرية أقل من % 48.8: يلي

ة أن نسبة الذآور لإلناث في  آما أظهرت البيانات. عاما فما فوق 65الفئة العمرية  ، أي 100 :105.3 :هي ، القري
  %.48.7، ونسبة اإلناث %51.3أن نسبة الذآور 

  

 العائالت
  

  .)2011،قروي الزبيدات مجلس( فقط عشيرة الزبيداتمن  الزبيداتقرية يتألف سكان 
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  قطاع التعليم
  

اث  %10.4، حوالي 2007عام  الزبيداتقرية سكان بلغت نسبة األمية لدى  ا  ، وقد شكلت نسبة اإلن %. 78.9 منه
اك  ان هن ين، آ كان المتعلم وع الس ن مجم ة، % 19.6وم راءة والكتاب تطيعون الق تهم % 25.8يس وا دراس انه

ة،  تهم  % 26.8االبتدائي وا دراس ة، انه ة، و  % 11اإلعدادي تهم الثانوي وا دراس ا  % 5.5انه تهم العلي وا دراس . انه
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام الزبيداتقرية ، يبين المستوى التعليمي في 1الجدول رقم 

  
 2007 العلمي، والتحصيل الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الزبيدات قرية سكان: 1جدول 

أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

المجموع

 471 3 1 1 - 29 5 55 151 119 87 20 ذآور
 442 3 - - - 11 5 45 94 117 92 75 إناث

 913 6 1 1 - 40 10 100 245 236 179 95المجموع
 .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009لجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ا :لمصدرا

  
، فيوجد في 2010/2011في العام الدراسي  قرية الزبيدات أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في

د  ، واحدة لإلناث واألخرى مختلطة،انحكوميت ناالقرية مدرست الي الفلسطينية     يرهمات يم الع ة والتعل . وزارة التربي
  ).2انظر الجدول رقم ( )2011أريحا، -مديرية التربية والتعليم(في قرية الزبيدات أية رياض لألطفال  ال يوجد

   
ين      484صفا، وعدد الطالب     25 قرية الزبيداتيبلغ عدد الصفوف الدراسية في  ة، وعدد المعلم ا وطالب  42طالب

م     ). 2011، أريحا -مديرية التربية والتعليم(علمة معلما وم وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل
  .طالبا وطالبة في آل صف 19طالبا وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية  12يبلغ  قرية الزبيداتفي مدارس 

  
 الدراسي لعامل المشرفة والجهة المدرسة وعن حسب ،الزبيدات قرية في المدارس توزيع: 2جدول 

2010/2011 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  سم المدرسةإ

  مختلطة  حكومية  ذآور الزبيدات الثانويةمدرسة 

  إناث  حكومية  األساسيةبنات الزبيدات مدرسة 
 .2011مديرية التربية والتعليم،  :المصدر
 

    قطاع الصحة
  
ام           مر  قرية الزبيداتتوفر في ي ادات طبيب ع ة، وثالث عي ة وطفول ومي، ومرآز أموم ة  (آز صحي حك حكومي

ةو وخاصة ة   ). وآال ي القري ة ف دمات الصحية المطلوب وفر الخ دم ت ال ع ي ح ى   ،وف ون إل إن المرضى يتوجه ف
ديا   50حوالي  القريةمستشفى أريحا الحكومي في محافظة أريحا، والذي يبعد عن  آم، أو التوجه إلى مستشفى رفي

  .)2011 مجلس قروي الزبيدات،( آم 50حوالي  لقريةحكومي في محافظة نابلس، والذي يبعد عن اال
  

  : ويواجه قطاع الصحة في قرية الزبيدات بعض المشاآل والعقبات، أهمها
 عدم وجود مرآز صحي دائم. 
 عدم وجود طبيب مختص. 
 عدم وجود مختبر للتحاليل الطبية. 
 عدم وجود مرآز أشعة. 
 يارة إسعافعدم وجود س. 
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  األنشطة االقتصادية
  

ة  يعتمد االقتصاد في  دات قري ا      الزبي ى عدة قطاعات، أهمه وى   % 97، حيث يستوعب   قطاع الزراعة  عل من الق
 .)2011مجلس قروي الزبيدات،( )1انظر الشكل رقم ( العاملة

  
ام  ي ع ج ف د أري ذي أجراه معه داني ال ائج المسح المي د أظهرت نت ق ا 2011وق أن بهدف تحقي ة، ب لدراسة الحالي

 :، ما يليالزبيدات قريةتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 
  دي العاملةمن األي% 97قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 3قطاع الموظفين، ويشكل. 

  
  الزبيداتقرية في  يقوى العاملة حسب النشاط االقتصادتوزيع ال: 1شكل 

  
  2011مجلس قروي الزبيدات، :المصدر

  
ا  ة       أم ي القري د ف ة،  فيوج ادية والتجاري آت االقتص ث المنش ن حي االت 4م ع   ،بق د لبي ل واح تلزمات  ومح المس

ى  قرية الزبيدات  صلت نسبة البطالة في وقد و. الزراعية ر تضررا        %.80إل ة األآث ة االجتماعي ين أن الفئ د تب وق
  .)2011مجلس قروي الزبيدات،( اإلجراءات اإلسرائيلية، هي قطاع الزراعة في القرية نتيجة

 

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 68.8 وآان هناك). يعملون% 93.2منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 30.6هناك 

  ). 3انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 30.7من الطالب، و% 61.6منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الزبيدات قرية سكان: 3جدول 

 
 الجنس

 اقتصادياغير نشيطين  نشيطون اقتصاديا

غير 
 مبين

المجموع
 يعمل

عاطل 
عن العمل 

سبق له (
 )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

 471 3 236 1 1 31 - 203 232 13 5 214 ذآور
 442 3 392 - 1 14 193 184 47 1 - 46 إناث

 913 6 628 1 2 45 193 387 279 14 5 260 المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

احة  غ مس ة تبل داتقري والي  الزبي ا  4,123ح ا، منه ي أرا ادونم 3,944دونم ة وه ة للزراع ا  131ض قابل دونم
  ).3خريطة رقم ال، و4نظر الجدول رقم أ( أراض سكنية

  

 ) بالدونم المساحة( الزبيدات قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
حرجيةال

برك 
مائية

 مساحة األراضي الزراعية
مساحة  (3,944)

األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

موسمية
المراعي

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

48 0 0 0 0 830 3,017 61 36 131 4,123 
2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر
  

 الزبيدات قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر
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ي  و ة ف م الزراع د معظ داتتعتم ة الزبي اه  قري ى مي ار عل ابيع واآلب ةالين ة   .الجوفي ة بزراع ل القري وم أه ا يق  آم

  .)5جدول رقم النظر أ( الخضروات المختلفة وأهمها الخيار والبندورة
  

 )بالدونم المساحة( الزبيدات قرية في المزروعة األراضي مساحة: 5 جدول

 موز المجموع
 نخيل

  الخضروات حمضيات عنب
عدد االشجار  مساحة

877.5 0 2240 186.5 8 0 683 
  2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر

  
، إلى )الجغرافية المعلوماتنظم ( أريجوأرقام  مديرية الزراعة بين أرقاماحات الزراعية المس في الختالفا يرجع
از المرآزي لإلحصاء   ميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة والالمسح  أن تند  (2011) الفلسطيني  الجه ى   اس عل

ازات   الحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ ار الحي ة  ، حيث تم اعتب ة الفعلي وليست   الزراعي
ة  األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و ائدة في   صغيرة الحجم   الزراعي اطق     الس اطق الحضرية والمن المن

ة من   وجود نسبة    آتشف اف أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها ات صغيرة   عالي ومجزأة   ملكي
ات( ة الزراع اء  )المنزلي ع أنح ي جمي ةاألراضي ا ف طينية المحتل ذا لفلس احات   وه ام المس ي أرق رق ف يوضح الف

  .حسب أريج األآبرالزراعية 
  

ة  سكان  من %60 بين المسح الميداني أنفقد  ،أما بالنسبة للثروة الحيوانية دات  قري ية،     الزبي ة الماش يقومون بتربي
  ).6انظر الجدول رقم ( )2011، الزبيداتمجلس قروي ( والنحلاألغنام و األبقار مثل

  
 الزبيدات قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

38 0 0 809 19 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

  2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر
  

ي ة ف ا من حيث الطرق الزراعي ةالقر أم ة 8، فيوجد حوالي ي م طرق زراعي م ( آ مجلس ( )7انظر الجدول رق
  .)2011 ،قروي الزبيدات

  
 وأطوالها الزبيدات قرية في الزراعية الطرق حالة: 7جدول 

  )آم( الطول  حالة الطرق الزراعية

  1  صالحة لسير المرآبات

  5  صالحة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية فقط

  1  صالحة لمرور الدواب فقط

  1  غير صالحة
  2011، قروي الزبيداتمجلس : المصدر

  
  : ، أهمها)2011مجلس قروي الزبيدات،(. ويواجه قطاع الزراعة في قرية الزبيدات بعض المشاآل والعقبات

 ضعف الجدوى االقتصادية. 
 زبيداتوجود الحواجز اإلسرائيلية المحيطة بالمناطق الزراعية في قرية ال. 
 مصادرة األراضي الزراعية. 
 عدم توفر رأس المال. 
 قلة مصادر المياه. 
 عدم القدرة على الوصول إلى األراضي الزراعية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية. 
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 قلة توفر األنواع المحسنة من الحيوانات، إضافة إلى عدم توفر الدعم المالي. 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

ة ؤسسات دة مع في القرية يوجد ة           و محلي ع، وفي عدة مجاالت ثقافي ات المجتم دم خدماتها لمختلف فئ ات تق جمعي
  :.منها )2011، مجلس  قروي الزبيدات(، ورياضية وغيرها

   
  دات مجلس ام   تأسس  :قروي الزبي ل  من ، 1995ع ي   وزارة قب م المحل ام بقضايا    ، بهدف الحك االهتم

 .باإلضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتية، وتقديم آافة الخدمات إلى سكانهاالقرية، 
 م ترخيصه   ، 1990تأسس عام : نادي الشباب الرياضي ل  وت اً    من قب ، وزارة الرياضة والشباب الحق

  .يقوم بجميع النشاطات الرياضية واالجتماعية والثقافيةحيث 
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ذ      داتالزبيقرية يوجد في  ة من اء عام ام  شبكة آهرب ر  1987ع ة   ، وتعتب المصدر   هي اإلسرائيلية  الشرآة القطري
ى   . القريةالرئيس للكهرباء في  اء إل ة واجه  ت. %100وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرب  القري

  :، أهمها)2011مجلس قروي الزبيدات،(، بعض المشاآل في مجال الكهرباء
 كهربائي من المصدرضعف التيار ال. 
 لوحة وغرفة الكهرباء مع جميع ما يلزم بحاجة إلى إعادة تأهيل. 
 تلف شبكة الكهرباء لقدمها .  

  
  ).2011 مجلس قروي الزبيدات،( .شبكة هاتف القرية يتوفر فيآما انه ال 

  

  النقل والمواصالت
  

واطنين ل ةة خصوصيسيار 20باإلضافة إلى  ،وباص واحدسيارتا أجرة يوجد في قرية الزبيدات  ى    نقل الم من وإل
ة دات( القري روي الزبي ي ). 2011، مجلس ق بكة الطرق ف بة لش ا بالنس ةأم ة  ،القري ي القري د ف ن  4.5فيوج م م آ

  .)8جدول رقم الأنظر ( )2011، الزبيدات مجلس قروي( آم من الطرق الفرعية 2.5و ،الطرق الرئيسة
  

 الزبيدات قرية في رقالط حالة: 8 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  1.5  0.5

  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  1  1

  .طرق غير معبدة .3  2  1
  2011، قروي الزبيداتمجلس : المصدر
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 المياه
  

ي     تزويد سكان قرية الزبيدات بالمياه من خالل شرآة ميكروت اإلسرائيلية يتم  ة الت اه العام ر شبكة المي  أنشئت  عب
ى    2001عام  ة إل اه العام دات،    % (100، وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المي روي الزبي مجلس ق

ة والزراعة      تواستنادًا إلى نتائج المشروع الذي قام ). 2011 ة األغذي ذه منظم ة   ) FAO(بتنفي والمجموعة المدني
ة  ة اإليطالي ية     ، GVC(1(التطوعي ن ظروف معيش انون م ذين يع زارعين ال م الم ز ودع ى تعزي دف إل ذي ه وال

وم   التر 250صعبة في منطقة األغوار، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في قرية الزبيدات حوالي  د  . في الي بلغت  فلق
ام    دات ع ة الزبي زودة لقري اه الم ة المي والي 2011آمي ب 500، ح ر مكع ومال/ مت ادل ، ي ا يع ر  15أي م ف مت أل

ك               .شهًرال /مكعب اه، وذل ة من المي ذه الكمي دات ال يستهلك ه ة الزبي واطن في قري ى أن الم وهنا تجدر اإلشارة إل
ل         %40بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى  رئيس وخطوط النق د المصدر ال د عن ل الفاق ذه تمث ، وه

دات        ،الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل ة الزبي اه في قري رد من المي را   150وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف لت
     .)GVC & FAO, 2011(في اليوم 

  
. ثالثة آبار جوفية مستغلة ألغراض زراعية، آزراعة الخضروات وأشجار النخيل وآروم العنب  القريةيوجد في 

ام         ار في الع اه المستخرجة من اآلب ة المي ر  332,899لي حوا  ،2009وبلغت آمي  & GVC(السنة  /  امكعب  امت
FAO, 2011.(  

  
  :منها، )2011مجلس قروي الزبيدات، (بعض المشاآل  في القرية يواجه قطاع المياه

 خزان مياه الشرب قدم.  
 شبكة مياه الشرب قدم.  
 لزراعةاخزان مياه  قدم.  
 شبكة الري الزراعية قدم.  

  

  الصرف الصحي
  

ر االمتصاصية           تفتقر قرية الزبيدات إلى وجود   ع السكان الحف ة للصرف الصحي، حيث يستخدم جمي شبكة عام
ة      اه العادم تخلص من المي دات،    (آوسيلة رئيسة لل روي الزبي ديرات االستهالك     ). 2011مجلس ق ى تق تنادًا إل واس

ة، والتي ت    210اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميًا بحوالي   ار مكعب ادل  أمت  76,650ع
ة بحوالي            . مترا مكعبا سنويًا اه العادم رد من المي اج الف دل إنت در مع د ق ة، فق  105أما على مستوى الفرد في القري
وم   ا بواسطة صهاريج نضح             . لترات في الي تم تفريغه ر االمتصاصية، وي ة بواسطة الحف اه العادم ع المي تم تجمي ي

ا مباش    ا إم اة       مخصصة لذلك، ومن ثم يتم التخلص منه ة المجاورة دون مراع اطق المفتوحة، أو األودي رة في المن
تخلص     . للبيئة ع ال د مواق وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عند المصدر، أو عن

  .  منها، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة
  

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                        

الجهة الرسمية "  طيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوارللتخ مجلس الخدمات المشترك"يعتبر 
ل         المسؤ دات، والتي تتمث ة الزبي ة في قري واطنين والمنشآت التجاري ولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن الم

ا  ة، ت       . حاليًا بجمع النفايات والتخلص منه ات الصلبة مكلف ة إدارة النفاي م فرض رسوم شهرية    ونظرًا لكون عملي
وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال . شهرال/ القشي 20على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات مقدارها 

تم تحصيل سوى  ات الصلبة حيث ال ي دة للنفاي ة إلدارة جي ر آافي ر غي ا تعتب ذه % 70أنه مجلس (الرسوم من ه
  ).2011قروي الزبيدات، 

  

                                                 
، وبدعم من )UAWC(، واتحاد لجان العمل الزراعي )PHG(جيين الفلسطينيين بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوتم تنفيذ المشروع  1

 .سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة الفلسطينية، وبتمويل من التعاون االيطالي
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ازل             ينتفع معظم سكان قر ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي ات الصلبة، حيث ي ة إدارة النفاي دات من خدم ية الزبي
ل المجلس                ا من قب ك جمعه د ذل تم بع تيكية، ي اس بالس ة في أآي ة والساحات العام والمؤسسات والمحالت التجاري

ا مجلس الخدمات    ى      بواقع مرتين في األسبوع، ونقلها بواسطة سيارة النفايات التي يملكه ة إل المشترك في المنطق
ين        ع في محافظة جن د    ،مكب زهرة الفنجان الصحي الواق ذي يبع م عن    75وال ة آ تخلص من     القري تم ال ، حيت ي

 40وتبلغ تكلفة التخلص من النفايات الصلبة في مكب زهرة الفنجان      . النفايات في هذا المكب عن طريق طمرها
   ).2011مجلس قروي الزبيدات، (طن / القشي
  
 0.7ا فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في قرية الزبيدات أم

طنا  347طن، أي بمعدل  0.9آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية بحوالي 
  ). 2012أريج،  -وحدة أبحاث المياه والبيئة(سنويًا 

  

  األوضاع البيئية
  

ول      آغيرها من قرى ومخيمات المحافظة من عدة مشاآل بيئية ال قرية الزبيداتتعاني  اد حل ا وإيج بد من معالجته
  : لها، والتي يمكن حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  
  رميم وتو تاستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميكروت اإلسرائيلية التي ع  حتكر حفر وت زي

ار الموجودة            ،المياه وبيعها رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ا حرم الفلسطينيون من حف ر من    . بينم وفي آثي
ة            األحيان د القري اه من شرآة ميكروت اإلسرائيلية لتزوي ى شراء المي ر عل تعتمد السلطة المحلية بشكل آبي

اه  وتقوم الشرآة من خالل اآلبار ا. التي تعمل على خدمتها بالمياه لتي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المي
ر  غ الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية  شرعية، حيث   الي

اه          ة من المي ات هائل ة األغوار آمي ج،  (يستخدم المستوطنون وخاصة في منطق ة    ). 2011أري يوجد في قري
ر  : يكروت وهمان لشرآة مان تابعاالزبيدات بئر م    بئ ر  و، )14(مرج نعجة رق م   بئ ان رق  وحدة ) (29(ارجم

  ).2012أريج،  -أبحاث المياه والبيئة
  

  إدارة المياه العادمة
  
       ،ة اه العادم تخلص من المي عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية لل

ة في       اه العادم واطنين بتصريف المي تاء، بسبب عدم          وقيام بعض الم ة خاصة في فصل الش الشوارع العام
صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل   بمكارةتمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 

ة            . القرية ار المنزلي ا في اآلب تم تجميعه ي ي اه الت ة والمي اه الجوفي دد بتلويث المي آما أن استخدام هذه الحفر يه
ر صالحة للشرب، حيث      )مياه األمطارآبار جمع ( ا غي ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعله

الي تجنب              ات األرض، وبالت ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل أن هذه الحفر تبن
ى آخر  ت إل ن وق ر م غ الحف يارات النضح لتفري تخدام س ر. اس ة غي اه العادم ا أن المي تم  آم ي ي ة الت المعالج

اطق مفتوحة دون        ا في من تخلص منه تم ال تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم ي
ك      ن ذل ة ع حية الناجم ة والص رار البيئي ار األض ين االعتب ذ بع دة( األخ ة   وح اه والبيئ اث المي ج،  -أبح أري

2012(.  
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

ام  تفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين ابناء على  ل    1995من شهر أيلول من الع ين الس طة ب
رائيل طينية وإس ة الفلس دات   ،الوطني ة الزبي يم أراضي قري م تقس ىت اطق  إل ا   ،)ج(و )ب(من م تصنيف م ث ت حي

احته  ا  36مس ة% 1(دونم ة الكلي احة القري ن مس ن ) م اطق أراضيم ة آمن اطق )ب( القري ي المن الخاضعة  وه
يطرة ا ا لس طينية إداري ة الفلس لطة الوطني ا لس يطرة  ، وامني رائيللس ذه و، إس طينية  ه اطق الفلس م المن كل معظ تش

ات    رى وبعض المخيم ديات والق ن البل ة م اطق    . المأهول ي المن زون ف كان يتمرآ ة الس ذآر أن غالبي دير بال والج



  أريحامحافظة                                          دراسة التجمعات السكانية                                                                          
 

 14

ة    والتي تشكل  نسبة ضئيلة ج   ، )ب(المصنفة  ة للقري م تصنيف مساح    . دا من المساحة الكلي ا ت ا   4087 ةفيم دونم
ي       ،)ج( آمناطق) من مساحة القرية الكلية% 99( ع تحت الس ي تق اطق الت ة اإلسرائيلية   طرةوهي المن ا   الكامل أمني
ة   رةاإلدابتصريح من    إال األشكال حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من  ،إدارياو المدني

رائيلية اطق     . اإلس ي من ة ف م األراضي الواقع ذآر أن معظ دير بال اطق    )ج(والج ة والمن ي األراضي الزراعي ه
  ).9م جدول رق انظر( المفتوحة

  
 1995وسلو الثانية في أاعتمادًا على اتفاقية  قرية الزبيداتتصنيف األراضي في : 9جدول 

 للقريةمن المساحة الكلية  النسبة ساحة بالدونمالم تصنيف األراضي

 0 0 )أ(مناطق 
 1 36 )ب(مناطق 
 99 4,087 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 4,123 المساحة الكلية

 2011، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   

  

  قرية الزبيدات و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
  

الطريق  شق إلى باإلضافةهذا ، اإلسرائيليةقرية الزبيدات لصالح بناء مستوطنة أرجمان ات من تم مصادرة مساح
م   اإلسرائيليااللتفافي  ذه المستوطنة بالمستوطنات        90رق ط ه وتجدر  . المجاورة  األخرى  اإلسرائيلية بهدف رب

ن     ة يكم رق االلتفافي ي للط ر الحقيق أن الخط ارة ب دا  باإلش احة االرت رف بمس ا يع ي ) Buffer Zone(د أو م الت
انظر  ( على جانبي الشارع امتر 75ما تكون يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة 

  ).10جدول رقم ال
  

 الزبيدات قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 10 جدول

 المستوطنينعدد 
مستوطنةفي ال القاطنين

المساحة المصادرة من 
  الزبيداتأراضي قرية 

 سم المستوطنةإ التأسيسسنة 

  ارجمان 1970 48 166
  2011أريج  - نظم المعلومات الجغرافية وحدة : المصدر

  

  االنتهاآات اإلسرائيلية في قرية الزبيدات الفلسطينية
  

ة   )ج(نية الواقعة في المناطق المصنفة  الفلسطي والمنشآتاستهداف المنازل  اإلسرائيليةتتعمد السلطات  ا بذريع  أنه
لو  ة أوس ب اتفاقي ة حس رائيلية مطلق كرية إس ة وعس يطرة أمني ع لس ةتخض ة المؤقت ى  ،الثاني ب عل ث يترت حي

ا أيضا استصدار تصاريح خاصة من          نالفلسطينيي اء والتوسع فيه ة   اإلدارةالقاطنين فيها أو من ينوون البن المدني
اء والتوسع    تسمح  اإلسرائيلية م بالبن ذآر أن السلطات     . له وم  اإلسرائيلية ومن الجدير بال ى     تق اق عل بتضييق الخن

اطق         ة في من اء في أراضيهم الواقع راخيص بن حيث تفرض    ،)ج(المواطنين الفلسطينيين المتقدمين الستصدار ت
شهورا  المعاملة  وقد تأخذ ،بناءال لموافقة على استصدار تراخيصحتى يتم ااستيفاؤها شروطا مرهقة يجب  عليهم

ة   اإلدارةرد من  الفي انتظار  وأعواما ة عدم        ، اإلسرائيلية المدني تم رفضها بذريع تيفائها وفي معظم الحاالت ي  اس
رخيص      ، اإلسرائيليةللشروط  ى ت ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول عل

ى ا ن ويضطر الفلسطيني  ،للمأوى ومواآبة الزيادة السكانيةاجة الماسة ونظرا للح. )ج(بناء في مناطق  اء دون  إل لبن
  . اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةتراخيص صادرة عن 

 
ام    ن الع اني م رين ث ن تش ر م امن عش ي الث لمت  ، 2009فف ة  اإلدارةس رائيليةالمدني دات   اإلس ة الزبي الي قري أه

في القرية تشمل برآسات سكنية  من المنشآتعدد من في العمل والبناء  أمرا عسكريا تقضي بوقف 15الفلسطينية 
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ر   وحظائر حيوانات ومخازن أعالف و غيرها من ال اء غي اء المستهدف     ،مرخص الممتلكات بدعوى البن آون البن
   . المطلقة اإلسرائيليةيقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة 

  
انون     هر آ ن ش امن م ي الث ذلك ف ام   ولاألآ ن الع ات   ،2010م ت الجراف رائيليةقام ت  اإلس اث س دمير واجتث  بت

م   اإلسرائيلي مزروعة بالقرب من الطريق االلتفافي   عن خمسين عاما الواحدة الشجرةيزيد عمر شجرات   90رق
بحجة   األشجاروقد تم تدمير . إبراهيم زبيدات وصالح زبيدات من قرية الزبيدات ينتعود ملكيتها لكل من المواطن 

ات   ،ذلك إلى باإلضافة. ؤثر على آاميرات المراقبة التابعة لمستوطنة أرجمانأنها ت دم   اإلسرائيلية قامت الجراف به
م   اإلسرائيليست بسطات تجارية على امتداد الطريق االلتفافي  ات البسطات من      ، 90رق ع محتوي ومصادرة جمي

 .خضروات وفواآه
  

ام     في الحا ةاإلسرائيلياالحتالل جرافات  هدمت وأيضا ات    ،2011دي عشر من شهر تموز من الع رة حيوان حظي
رخيص        ،في قرية الزبيدات دعوى عدم الت دات ب ي زبي د عل ايز أحم ايز     .تعود ملكيتها للمزارع ف زارع ف ان الم وآ
تفاد دات اس ن مشروع زبي ذ م أها   نف ة أنش ائر حيواني رة حظ ن ضمن عش وار م ة األغ ي منطق ادف لصغار  االتح

د اإلنشاء    1,372، حيث بلغت تكلفة الحظيرة الواحدة زبيداتالة المزارعين في قري ورو عن ذآر    .ي  أنوالجدير بال
دم    ام      في الثالث والعش    أقيمت الحظيرة التي تعرضت لله ة   ي ف  ،2010رين من شهر شباط من الع ة محاذي منطق
  .لمستوطنة  أرجمان اإلسرائيلية

  

    ات االحتالل اإلسرائيلي وأثره على البيئة في قرية الزبيد
  

دمير وتلويث      ،لم تقتصر السياسة اإلسرائيلية في قرية الزبيدات على مصادرة األراضي و الهدم بل ساهمت في ت
ة ي القري ة ف توطنة  ،البيئ رائيليةحيث لعبت المس ة  اإلس ى أراضي القري ة عل ان(المقام اقم ) أرجم را بتف دورا آبي

ة  ي القري ة ف كلة البيئ ن  إذمش اني م اه الجتع وث المي ابيع تل ة والين توطنة بسبب وفي ن مس ة م اه العادم تسرب المي
تلوث مياه بئر عرب الزبيدات في القرية بسبب اختالط   الذي سبب  األمر ،أحواض المياه ومصادرها إلىأرجمان 

 .مياهه بالمياه العادمة المتدفقة من مستوطنة ارجمان
  

  يداتالزبقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
  ). 11انظر الجدول رقم ( خمس سنوات الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  الزبيداتقروي مجلس  قام
  

 الماضية سنوات خمسةال خالل الزبيدات قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  سم المشروعا

 JICA  2011-2010  تعليمي  درسة للبناتبناء م

 K.F.W  2011  ترفيهي  بناء نادي رياضي

 USAID  2010  بنية تحتية  تعبيد طرق
 .2011، قروي الزبيداتمجلس  :المصدر

 

  المشاريع المقترحة
    
عوام ، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األالقريةبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان  تطلع قرية الزبيداتت

في القرية،  تالقادمة، حيث تم تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي عقد
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وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من ). أريج(القدس  –والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية
  :وجهة نظر المشارآين في الورشة

  
 .ةوتوفير األسمدة الالزم ،للريات طريق توفير شبك دعم المزارعين عن .1
 .تأهيل الطرق الزراعية .2
 .وتأهيل البيوت البالستيكية القديمة ،إنشاء البيوت البالستيكية .3
 . وتوفير عيادة بيطرية ،وتحسين نوعية األغنام ،دعم مربي الثروة الحيوانية باألعالف .4
 .لصحيةتوفير طبيب مقيم وممرضة بشكل دائم في العيادة ا .5
دورات تعليمية وتثقيفية  عقدو ،دعم المراآز الشبابية من خالل توفير مستلزمات رياضية للشباب .6

 .ودورات تقوية للطالب ،وصحية
 .المدارس، وتوفير القرطاسية للطالبترميم المرافق الصحية في  .7
 .لألطفالتوفير روضة نموذجية  .8
 .توفير مبنى للمرآز النسوي .9

 .ةتأهيل اآلبار االرتوازي .10
 .توفير معدات زراعية حديثة .11
  .صرف الصحيلل عامة شبكة إنشاء .12
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   
اني ت ةع ة    القري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  . م دول رق ين الج ات   ،12ويب ات واالحتياج األولوي

  .الزبيدات مجلس قرويمن وجهة نظر  قريةلل التطويرية
  

 الزبيدات قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 ^آم 7   *  شق، أو تعبيد طرق 1
  آم 2   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
 آم 1   *  غطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القديمة لت 3
 م 500   *  ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  بئران    * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5

   *   بناء خزان مياه 6

 آم 5   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
 آم 5   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 يةحاو 25   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

   *      لجمع النفايات الصلبةات سيار 10

  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

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

 ت التعليميةاالحتياجا
   *    بناء مدارس جديدة 1
  جميع المراحل   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  ادونم 150   *  استصالح أراض زراعية 1
  *   إنشاء آبار جمع مياه 2
 ابرآس 70   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطرية  4
 سنويا طن 500   *  أعالف وتبن للماشية 5
بيت بالستيكي 100   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
 ابالستيكي ابيت 30   *   إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
  *    فلحهبذور  8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  .طرق زراعيةآم  4 داخلية، آم طرق 1، رئيسة آم طرق 2 ^
 .2011، داتقروي الزبيمجلس  :المصدر
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   لمراجعا
  

  رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت،  )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني- 
 .فلسطين

 ،2011 مجلس قروي الزبيدات. 
   ة اث التطبيقي د األبح دس  –معه ج(الق ة    )2010) (أري ات الجغرافي م المعلوم دة نظ ات وح دة بيان ، قاع

 .فلسطين -ن بعد، بيت لحم واالستشعار ع
 (المرآز اإلسباني للتكنولوجيا الحديثة للمياه و  )أريج(القدس  -معهد األبحاث التطبيقيةCENTA (

 .بيت لحم، فلسطين. 2010. ، نظام مقترح إلدارة سليمة بيئيا للمياه العادمة في الضفة الغربية)2010(

   ة ج ( القدس  -معهد األبحاث التطبيقي د    دة نظم المعلوم  وح  ،)2011) (أري ة واالستشعار عن بع  .ات الجغرافي
 .فلسطين -بيت لحم . بدقة عالية نصف متر - 2010تحليل استخدامات األراضي لسنة 

 االنتهاآات اإلسرائيلية والتدهور البيئي في أريحا )2011) (أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية ،
 .فلسطين. بيت لحم!!!. واألغوار، إلى أين

 بيت لحم، . أبحاث المياه والبيئة، قاعدة بيانات وحدة )2012) (أريج(القدس  - األبحاث التطبيقية معهد
 .فلسطين

   الي يم الع ة والتعل يم   )2010/2011(وزارة التربي ة والتعل ة التربي ات مديري ة  -، بيان امحافظ دة أريح ، قاع
 . فلسطين -أريحا. بيانات المدارس

  فلسطين -أريحا. أريحا، بيانات مديرية زراعة محافظة )2010/2011(الفلسطينية وزارة الزراعة.  
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