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  شكر وعرفان
  

شكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي       بال) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية   
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس            وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

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

  
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
  

. هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم                  
ق                     سكانية في محافظة بيت لحم، بهدف توثي ع التجمعات ال املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

ة،       األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية         للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار         "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي 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 ، والممول من الوآال
)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                        ستقرة في محافظة بيت لحم، مع الترآي ر الم للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي

  .هار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أزا
  

صادية،     ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ة والمهمشة في محافظة بيت لحم              اطق الريفي ة المن إضافة  . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي

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

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

 ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  دليل مدينة الدوحة 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

  هوائي آم2.5مدينة بيت لحم، وعلى بعد  من غربإلى ال هي إحدى مدن محافظة بيت لحم، وتقع ،مدينة الدوحة
يحدها من الشرق مدينة بيت لحم، ومن الشمال . منها)  األفقية بين مرآز المدينة ومرآز مدينة بيت لحمالمسافة(

  ).1  رقمخريطةالأنظر . (مدينة بيت جاال، ومن الغرب بلدة الخضر، ومن الجنوب مخيم دهيشة
  

  موقع وحدود مدينة الدوحة: 1خريطة 

  
  

 ملم،  613طح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي            مترا فوق س   830تقع مدينة الدوحة على ارتفاع      
نظم  وحدة %. (60.6 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي       16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى       

  ). 2009،  أريج–المعلومات الجغرافية
  

سلطة         13من  المجلس حاليا   م، يتكون    1996 عام    في المدينة  تم تأسيس مجلس بلدي    ل ال  عضوا ، تم تعيينهم من قب
سطينية، ويعمل في المجلس          ا 23الوطنية الفل ك ا .  موظف ة  تمتل ر لبلدي دى    دائم امق ا، ول ات   ا له يارة لجمع النفاي ، س

  .وسيارتان خاصتان للبلدية
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  : قوم بها، ما يليت التي البلديةومن مسؤوليات 
   .توفير خدمات البنية التحتية -1
 .عبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعيةجمع النفايات، شق وت -2
 ص،يخارتتنظيم عملية البناء وإصدار ال -3
 . للمدينة دراسات، وإعدادمشاريعتنفيذ ال -4
 .نشاطات ثقافية واجتماعية متنوعة -5
 
 
 
  

  نبذة تاريخية
  

ع لم              تجاءت   دا     سمية الدوحة منذ أآثر من ثالثين سنة، حيث آانت أراضي مدينة الدوحة تتب ة بيت جاال، وتحدي دين
سطينية مع      ، حيث 1977في سنة    ديات الفل ة البل قام رئيس بلدية بيت جاال بزيارة لدولة قطر الشقيقة من اجل توأم

ا                    ،البلديات العربية  ة بيت جاال، وعرفان ا سخيا لبلدي ة مبلغ ة القطري ديرا   ومن خالل هذه التوأمة قدمت الحكوم  وتق
دة         أطلق المجلس ا  د  لدولة قطر فق   ة الجدي ى المنطق دي عل ة قطر             اسم   لبل ة الدوحة عاصمة دول سبة لمدين  .الدوحة ن

  ).1انظر الصورة رقم (
ام                  ة بيت جاال ع ستقل عن بلدي دي م شكيل مجلس بل ود أصل   . م 1996وبعد ذلك تم تأسيس مدينة الدوحة وت ويع

  .في محافظتي بيت لحم والخليلجودة  الموسكان مدينة الدوحة من الالجئين الفلسطينين الذين قدموا من المخيمات
  

  من مدينة الدوحةةصور: 1صورة

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

اء الراشدين  وهي مسجد   ،  يوجد في مدينة الدوحة أربعة مساجد      ن ثابت   ، مسجد  الخلف د ب دة  "، مسجد  زي و عبي  ،"أب
  ).2أنظر خريطة رقم . (ديرأبو صومسجد 

  .ة مكتشفةقع أثريا موة أي في مدينة الدوحةفال يوجدلمدينة أما بالنسبة لألماآن األثرية في ا
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  المواقع الرئيسة في مدينة الدوحة: 2خريطة 
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  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007في عام  التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيبين  
غ    نهم   9,753مدينة الدوحة بل سمة، م ذآور، و    4,950 ن سمة من ال غ عدد األسر       4,803ن اث، ويبل سمة من اإلن  ن

  . وحدة2,220 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 1,849
  

اس    حيث  ومن الجدير بالذآر، أن الزيادة السكانية في مدينة الدوحة ال تقتصر على الزيادة الطبيعية،    ضا أن أتي أي ي
ا  لوجود مشاريع نتيجة من خارج المدينة باستمرار لإلقامة فيها، وذلك       ددة فيه ا اإلسكان المتع ز في   ، وموقعه  الممي

  .المحافظة
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
ضمن  % 53.3 عاما، 15مرية أقل من ضمن الفئة الع% 40: ، آان آما يلي2007العمرية في مدينة الدوحة لعام  

ة    % 4.5، و  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.2عاما، و 64 -15الفئة العمرية    ا   .ضمن الفئة غير مبين  آم
ي    ة، ه ي المدين اث ف ذآور لإلن سبة ال ات أن ن رت البيان ذآور 100 : 103أظه سبة ال سبة %50.8، أي أن ن ، ون

  %.49.2اإلناث 
  

  العائالت
  

ام      هجرت   قرية فلسطينية    40 أآثر من     أهالي  خليط آبير من   ان مدينة الدوحة من   يتألف سك   ،م 1948منذ حرب ع
  .محافظتي بيت لحم والخليلفي   الموجودةمخيماتمن الالذين قدموا و داخل الخط األخضر

 
 
 
  
  

  قطاع التعليم
  

ومن مجموع  %. 64بة اإلناث ، وقد شكلت نس%4، حوالي 2007الدوحة عام مدينة بلغت نسبة األمية لدى سكان  
اك        ان هن ة،       % 11.9السكان المتعلمين، آ راءة والكتاب ستطيعون الق ة،       % 22.1ي تهم االبتدائي وا دراس % 29.1انه

ا    % 17.4انهوا دراستهم الثانوية، و   % 19.2انهوا دراستهم اإلعدادية،     تهم العلي م     . انهوا دراس ين   1الجدول رق ، يب
  .2007حة، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام المستوى التعليمي في مدينة الدو

  
  2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10( الدوحة  مدينةسكان: 1جدول 

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   ةدآتوراماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 3220 7 15 48 17 303 162 591 916 702 367  92  ذآور
 3147 8 3 21 5 294 169 581 868 647 361  163  إناث

 6367 15 18 69 22 597 134917841172358 728 255  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، . 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ة  األساسية والثانوية في   للمراحل  ق بمؤسسات التعليم    أما فيما يتعل   ام الدراسي           مدين ، 2008/2009 الدوحة في الع

ة  وثالث مدارس مختلطة، يتم إدارة       ، للذآور، إثنتان لإلناث   إثنتان مدارس،   سبعةيوجد  ف ا    أربع ل وزارة   منه من قب
  ).2  رقمجدولانظر ال(التعليم العالي الفلسطينية، أما المدارس األخرى فهي خاصة التربية و

  



                 محافظة بيت لحم                         دراسة التجمعات السكانية                                                                        
 

 8

ين     1605 صفا، وعدد الطالب     53 مدينة الدوحة  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في     ة، وعدد المعلم ا وطالب  71 طالب
م في          ). 2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم،      (معلما ومعلمة    دل عدد الطالب لكل معل ى أن مع وتجدر اإلشارة هنا إل
  . صففي آل  طالبًا وطالبة 31تبلغ  أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية، ف طالبًا وطالبة،23المدرسة يبلغ 

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

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  مدرسة ذآور الخلفاء الراشدين األساسية
  رسة ذآور الخلفاء الراشدين الثانويةمد

  ذآور  حكومية

  مدرسة بنات الدوحة الثانوية
  مدرسة بنات الخلفاء الراشدين األساسية

  إناث  حكومية

  مدرسة السنابل النموذجية
  مدرسة الدوحة األساسية
  مدرسة النقاء األسالمية

  مختلطة  خاصة

  .2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم : المصدر
  
  
  

ة   الروضة ان منها جهة خاصة، أم يطفال، تشرف على إدارة إثنتلألآما يوجد في مدينة الدوحة ثالث رياض    الثالث
  ).2009 بلدية الدوحة،(). 3رقم جدول انظر ال. (تشرف على إدارتها جمعية خيريةف
  

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

  المشرفةالجهة   الروضةاسم 

  جمعية خيرية  روضة األمل
  خاصة  روضة الفردوس
  خاصة  روضة الوعد

  .2009بلدية الدوحة، : المصدر

 

 

  قطاع الصحة
  

. اتصيدلي ثالث   ،  للعالج الطبيعي  خاصمرآز طبيما عدا وجود    مرافق صحية،    ةأيتتوفر في مدينة الدوحة     ال  
ة بيت لحم           وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق           ا  الصحية الموجودة في مدين شفى   ، ومنه  مست

يم في  عيادة الدهيشة ، المدينة آم عن 4 الذي يبعد حوالي  )مستشفى بيت جاال الحكومي    (الحسين شة  مخ ي ت  والدهي
د حوالي        ، آم2بعد حوالي ت ادة بيت لحم والتي تبع م 4وعي ادة الصحة  ،  آ وزراة الصحة      - عي ة ل  بيت لحم التابع

  .المدينة آم عن 2 يمستشفى اليمامة في بلدة الخضر والذي يبعد حوال، وآم5حوالي والتي تبعد 
 . مرآز صحي في المدينةعدم وجود  أهمها ،يواجه القطاع الصحي في المدينة مشاآل آثيرة
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  األنشطة االقتصادية
  

ا       يعتمد االقتصاد في مدينة الدوحة على      ة والخاصة  قطاع الوظائف الحك     عدة قطاعات اقتصادية، أهمه ، حيث  ومي
 ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 40يستوعب هذا القطاع 

  
  

  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في مدينة الدوحة، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 40قطاع الوظائف، ويشكل  •
 . العاملةمن األيدي% 20قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 15سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 15قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة، ويشكل  •

 
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في مدينة الدوحة: 1شكل 

قطاع الوظائف 
40%

قطاع التجارة 
20%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

15%

قطاع الخدمات 
15%

قطاع الصناعة 
10%

  
  

ا      يوجد في مدينة الدوحة العديد من النشاطات ا        ام والحجر     القتصادية، ومن أهمه غ عددها       صناعة الرخ ، حيث يبل
ا يوجد       مصنعا  24أآثر من    ة  الصناعات ل  محال ل 40، آم وم   (مهني ة واحدة  ، )حدادة، نجارة، وألمني ة  ، ملحم أربع

  . بقالة30و، خدماتال لتقديم  محال60بز، امخ
   

ر من   ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادي   ة لسكان الدوحة بشكل آبير، حيث أن الكثي
اطلين عن العمل    ع الع ذا الوضع دف ل، وه اطلين عن العم رئيس، وأصبحوا ع م ال دوا مصدر دخله واطنين فق الم

          .في مجال الخدماتللعمل 
  
  %. 17  إلىقد وصلت نسبة البطالة في مدينة الدوحةو

  :را في البلدة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضر
  . قطاع الحجر والرخامةصاقطاع الصناعة، وخالعاملون في  -1  
  .سوق العمل اإلسرائيليالعاملون السابقون في  -2  
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  القوى العاملة 
  

، أن 2007 عام لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذه الجهاز المرآزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن
 غير نشيطين  آانوامن السكان% 64.3ان و). يعملون% 89منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 35.3

  ). 4انظر الجدول رقم ). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.8من الطالب، و% 55.1منهم (اقتصاديا 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل) ر سنوات فأآث10(  الدوحة مدينةسكان: 4جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن 
لم يسبق (العمل 

  )له العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع ىأخر

غير 
 المجموع مبين

 3,220 14 1,358 51 29 172 4 1,102 1848 79 127 1,642  ذآور
 3,147 13 2,736 32 10 121 1,419 1,154 398 27 14 357  إناث

 6,367 27 4,094 83 39 293 1,423 2,256 2246 106 141 1,999  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -سكان والمساآن، التعداد العام لل2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 
 

  قطاع الزراعة
  

والي   ة ح ة الدوح ساحة مدين غ م ا 1,750تبل ا، منه ة و  911 دونم ة للزراع ي أراض قابل ات ه ا 333 دونم  دونم
  ).3وخريطة رقم ، 5انظر الجدول رقم (.أراض سكنية 

  
)المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في مدينة الدوحة : 5جدول 

  مساحة األراضي الزراعية
)911(  

 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
المراعي   والتجارية

واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 506 129 7 0 496 279 333 1,750 
  .2008 أريج_وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في مدينة الدوحة  : 3خريطة 

  
  
  
  

د معظم الزراعة في      ة  تعتم اه األمطار   الدوحة مدين ى مي ى     . عل د عل ة فتعتم ا المساحة المروي اه أم ع   مي ار الجم  آب
  .المنزلية

   
وتعتبر . ، يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلية والمروية المكشوفة في مدينة الدوحة6الجدول رقم 

  .نصف دونم  بيت بالستيكي ، يزرع بالبندورة آما يوجد في المدينة .البندورة أآثر األنواع زراعة في المنطقة
  

)المساحة بالدونم( الدوحة  مدينةوية المكشوفة، فيمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمر: 6جدول 

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع
 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
10 0 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 

  .2007حم،  بيت ل-وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

  بتربية الماشية، مثل األغنام، الماعز، الدجاجالدوحة يقومون  مدينة سكانبعضوتبين من المسح الميداني أن 
  ).7انظر الجدول رقم (. النحلو، الالحم
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   الدوحة مدينةالثروة الحيوانية في: 7جدول 

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

60 0 2500 0 0 0 0 266 347 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 
  

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 
 
 
 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

دم خدماتها لمخت          ي تق ات الت ة والجمعي ات المجتمع   يوجد في مدينة الدوحة عدد من المؤسسات المحلي في  ، ولف فئ
  )2009بلدية الدوحة، (:  منها،عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

 
ى  االهتمام  بهدف ،تأسست من قبل وزارة الحكم المحلي: بلدية الدوحة  • بقضايا المدينة وتقديم الخدمات إل

 .سكانها
شباب الرياضي  • ادي ال ام : ن ة ،2000تأسس ع ة محلي ل لجن ن قب ي  ، م ية ف شاطات الرياض تم بالن  ويه

 .المدينة
رأة • ة الم ز تنمي ام :مرآ دورات  ،2005 تأسس ع ديم ال رأة وتق ضايا الم ؤون وق ة ش دف رعاي ك به   وذل

 .ية واالرشادالتدريبية
 .يعتني بأمور واحتياجات األطفال والشباب، 2009 تأسس عام :مرآز نور المستقبل •
وي   • ي واللغ ل النطق راءة للتأهي ور الب ز ن سمعيمرآ ام : وال دمات  ، 2001 تاسس ع ديم الخ وم بتق  ويق

 .إعاقة السمع والنطق، مثل لديهم احتياجات خاصةالذين التأهيلية المناسبة لإلطفال 
 .مرآز آيات النسوي •
 .مرآز وطن الشبابي •
 
 
 
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس  ،1975منذ عام مة يوجد في مدينة الدوحة شبكة آهرباء عا
سبة الوحدات   %97.5نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلى      حيث تصل   . المدينةللكهرباء في    ، ون

ى    مولدات خاصة السكنية التي تعتمد على      ا    %0.1 إل ين         % 2.4، بينم ر مب سكنية غي ديها  من الوحدات ال   مصدر   ل
  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. الكهرباء

  
ي داخل                    ب سم آل اتف تعمل من خالل مق ة شبكة ه ة توفر في المدين ًا  المدين سكنية    % 58.5، وتقريب من الوحدات ال

   .موصولة بشبكة الهاتف
  

  النقل والمواصالت
  

ة،         . يتم استخدام السيارات الخاصة آوسيلة مواصالت بشكل رئيس في المدينة          شبكة الطرق في المدين أما بالنسبة ل
ة    3 و، آم طرق معبدة بحالة جيدة5منها ؛  آم8فيصل طول الطرق الرئيسة في المدينة إلى   دة وبحال  آم طرق معب
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ة     . سيئة ى       فأما الطرق الفرعي ا إل م  17يصل طوله ا    ؛ آ دة،          5 منه ة جي دة وبحال م معب ة       8 آ دة وبحال م طرق معب  آ
  .)2009بلدية الدوحة، (بدة  آم طرق غير مع4سيئة، و

  
  المياه

  
اه والمجاري               ر يتم تزويد سكان مدينة الدوحة بالمياه من خالل سلطة المي ة        عب اه العام ذ  شبكة المي ام    من ، 1970 ع

شبكة المصولة ب حيث تصل نسبة الوحدات السكنية       ى  ال ار               %97.3  إل ى آب د عل ي تعتم سكنية الت سبة الوحدات ال ، ن
ى        ى       %0.1جمع مياه األمطار إل د عل ي تعتم سكنية الت سبة الوحدات ال ى صهاريجال ، ن سبة الوحدات   %0.1  إل ، ن

ى           ا    %0.1السكنية التي تعتمد على مصادر أخرى إل ين           % 2.4، بينم ر مب سكنية غي ديها   من الوحدات ال مصدر  ل
اه والمجاري، يبلغ معدل واستنادًا إلى تقديرات سلطة المي). 2007  الفلسطيني،لإلحصاءالجهاز المرآزي (التزويد بالمياه   

اه حوالي               دها بالمي ى تزوي ي تعمل عل دل      100تزويد المياه للفرد في التجمعات الت ذا المع وم، إال أن ه ر في الي  لت
ى آخر      اوت من تجمع إل ام        . يتف ة الدوحة ع اه المزودة لمدين ة المي د بلغت آمي ر 223,000 حوالي  ،2006فلق  مت

د      ،سنة ال /مكعب دل تزوي رد بحوالي         وبذلك يقدر مع اه للف ر  65 المي وم    /ا لت اه     (الي سطينية سلطة المي ا  . )2006 ،االفل وهن
اه                   ة من المي ذه الكمي ستهلك ه اه،           ،تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في مدينة الدوحة ال ي د من المي سبب الفاق ك ب  وذل

ى  د إل سبة الفاق صل ن ذه %39حيث ت رئيس، وه د المصدر ال د عن ل بالفاق ل،تتمث سة وخطوط النق بكة ، الرئي  وش
وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في مدينة الدوحة           . )2008سلطة المياه الفلسطينية،    ( وعند المنزل    ،التوزيع

دني       .  في اليوم  ا لتر 40 دل مت ذا المع ر ه ة                    اويعتب ة الصحة العالمي ل منظم رح من قب ى المقت ة مع الحد األدن  ، مقارن
 متر مكعب، حيث   3,000ويوجد في مدينة الدوحة خزان مياه عام سعة         . د في اليوم   لتر للفر  100والذي يصل إلى    

  . اإلستيعابية تغطي حاجة المدينة من المياه لمدة ستة أيامهأن قدرت
  

  الصرف الصحي
  

شبكة حوالي          ،2000 تم إنشاؤها في عام      ،يتوفر في مدينة الدوحة شبكة عامة للصرف الصحي        ذه ال ويبلغ طول ه
ومتر25 اه .  آيل تم ضخ المي ة بيت جاال حيث ي شبكة الصرف الصحي الخاصة بمدين صال ب شبكة باالت تنتهي ال

ة        دس الغربي ة بالق صحي الخاص صرف ال بكة ال ى ش ا إل ر عون ة ضخ بي ن محط ة م سح   .العادم ائج م ق نت ووف
اه والمجاري،    وبيانات سلطة ال،2007إلحصاء الفلسطيني عام نفذه الجهاز المرآزي ل   التجمعات السكانية الذي     مي

يلة   ت%) 94.4(فان معظم الوحدات السكنية في مدينة الدوحة       سة  ستخدم شبكة الصرف الصحي آوس تخلص  رئي لل
ة اه العادم ن المي سكنية % 2.6 ،م دات ال ن الوح اه تم ن المي تخلص م يلة لل صاصية آوس ر االمت ستخدم الحف ي

ا         ختمن الوحدات السكنية ال يوجد لديها طريقة لل       % 0.1،العادمة ة، بينم اه العادم من الوحدات    % 2.9لص من المي
  .  طريقة التخلص من المياه العادمة لديها غير مبينةالسكني

  
ر   300 بحوالي واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميًا                 مت

ب ى مكع نوياً 109,500، بمعن ب س ر مكع ى.  مت ا عل دل                              أم در  مع د ق ة، فق ي المدين رد ف ستوى الف  م
ر  32 بحواليإنتاج الفرد من المياه العادمة       وم    ا لت ا من                  .  في الي تم تجميعه ي ي ة الت اه العادم ة المي ق بكمي ا يتعل وفيم

در بحوالي           ر 284خالل شبكة الصرف الصحي، فتق اً ا مكعب ا مت ى   يومي ر 103,660، بمعن نوياً ا مكعب ا مت ا  .  س أم
صاصية، ف   ر االمت طة الحف ا بواس تم تجميعه ي ي ة الت اه العادم ة  المي اه العادم غ المي تم تفري اي ة منه طة الناتج  بواس

ضحالصهاريج  تم الن م ي ن ث ا تخلص من، وم ةه اطق المفتوح ي المن رة ف ا مباش ي أو،إم اورة دون  ف ة المج  األودي
ع            . مراعاة للبيئة  د مواق د المصدر أو عن ة الناتجة سواء عن اه العادم تم معالجة المي  وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال ي

  .   مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة منها،التخلص
  

  النفايات الصلبة
  

ة    تعتبر بلدية الدوحة الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة   شآت التجاري واطنين والمن عن الم
م       . في المدينة والتي تتمثل حاليًا بجمع النفايات والتخلص منها    ة، ت صلبة مكلف ات ال ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي

السنة، وبالرغم من عملية     / شيكال 240 مقدارهافرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات           
  .ال أنها تعتبر غير آافية إلدارة جيدة للنفايات الصلبةجباية هذه الرسوم، إ

  
ازل                    ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي ة الدوحة من خدم ينتفع معظم سكان مدين

تيكية        اس بالس ات موزعة في        ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآي ى حاوي ا إل م نقله  ومن ث
ع      1.1 حاوية بسعة    162 المدينة حيث يوجد في المدينة       أحياء ة بواق ل البلدي  متر مكعب، ليتم بعد ذلك جمعها من قب
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 ، آم من المدينة25 أيام في األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات العيزرية الذي يقع على بعد      5
صلبة      و. ا ودفنها أحياناً  حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب عن طريق حرقه           سيتم التخلص من النفايات ال

ى أن     . المنية في محافظة بيت لحم    منطقة  مستقبًال في مكب النفايات الصلبة الذي سيقام في          ا إل وتجدر اإلشارة هن
ا  النفايات الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعها       و النفايات المنزلية  ا في نفس المكب، و    وطرحه ود  مع ى   يع ك إل ذل

صلبة المنتجة حيث       . عدم وجود نظام خاص لفصلها وجمعها      ات ال وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من النفاي
  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45تشكل 

  
ة الدوحة          صلبة في مدين ات ال  1.05أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفاي

 أطنان 3723، بمعنى  طن 10.2 بحواليبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان المدينة   آغم، و 
ذه    ويتكون الجزء األآبر من   . سنويًا ون والبالستيك                  ه ورق والكرت ا ال واد العضوية، يليه صلبة من الم ات ال . النفاي

  .)2 رقم الشكلانظر (
  

   في مدينة الدوحةتجةمكونات النفايات الصلبة المن: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية  

ورق وآرتون 

بالستيك  

زجاج

معادن  

مواد أخرى  

  
  
  
 
 
 

  األوضاع البيئية
  

ا،                    ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب والتي  تعاني مدينة الدوحة آغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئي
  : يليبما يمكن حصرها 

  
  أزمة المياه

  
  :منها ،ذلك لعدة أسبابيعود  و،ياء من المدينة الصيف في عدة أحفصلانقطاع المياه لفترات طويلة في 

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

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

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

استخدام الحفر االمتصاصية في األحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي وقيام بعض المواطنين بتصريف 
المياه العادمة في الشوارع العامة بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف العالية لخدمة سيارات النضح، يتسبب 

أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه آما . بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياء
الجوفية وذلك ألنها تبنى من دون تبطين حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض وبالتالي تجنب 

  . استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
  

ي          ا يل ربط غ  ) 1: (الممارسات الالمسؤولة من قبل المواطنين والمتمثلة بم شبكة الصرف الصحي          ال انوني ب ر الق ي
اه           مما يتسبب بزيادة تدفق المياه العادمة في الشبكة بشكل يفوق قدرتها االستيعابية، حيث يؤدي ذلك إلي فيض المي

راض   ة واألم شار األوبئ اره صحية وانت سبب بمك شوارع والت ي ال ة ف صرف  . العادم بكة ال ذ ش وء تنفي ا أن س آم
ة وشبكة      )2. (هذه المشكلة أيضاالصحي والمناهل يساهم في مثل    صلبة في المناهل العام  التخلص من النفايات ال

 . يتسبب بعدم تصريف المياه العادمة بشكل جيد وبالتالي فيضها في الشوارعالصرف الصحي مما 
  

ب           ى ش تم تصريفها مباشرة إل كة ال يوجد معالجة للمياه العادمة الناتجة عن المنشآت الصناعية عند المصدر حيث ي
  .الصرف الصحي العامة أو تجميعها في الحفر االمتصاصية

     
  إدارة النفايات الصلبة

 
ة الدوحة والتجمعات األخرى في المحافظة                        ة مدين ات صحي ومرآزي لخدم ود   و،  عدم وجود مكب نفاي ك  يع ذل

ة وال                     ات المحلي ام الهيئ ي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم ة    بشكل رئيس إلى العراقيل الت مؤسسات الوطني
اطق              اتالمكبهذه  تراخيص إلقامة مثل    بإصدار  والتي تتعلق    ع ضمن من ذلك تق  )ج( حيث أن األراضي المناسبة ل

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

ة                      اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه . الجوفية والتربة 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

   .   شاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحمإن
  

ات الخطرة مع                              ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع ة والمحافظة ب عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة في القري
  .ويتم نقلها إلى مكب العيزرية للتخلص منها عن طريق حرقها ودفنهاالنفايات غير الخطرة، 

  
  مشاآل أخرى

  
تنادا إل • تخدام األراضي اس ل اس ائج تحلي شآت     /ى نت ين أن المن ة، يتب ة الدوح دود بلدي اتي ضمن ح اء النب الغط

ل  اجر تحت صناعية والمح سبة  أي ا دونم302ال اطق   % 13ن ع المن ة م ك مقارن ة وذل دود البلدي ساحة ح ن م م
شآت وال      %). 30 (ا دونم  711التي تبلغ مساحتها      1العمرانية الفلسطينية  ذه المن شر ه اطق      وتنت ين المن محاجر ب

واطنين خاصة وأن المحاجر                 ،السكنية ى صحة الم لبا عل ؤثر س ا ي رة من             / مم ات آبي تج آمي مناشير الحجر تن
صلبة عشوائيا             . ث الهواء ي وتؤدي إلى تلو   ،الغبار سائلة وال ا ال تخلص من مخلفاته تم  ،آما أن هذه المناشير ت  إذ ي

 .على الطرق المجاورةطرحها 
  
 
 
  
  
  
 
 
  

                                                 
  . تشمل هذه المساحة مساحة المناطق العمرانية الفلسطينية وشبكة الطرق1
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  مشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة الخطط وال
  

  المنفذةالمشاريع 
  

  ). 8لجدول رقم انظر ا. (2009 إلى ،2006 الفترة الواقعة بين عامي قامت بلدية الدوحة بتنفيذ عدة مشاريع خالل
  

   2009، إلى 2006الفترة الواقعة بين عامي بلدية الدوحة خالل نفذتها المشاريع التي : 8جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  عاسم المشرو

  الحكومة اليابانية  2006  يتعليم/ إنشائي  بناء مدرسة أساسية للبنات
  )CRS(خدمات اإلغاثة الكاثوليكية   2006  يتعليم/ إنشائي  بناء طوابق إضافية للمدرسة األساسية

  التعاون االيطالي  2006  بنية تحتية  إنشاء عبارات مياه األمطار

  البلديات واقراضصندوق تطوير  2007  بنية تحتية  ةتأهيل طرق داخلي
(MDLF) 

  مؤسسة االسكان التعاونية  2008  بنية تحتية  إنشاء شارع الحرية
 اإلغاثة األمريكية لالجئي الشرق األدنى  2008  بنية تحتية  إنشاء عبارات مياه األمطار

  ) عمان(عمال الخيرية هيئة األ  2009  يتعليم/ إنشائي  إنشاء مدرسة الدوحة الثانوية للبنات
  2009 بلدية الدوحة،:المصدر

  
 
 
 
 

  المشاريع المقترحة 
  

دني وسكان      ة تتطلع بلدية الدوحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الم شاريع خالل األعوام       المدين ذ عدة م ى تنفي  إل
سريع  يم ال شاريع خالل ورشة عمل التقي ذه الم ار ه م  تطوير أفك ة، حيث ت شارآة القادم ي بالم دها ف م عق ي ت الت

ج ( القدس   -المدينة والتي نفذها معهد األبحاث التطبيقية      ي     ). أري ا يل ة من            وفيم ة حسب األولوي شاريع مرتب ذه الم ه
  : وجهة نظر المشارآين في الورشة

 . وحل مشكلة المياه،ياه منزليةمتوفير آبار  .1
 .نقل المنشآت الكبيرة الى تجمع صناعي .2
 .لةاستغالل الطاقة البدي .3
 . مرآز صحي تابع للبلديةإنشاء .4
 .قاعدة بيانات شاملةاعداد  .5
 .مشاريع تشغيليةتفيذ  .6
 .التشبيك بين المؤسسات .7
 . مرافق عامةإنشاء .8
 .ايجاد مرجعية ذات خبرة .9

 .استكمال مشروع الحديقة العامة .10
 . وقاعة عامة، مرآز نسوي، مكتبة أطفال،رييبناء مرآز خدمات جماه .11
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  اجات التطويرية للمدينةاألولويات واالحتي
   

ة  اني المدين ة    تع ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م  .  م دول رق ين الج ات  9ويب ات واالحتياج ، األولوي
  ).2009بلدية الدوحة، (.  من وجهة نظر البلديةالتطويرية للمدينة

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في مدينة الدوحة : 9جدول 

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم12^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم2  *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم4  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *     شبكة مياه جديدةإنشاء  4
   ينابيع3  *  ع أو آبار جوفيةإعادة تأهيل ينابي/ ترميم  5
  3م 4,000   * بناء خزان مياه 6
  آم8   *   شبكة صرف صحيإنشاء 7
   *    شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
  حاوية60   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9

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

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

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

 االحتياجات الزراعية 
   *    استصالح أراض زراعية 1
  بئرا150  *  إنشاء آبار جمع مياه 2
  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطرية  4
   *   أعالف وتبن للماشية 5
    *    إنشاء بيوت بالستيكية 6
   *  تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  7
   *   بذور فلحة 8
   *   نباتات ومواد زراعية 9

  . داخليةآم طرق 7 آم طرق رئيسة، 5^ 
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