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

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

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مةمقد

  
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 للمس        اعدة 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(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

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

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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   الدهيشةدليل مخيم 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

مدينة ن م إلى الجنوب الغربيمحافظة بيت لحم، ويقع هو احد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في  ،الدهيشةمخيم 
  المخيم يحد.)المسافة األفقية بين مرآز المخيم ومرآز مدينة بيت لحم(  منها هوائيآم 2.2بيت لحم، وعلى بعد 

  رقمخريطةالأنظر  (قرية إرطاسلجنوب ا  مدينة الدوحة، ومن ومن الغربمدينة بيت لحم،والشمال من الشرق 
1.(  
  

  الدهيشةموقع وحدود مخيم : 1خريطة 

  
  
  
ه حوالي       790 على ارتفاع    الدهيشةقع مخيم   ي م،  589 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار في  مل

نظم  وحدة %. (60.6 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي        16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى       
  ).  أريج–المعلومات الجغرافية
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 أعضاء تم تعيينهم من  7 الحالي من لجنةتكون التو، 1997 عام   الدهيشةفي مخيم    اتالشعبية للخدم لجنة  ال تأسست
م     للجنة خدمات المخيم    يوجد   . قبل السلطة الوطنية الفلسطينية    ر دائ ستأجر وهو  مق ع     ، وم يارة لجم ة س ك اللجن تمتل

  .النفايات الصلبة مقدمة من وآالة الغوث
  

  : يقوم بها، ما يلت التي اللجنةومن مسؤوليات 
  . توفير خدمات البنية التحتية -1
  .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالمخيم -2

 
  

 

  نبذة تاريخية
  

شة مخيم  تعود تسمية    م    الدهي ذا االس يم، حيث                  ،  به ا المخ يم عليه ي أسس وأق ى األرض الت سبة إل ذه  أنن ة   ه  المنطق
شة، وحرف     ، وحسب اللهجة المصرية   باألشجار مليئة   آانت شة،      تتدعى هي ى دهي ابقا       آ حيث    إل ة س ي المنطق ان ف

  .معسكر للجيش المصري 
ر من       إلى  ويعود أصل سكان المخيم    م، 1949يعود تاريخ تأسيس هذا المخيم لعام        ة    46 أآث رى القدس      قري  .من ق

  .  لمخيم الدهيشة1أنظر صورة رقم 
  

 الدهيشة من مخيم ةصور: 1صورة 

  
  

  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ر   ،النصر، مسجد الشهداء   مسجد   : وهي ،ثة مساجد ثال الدهيشةيوجد في مخيم     اآن       . والمسجد الكبي سبة لألم ا بالن أم
  ).2طة رقم يأنظر الخر.(ه فيأثرية مكتشفةلم ا معأية فال يوجد األثرية في المخيم
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  الدهيشةالمواقع الرئيسة في مخيم : 2خريطة 

  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007في عام  نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالتعداد العام للسكان والمساآن الذي   بين  
نهم     8,736 بلغ   الدهيشةمخيم   ذآور، و     4,426 نسمة، م سمة من ال غ عدد األسر       4,310 ن اث، ويبل سمة من اإلن  ن

  . وحدة1,905 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 1,698
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ات              أظهرت بيانات التعداد العام لل     ع الفئ سطيني، أن توزي سكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
ي      2007 لعام   الدهيشةالعمرية في مخيم     ا يل ان آم ل من           % 39.4: ، آ ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ % 55.5 عام

سبة   آما أظهرت البيان  .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 3.7عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية     ات أن ن
  %.49.3، ونسبة اإلناث %50.7، أي أن نسبة الذآور 100 : 102.7الذآور لإلناث في المخيم، هي 

  
  العائالت

  
يم      شة يتألف سكان مخ ائالت عدد من ال     من    الدهي ا من ،ع صراصرة  :ه ا  ، الخمور ،  فرارجة ،  ال و علي  ،الزغاري ، أب

  .ودعامسةهماش، ، لحامال، رمضان
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  قطاع التعليم
  

ام    سبة األمية لدى سكان مخيم الدهيشة     بلغت ن  اث          %5.7 حوالي    ،2007ع سبة اإلن د شكلت ن ومن  %. 73.3، وق
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 11.3مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 22.2ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ا   انه% 13.5انهوا دراستهم الثانوية، و   % 17.3انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 35.7 م    . وا دراستهم العلي الجدول رق
  .2007، يبين المستوى التعليمي في مخيم الدهيشة حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10( سكان مخيم الدهيشة: 1جدول 

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  وريوسبكال  متوسط
  المجموع  مبين

 3037 3 3 23 16 169 168 1085503 664 311 92  ذآور
 3049 3 - 10 11 210 167 485 962 608 340  253  إناث

 6086 6 3 33 27 379 335 12722047988 651 345  المجموع
  .، النتائج النهائية2007اد العام للسكان والمساآن، ، التعد2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ي   ف، 2008/2009 األساسية في مخيم الدهيشة في العام الدراسي   ة للمراحل أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم     يوجد ف

شغيل    ة وت ة إلغاث وث الدولي ة الغ ل وآال ن قب ا م تم إدارتهم اث، ي ذآور وأخرى لإلن ة لل تان، مدرس يم مدرس المخ
  ).2انظر الجدول رقم ( االونروا -ين الفلسطينيين في الشرق األدنىالالجئ

  
ين          1780 صفا، وعدد الطالب     49 مخيم الدهيشة  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في     ة، وعدد المعلم ا وطالب  54 طالب

دد الطالب     ). 2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم،  (معلما ومعلمة    دل ع ى أن مع ي    وتجدر اإلشارة هنا إل م ف لكل معل
  .صففي آل  طالبا وطالبة 37بلغ فت طالبا وطالبة، أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية، 33مدارس مخيم الدهيشة يبلغ 

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

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  ذآور  رسة ذآور الدهيشة األساسيةمد
  مدرسة بنات الدهيشة األساسية الثانية

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

دارس أخرى                  مدارس وبسبب عدم توفر   ى م يم إل ي المخ ات ف  المرحلة الثانوية في المخيم، يتوجه الطالب والطالب
  . الستكمال دراستهم الثانوية والدوحة،يت لحم، بيت جاال، ارطاسبومنها في التجمعات القريبة، 

  
ى إدارة           ى األ      يثنت ا يوجد في مخيم الدهيشة ست رياض أطفال، تشرف عل ة خاصة، وعل ا جه ة ن منه  األخرى  ربع

   ). 3  رقمالجدولانظر . ( طفًال وطفلة480  فيها ويبلغ عدد األطفال،جمعية خيرية
  

   والجهة المشرفةاالسم حسب   الدهيشةل في مخيمتوزيع رياض األطفا: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  الروضةاسم 

  63  روضة الدهيشة
  خاصة  90  روضة األنوار

  120  روضة الصديق
  32  روضة حوار
  95  روضة ابداع
  80  قيروضة الفين

  جمعية خيرية

  .2010لجنة مخيم الدهيشة، : المصدر 
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  :ي مخيم الدهيشة بعض العقبات والمشاآل، منهايواجه قطاع التعليم ف

 .في الصفوفعدد الطالب اآتظاظ في سبب ت مما ي،عدد المدارس قليل بالنسبة لعدد الطالب .1
 .نقص في الكادر التعليمي في المدارس .2
 .عدم توفر المرحلة الثانوية في مدارس المخيم .3
  .مضايقات االحتالل االسرائيلي .4

 
  

 

  قطاع الصحة
  
ام،       : منها ، مرافق صحية  عدة الدهيشةيم  توفر في مخ  ي مرآز صحي تابع لوآالة الغوث، يحتوي على عيادة طب ع

وظيفي             لعيادة طب أسنان، مرآز أشعة، مختبر        ز للعالج ال ة، صيدلية ومرآ . لتحاليل الطبية، مرآز أمومة وطفول
ر      يوجد مرآز صحي تابع لجمعية خيرية، يحتوي على عيادة طب عام، عيادة طب أسن             آما   ان، مرآز أشعة، مختب
نان خاصة           . لتحاليل الطبية، مرآز أمومة وطفولة، صيدلية ومرآز للعالج الوظيفي        ل ادة طب أس ضا عي د أي . ويوج

م    محافظةوفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في             ا  ، بيت لح شفى  : منه مست
د حوالي            ا آم عن    4 الذي يبعد حوالي     بيت جاال الحكومي   م   2لمخيم، ومستشفى اليمامة في بلدة الخضر الذي يبع  آ

  .عن المخيم 
 

  :أهمها ،يواجه القطاع الصحي في المخيم  بعض المشاآل
  . الصحينقص في الكادر الصحي الموجود في المرآز .1
 . عدم توفر أصناف األدوية الالزمة .2
   .ات المخبرية والصور الطبقيةعدم توفر بعض األجهزة الطبية الحديثة الالزمة إلجراء الفحوص .3

  
  
  

  األنشطة االقتصادية
  

ذا القطاع    قطاع  أهمها  اقتصادية،عدة قطاعات على الدهيشةيعتمد االقتصاد في مخيم     ستوعب ه الخدمات، حيث ي
م   . (من القوى العاملة% 35يستوعب الذي سوق العمل اإلسرائيلي، يليه  من القوى العاملة،    % 40 شكل رق انظر ال
1.( 
  

  :، ما يليالدهيشةأظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في مخيم وقد 
 .من األيدي العاملة% 40قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة % 35سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الزراعة، ويشكل  •
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  الدهيشةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في مخيم : 1شكل 

قطاع الخدمات  
40%

ل   سوق العم
رائيلي اإلس

35%

قطاع التجارة  
10%

وظفين قطاع الم
10%

قطاع الصناعة  
3%

قطاع الزراعة  
2%

  
 

ة     ي قليل صادية فه شاطات االقت ا الن يم    ،  أم ي المخ د ف ث يوج شاغل ل حي شب م ون، والخياالخ ة  زيت ة اليدوي ط
ة،     متجرا   20ملحمة، ستة مخابز،     17والتطريز،   ع الخضار والفواآ ة،        محال  12  لبي ديم الخدمات المختلف  15 لتق

  .بقالة 50، بإالضافة إلى )ألخ...آالحدادة ،والنجارة،( للصناعات المهنية محال
  %.40  إلىالدهيشةسبة البطالة في مخيم وقد وصلت ن

  
  
 

  القوى العاملة 
  

، أن 2007 عام  الذي تفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيبيانات التعداد العام للسكان والمساآنأظهرت 
 غير  آانوامن السكان% 64.2 أنو). يعملون% 81.5منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 35.6

  ). 4 انظر الجدول رقم ().من المتفرغين ألعمال المنزل% 31.2من الطالب، و% 56.1منهم (نشيطين اقتصاديا 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10( الدهيشة  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   المجموع أخرى
  مبين

 المجموع

 3,037 5 1,350 77 15 187 6 1,065 1,682 121 215 1,346  ذآور
 3,049 3 2,559 23 5 192 1,213 1,126 487 37 28 422  إناث

 6,086 8 3,909 100 20 379 1,219 2,191 2,169 158 243 1,768  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
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  قطاع الزراعة
  

ة   بعض األراضي الزراعية، ويعمل عدد قليل جدا من سكان ال         على   الدهيشةيحتوي مخيم    مخيم في الزراعة وتربي
  ).5انظر الجدول رقم ( .الماشية

  
)المساحة بالدونم ( مخيم الدهيشة ستعماالت األراضي فيا: 5جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[158] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 9 0 0 0 150 8 185 352 
  . 2008 أريج - وحدة نظم المعلومات الجغرافية:المصدر   
  
  

   الدهيشةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في مخيم : 3خريطة 

  
  
  

م  دول رق ي  6الج شوفة ف ة المك ة والمروي ن الخضروات البعلي ة م واع المختلف ين األن شة، يب يم الدهي ر . مخ وتعتب
  .المخيمالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
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  )المساحة بالدونم (مخيم الدهيشةراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في مساحة األ: 6جدول 

عالمجمو مجموع البقوليات  األبصال خضروات أخرى 
 الخضراء

 مجموع الخضروات
 الورقية

مجموع الخضروات 
 الثمرية

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
20 18 4 0 0 0 0 0 1 0 15 18 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 
ام     مخيم الدهيشة سكان   بعضوتبين من المسح الميداني أن        ل األغن ية، مث ة الماش اعز و ، يقومون بتربي انظر  (. الم

  ).7الجدول رقم 
  

  مخيم الدهيشةالثروة الحيوانية في : 7جدول 

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

0 0 0 0 0 0 0 206 201 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  
  
  
  
  
  طاع المؤسسات والخدمات ق
   

ع                      ات المجتم دم خدماتها لمختلف فئ ي تق ات الت ي   ،يوجد في مخيم الدهيشة عدد من المؤسسات المحلية والجمعي  وف
  )2010لجنة مخيم الدهيشة، (:  منها،عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

  
دمات • شعبية للخ ة ال ام :اللجن ل م،1997 تأسست ع ن قب سن م ر الفل ة التحري دف ،طينيةظم ام  به االهتم

 . وتقديم الخدمات إلى سكانه،ضايا المخيمقب
ام      ،وهو مرآز ثقافي  : مرآز ابداع  • ة     ،1994 تأسس ع ة عام ل هيئ دريب     ، من قب ز خاص بالت  وهو مرآ

 .المسرحي والفني واألنشطة الثقافية
 . وهو مرآز ثقافي وترفيهي،1999 تأسس عام :قيمرآز الفين •
 . ويهتم بشؤون المرأة وقضاياها، من قبل وآالة الغوث،1994 تأسس عام :المرآز النسوي •
 .، وتقدم الخدمات الصحية ألهل المخيم2004 تأسست عام :الجمعية الوطنية •
اقين     • ام      :اللجنة المحلية لتأهيل المع شؤون ذوي االحتياجات الخاصة     1993 تأسست ع ى ب دم ،، تعن   وتق

 .خدمات تعليمية ونفسيةلهم 
 
  

  المصادر الطبيعية البنية التحتية و
  
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة   اء عام بكة آهرب شة ش يم الدهي ي مخ د ف ذيوج ام من صدر  1972 ع دس الم ة الق اء محافظ رآة آهرب ر ش ، وتعتب
يم  ي المخ اء ف رئيس للكهرب ى   . ال اء إل شبكة الكهرب سكنية الموصولة ب دات ال سبة الوح صل ن سبة %99.8وت ، ون

ين    % 0.1، بينما %0.1 إلى  خاصة  مولدات الوحدات السكنية التي تعتمد على     ر مب سكنية غي ديها من الوحدات ال   ل
  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. مصدر الكهرباء
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ي داخل                     ي سم آل اتف تعمل من خالل مق بكة ه يم ش ي المخ يم توفر ف ًا  المخ سكنية    % 53.7، وتقريب من الوحدات ال
   .موصولة بشبكة الهاتف

  
  اصالتالنقل والمو

  
يارات األجرة     والباصات  ،يتم استخدام السيارات الخاصة    س        ، وس يلة مواصالت رئي ة آوس يم    ة العام ي المخ ا  .  ف أم

ى                    يم إل ي المخ سة ف م  1بالنسبة لشبكة الطرق في المخيم، فيصل طول الطرق الرئي ة         ، آ دة وبحال  وهي طرق معب
  .)2010يشة، لجنة مخيم الده(أما الطرق الفرعية فجميعها غير معبدة . سيئة

  
  المياه

  
ي    تقوم سلطة المياه والمجاري     ام                 ف ذ ع ة من اه العام بكة المي ر ش اه عب شة بالمي يم الدهي د سكان مخ بيت لحم بتزوي

ي        %99.3، وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى           1969 سكنية الت ، ونسبة الوحدات ال
ى   ى         %0.1 تعتمد على آبار جمع مياه األمطار إل ى صهاريج إل د عل ي تعتم سكنية الت سبة الوحدات ال ، %0.1، ون

ين      % 0.1، بينما   %0.3ونسبة الوحدات السكنية التي تعتمد على مصادر أخرى إلى           ر مب  من الوحدات السكنية غي
  ).2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، . ( مصدر التزويد بالمياهلديها

  
زود       اه الم شةعام        لقد بلغت آمية المي يم الدهي ي مخ ر مكعب    300,000 حوالي    ،2008ة ف در     ،سنة ال  / مت ذلك يق  وب

ي     . )2010لجنة مخيم الدهيشة،    (اليوم   /ا لتر 95معدل تزويد المياه للفرد بحوالي       واطن ف وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الم
اه، حيث تص                      د من المي سبب الفاق ك ب ى        مخيم الدهيشة ال يستهلك هذه الكمية من المياه وذل د إل سبة الفاق ، %39ل ن

ي  رئيس   والت صدر ال د الم د عن ل بالفاق سة ، تتمث ل الرئي وط النق ع ،خط بكة التوزي زل  ، ش د المن اه  ( وعن لطة المي س
شة               . )2008 الفلسطينية، يم الدهي ي مخ اه ف ر 58وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المي وم  ا لت ي الي ذا   .  ف ر ه ويعتب

ي    100 األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى        مقارنة مع الحد   االمعدل متدني  رد ف ر للف  لت
  . ألف متر مكعب10يوجد في مخيم الدهيشة خزان مياه عام سعته آما . اليوم

  
  

  الصرف الصحي
  

صحي ة للصرف ال بكة عام شة ش يم الدهي ي مخ وفر ف صحي تت شبكة الصرف ال صال ب شبكة باالت  حيث تنتهي ال
ى             ينة بيت لحم  الخاصة بمد  ة إل ي النهاي  والتي تتصل بشبكة الصرف الصحي الخاصة بمدينة بيت ساحور لتصل ف

وة       "محطة الضخ الشمالية لمدينة بيت ساحور          ر حل ار       " محطة ضخ قب ى وادي الن ة إل اه العادم ي تضخ المي  .والت
ذي  سكانية ال ات ال ائج مسح التجمع ًا لنت از المرآزي لووفق ذه الجه سطإلحصاءنف ام  الفل سبة 2007يني ع ان ن ، ف

سبة    ستخدم شبكة الصرف الصحي     تمن الوحدات السكنية في المخيم      % 94 سكنية     من   % 5.7، ون ي  الوحدات ال ف
د   % 0.2 ونسبة ستخدم الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة،  تالمخيم   سكنية ال يوج ديها من الوحدات ال   ل

ين         % 0.2وسيلة للتخلص من المياه العادمة، بينما        ر مب سكنية غي ديها  من الوحدات ال اه          ل تخلص من المي يلة ال  وس
  . العادمة

  
ر   402 بحوالي واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميًا                 مت

ى     .  سنوياً ا مكعب ا متر 150,000، بمعنى   مكعب ا عل د ق           أم يم، فق ي المخ رد ف ستوى الف رد من       در  م اج الف دل إنت مع
  .  لتر في اليوم46 بحواليالمياه العادمة 

  
  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

ع       المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجارية            في المخيم والتي تتمثل حاليًا بجم
  . النفايات والتخلص منها

  
ازل                         ات الناتجة عن المن ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي شة من خدم يم الدهي ينتفع معظم سكان مخ

تيكية     اس بالس ي أآي ي        ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة ف ات موزعة ف ى حاوي ا إل م نقله  ومن ث
ار  4سعة  ب  ة حاوي 18 حيث يوجد في المخيم      ،أحياء المخيم  وم                 ة مكعب  أمت ي الي رة ف ع م ا بواق ك جمعه د ذل تم بع ، لي
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يم     30 الذي يقع على بعد      يطاونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات         تخلص من         ، آم من المخ تم ال  حيت ي
ة       ً وت .دفنها أحيانا أو  النفايات في هذا المكب عن طريق حرقها         ات المنزلي ى أن النفاي ا إل ارة هن ات   وجدر اإلش النفاي

ا           تم جمعه صناعية ي ات ال ا   الطبية والنفاي ي نفس المكب، و    وطرحه ا ف ود  مع ام خاص       يع ى عدم وجود نظ ك إل ذل
صلبة المنتجة    . لفصلها وجمعها  شكل   ،وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من النفايات ال من  % 50 -45 حيث ت
  . للنفاياتالحجم الكلي

  
شة                        يم الدهي ي مخ صلبة ف ات ال ومي من النفاي  0.7 أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد الي

يم            م 6115 بحوالي آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان المخ ى  آغ  ا طن 2230 ، بمعن
تيك          ويتكون الجزء األآبر من النف    . سنويًا . ايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها الورق والكرتون والبالس

  . )2رقم الشكل انظر (
  

  مكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6% مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
  
  

  األوضاع البيئية
  
بد من معالجتها وإيجاد حلول لها، عاني مخيم الدهيشة آغيره من قرى ومخيمات المحافظة من عدة مشاآل بيئية ال      ي

  : ما يليبيمكن حصرها والتي 
  

  أزمة المياه 
  
 : ، منهاذلك لعدة أسبابيعود  و، الصيف في عدة أحياء من المخيمقطاع المياه لفترات طويلة في فصلان
شك         ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      )1( اه والمجاري ب ى      وبالتالي اعتماد سلطة المي ر عل ل آبي

 مما يشكل ،شراء المياه من شرآة ميكوروت اإلسرائيلية لتزويد المدن والقرى التي تعمل على خدمتها بالمياه       
اطق         . عائقا أمامها في تنظيم ضخ المياه وتوزيعها بين التجمعات السكانية          ى المن لذا فهي تقوم بتوزيع المياه إل

 .لمتاحة ال تكفي لسد احتياجات السكان وذلك ألن آميات المياه ا،المختلفة بشكل دوري
 .الشبكة وقدمهاتلف  وذلك بسبب ،ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه )2(
  .عدم وجود آبار منزلية لجمع مياه األمطار )3(

  
  إدارة المياه العادمة

 
ها في إن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من شبكة الصرف الصحي في المخيم، يتم التخلص من

إن آما .  دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك)وادي النار (مناطق مفتوحة
 وقيام بعض المواطنين ،بشبكة الصرف الصحيالموصولة استخدام الحفر االمتصاصية في األحياء غير 

، هانضحالالزمة لالتكاليف العالية بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة بسبب عدم تمكنهم من تغطية 
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آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث . يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياء
 وبالتالي ،حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرضوذلك أنها تبنى دون تبطين ، حيث المياه الجوفية

 . لتفريغ الحفر من وقت إلى آخرتجنب استخدام سيارات النضح
  

  إدارة النفايات الصلبة
 

ي المحافظة                  ات األخرى ف شة والتجمع يم الدهي ة مخ ود   و،عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدم ك  يع ذل
ة                        ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ ضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم بشكل رئيس إلى العراقيل التي ت

اطق               اتالمكبهذه  تراخيص إلقامة مثل    إصدار  بوالتي تتعلق    ع ضمن من ذلك تق بة ل  )ج( حيث أن األراضي المناس
دول    .  الكاملة والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية    باإلضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من ال

ى الصحة                  . المانحة رًا عل شكل خط ات صحي ي اه        وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفاي وث أحواض المي ومصدرا لتل
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
  .وب محافظة بيت لحمإنشاء المكب في منطقة المنية جن

  
شوارع         سبب ع      ،تراآم النفايات الصلبة خارج الحاويات وفي ال ك ب ات        د وذل ع النفاي ة تجمي اءة خدم  حيث أن    ،م آف

  .سيارة واحدة ال تكفي لتجميع النفايات ونقلها
  

ات الخطرة                        ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع يم والمحافظة ب ي المخ ع  عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة ف  م
  . للتخلص منها عن طريق حرقهايطا  نفاياتيتم نقلها إلى مكبومن ثم النفايات غير الخطرة، 

  
  مشاآل أخرى

  
آغيرها من لجان ومجالس وبلديات المحافظة على تقديم خدمات          اللجنة الشعبية للمخيم  اقتصار دور    •

 .   دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة،معينة فقط
  
 
 
 
  
  لخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في مخيم الدهيشةا
  

  المنفذةالمشاريع 
   ).8الجدول رقم انظر (. 2009، و2008عامي تنفيذ عدة مشاريع خالل بلجنة مخيم الدهيشة قامت 

  
  2009، و2008عامي لجنة مخيم الدهيشة خالل نفذتها  المشاريع التي: 8جدول

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

  شرآة الكهرباء  2008  بنية تحتية  تجديد شبكة الكهرباء

وآالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين   قيد التنفيذ  بنية تحتية  تجديد شبكة الصرف الصحي
   االونروا-الفلسطينيين في الشرق األدنى

 2010 لجنة مخيم الدهيشة،:المصدر
  
 

 المشاريع المقترحة 
  

كانه                   تتطلع   يم وس ي المخ دني ف ع الم ع مؤسسات المجتم اون م شة وبالتع شاريع         ،لجنة مخيم الدهي دة م ذ ع ى تنفي  إل
م                           ي ت شارآة الت سريع بالم يم ال شاريع خالل ورشة عمل التقي خالل األعوام القادمة، حيث تم تطوير أفكار هذه الم

ة حسب        . )أريج (القدس- والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية      عقدها في المخيم   شاريع مرتب وفيما يلي هذه الم
  : األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
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 . وتفعيل دورة المرأة في المجتمعبرامج توعيه للمواطنين للحفاظ على المصالح العامة .1
 .توفير فرص عمل للعاطلين والخرجيين الجدد .2
 . وضرورة ضخ المياه باستمرارلمخيمإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في ا .3
 .إنارة شوارع المخيم وصيانة شبكة الكهرباء العامة وتعبيد الطرق .4
 توسيع قدرة المؤسسات التعليمية على إستيعاب الطلبة .5
 .تفعيل آافة المؤسسات في المخيم من خالل العديد من البرامج .6
 .مواقع المهجورة للصالح العامالعمل على توفير مناطق مفتوحة ترفيهية لإلطفال واستغالل ال .7
 .ترميم المنازل الغير مؤهله للسكن  .8
 القضاء على الحيوانات الضالة والكالب المتوحشة .9

  
 

  للمخيماألولويات واالحتياجات التطويرية 
   

ة      ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق يم م اني المخ م  . يع دول رق ين الج ات  9ويب ات واالحتياج ، األولوي
  ).2010لجنة مخيم الدهيشة، (. رية للمخيم من وجهة نظر لجنة المخيمالتطوي

  
 الدهيشةاألولويات واالحتياجات التطويرية في مخيم : 9جدول
 مالحظات  أولويةليست   بحاجة  بحاجة ماسة القطاع  الرقم

 احتياجات البنية التحتية 
  آم3.5^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
     *  الموجودةترميم شبكة المياه/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
    *   شبكة مياه جديدةإنشاء  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
   *   بناء خزان مياه 6
  آم2   *   شبكة صرف صحيإنشاء 7
   آم4  *   شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
  *    ع النفايات الصلبةحاويات لجمتوفير  9
 سيارة واحدة    *  لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
     *  مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير  11
 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 عيادتان   *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
    *  الموجودةزات طبية للمراآز أو العيادات شراء تجهي 3

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

 االحتياجات الزراعية 
   *    استصالح أراض زراعية 1
  *   إنشاء آبار جمع مياه 2
  *    برآسات مواشي/ ناء حظائرب 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 داخلية1.5  و، آم  طرق رئيسة2^ 
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