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  شكر وعرفان
  

دولي        بالشكر) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     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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  دمةمق
  

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،      ساعدة فياألوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للم        سكان المنطق شي ل تحسين المستوى المعي
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(برنامج ازاهار االسباني ، و)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  ة            إل سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ذل
  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ع يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم باللغتين العربية واالنجليزية على الموق

  ./http://proxy.arij.org/vprofile: االلكتروني التالي
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  دليل مخيم عايدة 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

  محافظة بيت لحم، ويقع في شمال مدينة بيت لحم، وعلى فيالفلسطينيين الالجئين مخيماتاحد  هو ،مخيم عايدة
 من الشرق  المخيم يحد.)المسافة األفقية بين مرآز المخيم ومرآز مدينة بيت لحم( منها  هوائي آم1.5بعد 

  ).1  رقمخريطةالأنظر  ( والجنوب مدينة بيت جاال، ومن الغربجدار الفصل العنصريوالشمال 
  

  موقع وحدود مخيم عايدة: 1خريطة 

  
  
  
  
ه حوالي        750 على ارتفاع قع مخيم عايدة ي سنوي لألمطار في دل ال غ المع م،  515 مترا فوق سطح البحر، ويبل  مل

نظم  وحدة %. (60.4 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي        16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى       
  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
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نهم من         7 من    ة الحالي  اللجنةتكون  ت، و 1995يدة عام    في مخيم عا   الشعبية للخدمات لجنة  ال تأسست م تعيي  أعضاء ت
ل  ين  قب ؤون الالجئ رة ش سطينية دائ ر الفل ة التحري د  . منظم ة يوج دماتللجن شعبية لخ يم ال م  المخ ر دائ و مق وه

 .مستأجر
  

  : قوم بها، ما يليت التي اللجنةومن مسؤوليات 
 .لعودةتقوم بمهام سياسية بالدرجة األولى، تتعلق بحق ا -1
  . توفير خدمات البنية التحتية -2
 .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالمخيم -3
 .توفير مساعدات متنوعة لإلهالي في المخيم -4

 
 

  
 

  نبذة تاريخية
  

وة                ،  بهذا االسم عايدة    مخيم تعود تسمية  ه قه ان ب يم، حيث آ  نسبة إلى صاحبة األرض التي أسس وأقيم عليها المخ
م  اطالرتب تسمى قهوة عايدة، ونظرا       العودة    االس افظ  ب يم    أهل  ح ى    المخ ذا   عل ى أراضيهم      االسم ه العودة إل  أمال ب

  .داخل الخط األخضر
دمرة  43 أآثر من  إلى ويعود أصل سكان المخيم، م1948يعود تاريخ تأسيس هذا المخيم لعام  ة م  من   قرية ومدين

  .  لمخيم عايدة1ورة رقم  أنظر الص.م 1967وم  1948 يعام يفي حرب قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية
  

   من مخيم عايدةةصور: 1صورة 
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  األماآن الدينية واألثرية
  

دة    يم عاي ي مخ د ف د يوج سجد واح سجد  ، م و م و"وه صديق أب ر ال د  ".  بك ا يوج ات   آم ر الراهب سمى دي ر ي دي
  ).عايدة (الفرانسيسكان

  ).2طة رقم يأنظر الخر.( في المخيم مكتشفةةأثريلم ا معأية فال يوجد أما بالنسبة لألماآن األثرية في المخيم
  

  المواقع الرئيسة في مخيم عايدة: 2خريطة 

  
  

  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007في عام  التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني  بين  
دد األسر     1,313ن الذآور، و   نسمة م  1,318 نسمة، منهم    2,631مخيم عايدة بلغ      509 نسمة من اإلناث، ويبلغ ع

  . وحدة564أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  
  



  بيت لحم         محافظة                                                                                                        سة التجمعات السكانيةدرا
 

 7

  الفئات العمرية والجنس
  

ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
ل من      % 38.7:  يلي ، آان آما  2007العمرية في مخيم عايدة لعام       ة أق ا،  15ضمن الفئة العمري ضمن  % 57 عام

ة  ة العمري ا، و 64 -15الفئ ة % 3.7عام ة العمري وق65ضمن الفئ ا ف ا فم سبة  .  عام ات أن ن رت البيان ا أظه آم
  %.49.9، ونسبة اإلناث %50.1، أي أن نسبة الذآور 100 : 100.3الذآور لإلناث في المخيم، هي 

  
  العائالت

و  :، منها عائالتعدد من ال  مخيم عايدة من    يتألف سكان    ة،              أب ش، العجارم ع، عودة، دروي اد، قراق و حم  سرور، اب
  .، عياد، راضي وغيرها من العائالتأبو عودةو ،لش، األعرجالمساعيد، م

  

  قطاع التعليم
  

ام   دة ع يم عاي كان مخ دى س ة ل سبة األمي والي 2007بلغت ن اث %6.8 ح سبة اإلن كلت ن د ش ن و%. 77.8، وق م
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 12.3مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 22.8ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ا   % 10.4انهوا دراستهم الثانوية، و   % 18.4انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 36.1 م    . انهوا دراستهم العلي الجدول رق
  .2007حصيل العلمي لعام ، يبين المستوى التعليمي في مخيم عايدة، حسب الجنس والت1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(سكان مخيم عايدة : 1جدول 
يعرف القراءة  أمي الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
غير   دآتوراة  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط

  المجموع  مبين

 930 - 1 4 - 55 34 155 341 195 108 37  ذآور
 921 - - 2 2 48 33 163 282 198 104  89  إناث

 1851 - 1 6 2 103 67 318 623 393 212 126  المجموع
  .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
يم      ام الدراسي                األساسية والثا    للمراحل  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعل ي الع دة ف يم عاي ي مخ ة ف ، 2008/2009نوي

ل           ف ا من قب تم إدارتهم ة  يوجد في المخيم مدرستان، مدرسة للذآور وأخرى مختلطة، ي ة    وآال ة إلغاث الغوث الدولي
روا  -وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى    م  جدول  انظر ال ( االون تان     ). 2رق ان المدرس ضم هات حيث ت

دد الطالب لكل         . ا صف 33 معلمًا ومعلمة، و46طالبًا وطالبة،    1196حوالي   دل ع ى أن مع ا إل ارة هن وتجدر اإلش
صفية،             26معلم في المدرسة يبلغ      ة ال ق بالكثاف ا يتعل ا فيم غ  فت طالبًا وطالبة، أم ة   37بل ًا وطالب ي آل    طالب  .صف ف

    .)2009لجنة مخيم عايدة، ، و2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم، (
  

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

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  ذآور  مدرسة ذآور عايدة األساسية
  مدرسة بيت جاال المختلطة

  مختلطة  وآالة
  .2009لجنة مخيم عايدة، : المصدر

  
ي     دة روضت   آما يوجد في مخ ال         ام عاي دد األطف غ ع ة خاصة، ويبل ا جه ى إدارتهم شرف عل ال، وت ا  أطف  210  فيهم

   ). 3  رقمالجدولانظر . ( وطفلةأطفال
  

  توزيع رياض األطفال في المخيم حسب اإلسم والجهة المشرفة: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  الروضةاسم 
  خاصة  150  روضة براعم المستقبل

  خاصة  60  لمستقبلروضة أمل ا
 . 2009لجنة مخيم عايدة، : المصدر
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  قطاع الصحة
  

ة بيت جاال      لالجئين،عيادة عامة باستثناء وجود اي مرافق صحية، توفر في مخيم عايدة     ال ي  ي مدين ع ف سمى  و تق ت
يم              ر واحد عن المخ و مت ي المرا              . دار خمشتا وتبعد حوالي آيل ة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج ف ق  وفي حال ف

د حوالي     )بيت جاال الحكومي  (  الحسين مستشفى: ، ومنها الصحية الموجودة في مدينة بيت لحم      م عن   1الذي يبع  آ
 .المخيم

  
  . إال أن المخيم بحاجة إلى مرآز صحي داخل المخيملالجئين،بالرغم من وجود مرآز صحي 

  

 
 

  األنشطة االقتصادية
  

دة يم عاي ي مخ صاد ف د االقت يس يعتم شكل رئ ى س ب ستوعب عل ث ي رائيلي، حي ل اإلس وى % 78وق العم ن الق م
 ).1انظر الشكل رقم . (العاملة

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

 .من األيدي العاملة% 78سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .دي العاملةمن األي% 18قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 1قطاع الخدمات، ويشكل  •

 
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في مخيم عايدة: 1شكل 

سوق العمل 
اإلسرائيلي

78%

قطاع الوظائف
18%

قطاع التجارة 
3%

قطاع الخدمات 
1%
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يم          ، في المخيم أما النشاطات االقتصادية ي المخ د ف ة،  حيث يوج اد تكون معدوم ة وتك م د 8فهي قليل ، جاج  مالح
ال ع الخضار والفواآنمح ة، ت محال7، ه لبي دمات المختلف ديم الخ ة ت محال3 لتق صناعات المهني دادة،( لل  آالح

 .بقالة 14و، )ألخ...النجارة،
  
  %.64 إلى سبة البطالة في مخيم عايدةقد وصلت نو
  
 

 القوى العاملة 
  

، أن 2007عام مرآزي لإلحصاء الفلسطيني  الذي نفذه الجهاز الأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن
من السكان غير نشيطين % 68.7 وأن). يعملون% 80.1منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 30.7

  ). 4 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 31.2من الطالب، و% 51.1منهم (اقتصاديا 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل) ر سنوات فأآث10(  عايدة مخيمسكان: 4جدول 

  طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

غير   عالمجمو أخرى
  مبين

 المجموع

 930 10 449 62 5 67 2 313 471 27 74 370  ذآور
 921 1 822 16 1 74 395 336 98 7 5 86  إناث

 1,851 11 1,271 78 6 141 397 649 569 34 79 456  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
  
  
  
 

  قطاع الزراعة
  

ة أراض               حيث أن ،   زراعيةاألراضي ال   بعض مخيم عايدة يوجد في    ون، وال يملكون أي م الجئ ه ه جميع السكان في
  .ال يعملون في مجال األنشطة الزراعية أنهمآما  ، بسبب صغر مساحتهداخل المخيم

  
)المساحة بالدونم ( مخيم عايدة استعماالت األراضي في: 5جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[37] 

ة مساح
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 4 0 0 0 36 1 26 67 
   ). 2008،  أريج–وحدة نظم المعلومات الجغرافية (:المصدر  
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   عماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في مخيم عايدةاست: 3خريطة 

  
  
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ع                دة    ،يوجد في مخيم عايدة عدد من المؤسسات المحلية والجمعيات التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتم ي ع  وف
  )2009لجنة مخيم عايدة، (: ها، ومنمجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

  
دمات  • شعبية للخ ة ال ام :اللجن ست ع ل م1995 تأس ن قب سطينية ن م ر الفل ة التحري دف ،ظم ام  به االهتم

 .بقضايا المخيم وتقديم الخدمات إلى سكانها
ام       : مرآز الرواد للثقافة والمسرح    • ة     ،1997وهو مرآز ثقافي تأسس ع ة عام ل هيئ ز   ، من قب  وهو مرآ

 .الالعنفي لألطفالخاص بالتدريب المسرحي والفني والتعليم 
 . وهو مرآز ثقافي فلكلوري خاص باألطفال،1999 تأسس عام :مرآز الجئ •
شاطات الرياضية،    ، من قبل وآالة الغوث ،1968 تأسس عام   :مرآز شباب عايدة االجتماعي    • تم بالن  ويه

 .الثقافية واالجتماعية في المخيم
 .2002 مرآز سياسي تأسس عام :مرآز غسان آنفاني •
ار  • و عم ة أب ام :جمعي ست ع ك ،2009 تأس ام وذل شؤون لالهتم ة بال و  أل االجتماعي ة رأس أب الي قري ه

 . عمار
 .م 2004 يحتوي المرآز على روضة أطفال نموذجية فقط تأسست عام :مرآز هاجر  •
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

رئيس     ،  1970 عام   منذيوجد في مخيم عايدة شبكة آهرباء عامة         وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر ال
دة ي البل اء ف اء  . للكهرب شبكة الكهرب سكنية الموصولة ب دات ال سبة الوح صل ن ى وت ا %99.4إل ن % 0.6، بينم م

  .)2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. الوحدات السكنية غير مبين مصدر الكهرباء فيها
  
ي الم   ي ي داخل                  توفر ف سم آل اتف تعمل من خالل مق بكة ه يم ش يم خ ًا  المخ سكنية    % 52.1، وتقريب من الوحدات ال

   .موصولة بشبكة الهاتف
  
  

 النقل والمواصالت
  

شبكة   . يتم استخدام السيارات الخاصة والسيارات العمومية آوسيلة مواصالت بشكل رئيس في المخيم  سبة ل أما بالن
يم، فيصل طول الطرق           ي المخ ى          الطرق ف يم إل ي المخ سة ف م  1 الرئي دة         ، آ دة وجي ا الطرق    .   وهي طرق معب أم

ا  ؛ آم 2.5الفرعية والتي يصل طولها إلى       يئة    2 فمنه ة س دة وبحال م معب دة     0.5 و، آ ر معب م طرق غي ة مخيم   ( آ لجن
  .)2009عايدة، 

  
 المياه

  
ر  بيت لحم، -يتم تزويد سكان مخيم عايدة بالمياه من خالل سلطة المياه والمجاري     ة    عب اه العام بكة المي ذ  ش ام  من  ع

سكنية        1969 شبكة الموصولة   ، حيث تصل نسبة الوحدات ال ى  بال ا    %99.4  إل سكنية    % 0.6، بينم من الوحدات ال
ا    اه فيه صدر المي ين م ر مب سطيني،   (.غي صاء الفل زي لالح از المرآ اه    ). 2007الجه لطة المي ديرات س ى تق تنادًا إل واس

ذلك  ،سنة ال/ متر مكعب99812.4 حوالي ،2008المزودة في مخيم عايدة عام  بلغت آمية المياه     فقد   والمجاري  وب
سطينية سلطة المياه (اليوم  / لتر107.7يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي   ى أن     . )2008 ،الفل ارة إل ا تجدر اإلش وهن

ى          المواطن في مخيم عايدة ال يستهلك هذه الكمية من المياه وذلك بسبب الفاقد من المي               د إل سبة الفاق اه، حيث تصل ن
سة ،تتمثل بالفاقد عند المصدر الرئيس ، وهذه   39% ع  ، خطوط النقل الرئي بكة التوزي زل   ، ش د المن اه   ( وعن سلطة المي

سطينية،  دة . )2008الفل يم عاي ي مخ اه ف رد من المي تهالك الف دل اس غ مع الي يبل وم 66وبالت ي الي ر ف ذا . لت ر ه ويعتب
 لتر للفرد في    100 والذي يصل إلى     ،ع الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية         مقارنة م  االمعدل متدني 

  .اليوم
  
 الصرف الصحي 

  
 حيث تنتهي الشبكة باالتصال بشبكة الصرف الصحي الخاصة  تتوفر في مخيم عايدة شبكة عامة للصرف الصحي   

تضخ المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي       بمدينة بيت جاال لتصل في النهاية إلى محطة ضخ بير عونا والتي             
ذي          . الخاصة بالقدس الغربية   سكانية ال ات ال از المرآزي ل     ووفقًا لنتائج مسح التجمع ذه الجه سطيني   نف إلحصاء الفل

بكة  ستخدمت%) 99.4( وبيانات سلطة المياه والمجاري، فان معظم الوحدات السكنية في مخيم عايدة          2007عام    ش
ة    للتخ الصرف الصحي  ا  لص من المياه العادم تخلص من         % 0.6، بينم ة ال ين طريق ر مب سكنية غي من الوحدات ال
  . المياه العادمة فيها

  
ر 140 بحواليواستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميًا        ا مت

اه       أما ع .  سنوياً ا مكعب ا متر 51,100ا، بمعنى   مكعب لى مستوى الفرد في المخيم، فقد قدر  معدل إنتاج الفرد من المي
  .  في اليوما لتر53 بحواليالعادمة 

  
  النفايات الصلبة

  
شرق األدنى                   ي ال سطينيين ف ين الفل شغيل الالجئ ة وت ة إلغاث مية    -تعتبر وآالة الغوث الدولي ة الرس روا، الجه  االون

صلبة الناتجة          ات ال يم            المسؤولة عن إدارة النفاي ي المخ ة ف شآت التجاري واطنين والمن ًا       ، عن الم ل حالي ي تتمث  والت
  . بجمع النفايات والتخلص منها
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ازل     ة عن المن ات الناتج ع النفاي تم جم ث ي صلبة، حي ات ال ة إدارة النفاي ن خدم دة م يم عاي كان مخ م س ع معظ ينتف

ي      يتم  ن ثم    وم ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية        نقلها إلى حاويات موزعة ف
يم        ،أحياء المخيم  ي المخ ات    8 حيث يوجد ف وم            حيث   , ر مكعب  امت أ 4سعة  ب  حاوي ي الي رتين ف ع م ا بواق تم جمعه ي

يم     35 الذي يقع على بعد      يطاايات إلى مكب نفايات     ونقلها بواسطة سيارة النف    تخلص من         ، آم من المخ تم ال  حيت ي
ات الخطرة            . دفنها أحياناً أو  طريق حرقها   النفايات في هذا المكب عن       ى أن النفاي ا إل ات   و وتجدر اإلشارة هن النفاي

ا      غير الخطرة    ا مع ا وإلقائه ا              ،يتم جمعه صلها وجمعه ام خاص لف دم وجود نظ ك لع ة      .  وذل ات المنزلي ل النفاي وتحت
  .ياتمن الحجم الكلي للنفا% 50 -45النسبة األآبر من النفايات الصلبة المنتجة حيث تشكل 

  
دة                       يم عاي ي مخ صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي اج الف دل إنت غ مع ات الناتجة، فيبل  0.7أما فيما يتعلق بكمية النفاي

يم            ا عن سكان المخ صلبة الناتجة يومي م 1800 بحوالي آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات ال ى   آغ  ا طن 657، بمعن
تيك         ويتكون الجزء األآبر من النفايات الصل     . سنويًا . بة المنتجة من المواد العضوية، يليها الورق والكرتون والبالس

  . )2 رقم الشكلانظر (
  

  مكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6% مواد عضوية  

ورق وآرتون 

بالستيك  

زجاج

معادن 

مواد أخرى  

  
  
 
  
 

  األوضاع البيئية
  
اد                      ي ا وإيج د من معالجته ة الب شاآل بيئي دة م ا،   عاني مخيم عايدة آغيرها من قرى المحافظة من ع ول له ي  حل والت

  : يليبما يمكن حصرها 
  

 أزمة المياه
  

 :  ، منهاذلك لعدة أسبابيعود  و، الصيف في عدة أحياء من المخيم المياه لفترات طويلة في فصلانقطاع
ر          ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      )1 شكل آبي اه والمجاري ب اد سلطة المي  وبالتالي اعتم

اه راء المي ى ش رائيليةعل وروت اإلس ن شرآة ميك ى ، م ل عل ي تعم رى الت دن والق د الم دها  لتزوي تزوي
سكانية                   ،بالمياه ات ال ين التجمع ا ب اه وتوزيعه وم      .  مما يشكل عائقا أمامها في 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
 . حتياجات السكانا

 .الشبكة وقدمهاتلف  وذلك بسبب ،ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه )2
  .  أو خزانات جمع،عدم وجود آبار منزلية لجمع مياه األمطار )3
 .قدم المضخة التي تقوم بضخ المياه عبر شبكة المياه العامة في المخيم )4
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 إدارة المياه العادمة

 
 تنتهي بشبكة الصرف  من شبكة الصرف الصحي في المخيمة التي يتم تجميعهاإن المياه العادمة غير المعالج

ضخ المياه العادمة إلى شبكة الصرف ومن ثم يتم  محطة ضخ بير عونا -الصحي الخاصة بمدينة بيت جاال
 استخدام أما في األحياء الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحي والتي يتم فيها. الصحي الخاصة بالقدس الغربية

 بسبب عدم تمكنهم من ، بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة يقومالحفر االمتصاصية
 بمكاره صحية وانتشار األوبئة  ذلكيتسببحيث ،  الحفر االمتصاصيةلنضح الالزمة تغطية التكاليف العالية

، المياه الجوفية وذلك ألنها تبنى دون تبطينآما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث . واألمراض داخل هذه األحياء
 وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من ،حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرضوذلك 

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

 .  ذلك
   

 إدارة النفايات الصلبة
 

شكل      ،عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة مخيم عايدة والتجمعات األخرى في المحافظة             ود ب  وذلك يع
ي              رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإل           ة والت ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ سرائيلي أم

اطق    اتالمكبهذه تراخيص إلقامة مثل  بإصدار  تتعلق   ع ضمن من ي  ،)ج( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تق  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

اه                          . ةالمانح وث أحواض المي ى الصحة ومصدرا لتل رًا عل شكل خط ات صحي ي وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفاي
ة                      اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه ضًال عن ال . الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، ف

يتم   ،فظتي بيت لحم والخليل  وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدمة محا              حيث س
  .   إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم

  
ات الخطرة                      ع النفاي ر  وعدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة في المخيم والمحافظة بشكل عام، حيث يتم تجمي غي

  . للتخلص منها عن طريق حرقهايطا ويتم نقلها إلى مكب ،الخطرة
  
  
 

  مشاآل أخرى
  

ديم      ا عايدة آغيرهاللجنة الشعبية للمخيم  قتصار دور   ا • ى تق ديات المحافظة عل  من لجان ومجالس وبل
، الن دورها سياسي باإلساس    دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة     ،خدمات معينة فقط  

 .وليس خدماتي
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  الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في مخيم عايدة
  
 المنفذةشاريع الم
  

  ). 6الجدول رقم انظر . (2009 و 2006 الفترة الواقعة بين عامي قام مخيم عايدة بتنفيذ عدة مشاريع خالل
  

  2009 و2006 الفترة الواقعة بين عامي لجنة مخيم عايدة خاللنفذتها المشاريع التي : 6 جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

   الدوليةوآالة الغوث  2008  بنية تحتية  س في المخيمتعبيد الشارع الرئي

 ووزارة المالية  الدوليةوآالة الغوث  2008  بنية تحتية  ترميم جزء من شبكة المياه
  الفلسطينية

  أآثر من جهة  2008  بنية تحتية  "أبو بكر الصديق"ترميم مسجد 
  نيةوزارة المالية الفلسطي  2008  بنية تحتية  إعادة ترميم مداخل المخيم

 ووزارة المالية  الدوليةوآالة الغوث  2008  بنية تحتية  ترميم مقبرة بالل بن رباح 
  الفلسطينية

 ووزارة المالية  الدوليةوآالة الغوث  2008  بنية تحتية  ترميم جزء من مرآز الشباب 
  الفلسطينية

  يصندوق التنمية األلمان  2006  اجتماعي  بناء مرآز الرواد للثقافة
  وزارة المالية الفلسطينية  2009  بنية تحتية  ومسرح العودةإقامة منصة 

  وزارة المالية الفلسطينية  2009  بنية تحتية  البدء ببناء مقر للجنة الشعبية
الفران يد شارع قبة راحيل ودير تعب

  وزارة المالية الفلسطينية  2009  بنية تحتية  نسيسكا
  .2009 عايدة،لخدمات مخيم  الشعبيةلجنة ال :المصدر

  
  
 
 
 

 المشاريع المقترحة 
  
ي ا  مخيم عايدةلخدمات   الشعبيةلجنة  السعى  ت دني ف يم  وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الم يم  وسكان  لمخ ى  المخ  إل

 خالل األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل      مخيمفتقر إليها ال  يتنفيذ عدة مشاريع    
شارآة      ي ال      التقييم السريع بالم دها ف م عق ي ت ة       الت د األبحاث التطبيقي ذها معه ام بتنفي ي ق يم والت دس  -مخ ج (الق . )أري

  : وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
 .إنشاء خزان مياه عام بحجم آبير .1
 .توسيع المدارس من خالل بناء غرف صفية جديدة .2
جة عن تراآم النفايات جانب جدار الفصل العنصري، واستغالل المكان عن إزالة المكرهة الصحية النات .3

 .طريق انشاء ملعب أطفال أو حديقة عامة
 .إنشاء عيادة صحية في المخيم .4
 .إنارة شوارع المخيم وصيانة شبكة الكهرباء العامة .5
 .تعبيد بعد الطرق الرابطة .6
 .توفير قاعة عامة في المخيم .7
 .خفيض نسبة البطالة وخلق فرص عملعمل برامج تدريبية مهنية لت .8
 .توفير مشاريع انتاجية صغيرة لألسر الفقيرة ولذوي االحتياجات الخاصة .9

 .تجهيز المسرح الخارجي في المخيم .10
 .إنشاء مرآز تدريبي في الفنون األدائية والمرئية، وإنشاء مختبر علمي .11
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للمخيم
   

يم م  اني المخ ة   يع ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي م  . ن نق دول رق ين الج ات  7ويب ات واالحتياج ، األولوي
  ).2009مخيم عايدة، لخدمات  الشعبيةلجنة ال(. التطويرية للمخيم من وجهة نظر لجنة المخيم

  
 مخيم عايدة فياألولويات واالحتياجات التطويرية : 7جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
 ليست  بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم16^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم4   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم1  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم5   *  شبكة مياه جديدةإنشاء   4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م1,000   * بناء خزان مياه 6
  آم15 *     شبكة صرف صحيإنشاء 7
   آم10  *  شبكة آهرباء جديدةإنشاء  8
 ات حاوي10   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير 9

 2    *  لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
     *  مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير   11

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

 االحتياجات التعليمية 
  أساسية   *  بناء مدارس جديدة 1
 أساسية   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 ساسية األللمدارس   *  هيزات تعليميةتج 3

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

   . آم  طرق داخلية4 و، آم  طرق رئيسة12^ 
  

  
  



  بيت لحم         محافظة                                                                                                        سة التجمعات السكانيةدرا
 

 16

 
 

  : المراجع
  

 
شآت،        )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني      •  -رام اهللا . 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمن

 .فلسطين
 . فلسطين- رام اهللا.2008 هالك المياه في الضفة الغربية، تزويد واست)2009(سلطة المياه الفلسطينية  •
 .2009 ،مخيم عايدةلخدمات  الشعبيةلجنة ال •
ة    • ج ( القدس  -معهد األبحاث التطبيقي ات   )2009 -2008) (أري ة   وحدة  ،  قاعدة بيان ات الجغرافي  نظم المعلوم

  . فلسطين-بيت لحم. واالستشعار عن بعد
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


