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  شكر وعرفان
  

دولي        بالشك) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    ر 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                       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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  قدمةم
  

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 لل       سكان المنطق شي ل ساعدة فيتحسين المستوى المعي م
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( ، 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                         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

  
قع يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم باللغتين العربية واالنجليزية على المو

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

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

، هو احد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، ويقع في شمال مدينة بيت لحم، وعلى مخيم العزة
يحد المخيم من الشرق والشمال ). المسافة األفقية بين مرآز المخيم ومرآز مدينة بيت لحم( آم هوائي منها 1بعد 

  ).1قم أنظر الخريطة ر (.، ومن الغرب مدينة بيت جاالوالجنوب مدينة بيت لحم
  

  موقع وحدود مخيم العزة: 1خريطة 

  
  

ه حوالي            734يقع مخيم العزة على ارتفاع       سنوي لألمطار في دل ال غ المع م،  509 مترا فوق سطح البحر، ويبل  مل
سبية حوالي     16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى        ة الن دل الرطوب وحدة نظم   (%. 60.4 درجة مئوية، ويبلغ مع

  . )2009 أريج، –لمعلومات الجغرافيةا
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ة    1997 في مخيم العزة عام      لجنة الخدمات تأسست   ة    ، وتتكون الهيئة اإلداري ي اللجن ة من       ف م   عضوا،  11 الحالي  ت
ر تمتلك اللجنة  .الفلسطينية دائرة شؤون الالجئين   من قبل منظمة التحرير     تعيينهم   ا دائم  ا الشعبية لخدمات المخيم مق

  .رآز العودة في المخيم،  ضمن مقر ملها
 
  

  : ومن مسؤوليات اللجنة التي تقوم بها، ما يلي
 .مسؤوليات سياسية في الحفاظ على حق العودة والوقوف ضد مؤامرات المساومة عليه -1
 .مسؤوليات اجتماعيه في الحفاظ على األمن االجتماعي داخل المخيم -2
وث      -3 ة الغ ع وآال سيق م الل التن ن خ ك م ه، وذل سؤوليات خدماتي ة   م دمات المقدم سين الخ ل تح ن أج م

  . لالجئين
  
  
 

  نبذة تاريخية
  

رين تهامن قريهجرت  التي عائلة العزة مخيم العزة بهذا االسم،  نسبة إلى        سمي   ام   بيت جب ي   1948 ع ، وسكنت ف
ام             و. هذا المخيم  يم لع ذا المخ اريخ تأسيس ه ود ت ا    م،   1948يع ى           آم يم إل ود أصل سكان المخ رى      يع عدد من الق

ي عامي         دمرتها   ينية التي الفلسط ا  . م1967 م و  1948قوات االحتالل اإلسرائيلية في حرب من سكان   % 50 تقريب
  . )1أنظر الصورة رقم ( .المخيم يعود أصلهم إلى قرية بيت جبرين

  
  مخيم العزة: 1صورة 
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  األماآن الدينية واألثرية
  

يم         أما. صالح الدين يوجد في مخيم العزة مسجد واحد، وهو مسجد          ي المخ ة ف اآن األثري اة     ، بالنسبة لألم  فيوجد قن
م  ( .مدينة القدس إلىبرك سليمان لنقل المياه من   في عهد الرومانرومانية قديمة، آانت تستخدم أنظر الخريطة رق

2.(  
   المواقع الرئيسة في مخيم العزة: 2خريطة 

  

  

  

  

   السكان
  

، أن عدد سكان  2007في عام  فذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالتعداد العام للسكان والمساآن الذي ن  بين  
غ    زة بل يم الع نهم  1,529مخ سمة، م ذآور، و 786 ن ن ال سمة م دد األسر   743 ن غ ع اث، ويبل سمة من اإلن  292 ن

  . وحدة275أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
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  الفئات العمرية والجنس

  
ات             أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمسا      ع الفئ سطيني، أن توزي آن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل

ام  زة لع يم الع ي مخ ة ف ي2007العمري ا يل ان آم ن % 41.1: ، آ ل م ة أق ة العمري ا، 15ضمن الفئ % 51.9 عام
سبة    .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 4.2 عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية     آما أظهرت البيانات أن ن

  %.48.6، ونسبة اإلناث %51.4، أي أن نسبة الذآور 100 : 105.7ذآور لإلناث في المخيم، هي ال
  
  
  

  العائالت
  

  :م، وهذه القرى هي 1948 عام التي دمرتالقرى  المهجرين من منيتألف سكان مخيم العزة من عدد 
يم فهي                قرية بيت جبرين   .1 ا وسكنت المخ ي هجرت منه ائالت الت ا الع ا   : ، ام زة، النج و     الع سي، أب ر، القي

 .طربوش، المرازيق، العدوين، يحيى، الحموز، عرار و البربري
 .أبو شعيرة، ونصار:  اما العائالت التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي،قرية بيت نتيف .2
 .زبون، براقعه وقراقع:  اما العائالت التي هجرت منها وسكنت المخيم فهيقرية عالر، .3
 .العيسة و شمروخ: ي هجرت منها وسكنت المخيم فهياما العائالت التقرية زآريا،  .4
 .العمارين و الفراجين: اما العائالت التي هجرت منها وسكنت المخيم فهيبلدة بئر السبع،  .5
 . اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة جبرقرية اللتينة، .6
 .ي عائلة قنديل اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهقرية تل الصافي، .7
 .اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة بليبلةعين آارم،  .8
 .اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة الحلوالمالحة،  .9

 .اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة خاطرقرية رعنا،  .10
 .كنت المخيم فهي عائلة نصر اهللاما العائلة التي هجرت منها وسقرية صرعة،  .11
 .اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة العجوزقرية القباب،  .12
 .اما العائلة التي هجرت منها وسكنت المخيم فهي عائلة الدجنيقرية بيت دجن،  .13

ة            شاش من قري ة الن ا عائل ل ، منه دات من محافظة الخلي  خراس ،  وهنالك عائالت أخرى قدمت من عدة  بل
  .عائلة غنيمات من بلدة صوريف و عائلة مسالمة من بلدة دورا

  
  

  الهجرة 
  

  ).  شخصا28حوالي  (المخيمهجرت  عائالت قد 3بين المسح الميداني بان 
 

  
  
  
  
 
 

  قطاع التعليم
  

ومن مجموع   %. 70، وقد شكلت نسبة اإلناث    %5.2 حوالي   2007بلغت نسبة األمية لدى سكان مخيم العزة عام         
ة،      % 12.2 المتعلمين، آان هناك     السكان راءة والكتاب ة،       % 24يستطيعون الق تهم االبتدائي وا دراس وا  % 35انه انه
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ة،   تهم اإلعدادي ة، و  % 17.4دراس تهم الثانوي وا دراس ا  % 11.4انه تهم العلي وا دراس م . انه دول رق ين 1 الج ، يب
  .2007 حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام العزةالمستوى التعليمي في مخيم 

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

يعرف القراءة  أمي الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 516 - - 6 - 24 23 94 178 117 58 16  ذآور
 513 1 - 3 - 32 23 76 163 117 61 37  إناث

 1029 1 - 9 - 56 46 170 341 234 119 53  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، ، 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ة والتعل  (ال يوجد في مخيم العزة أية مؤسسات تعليمية أساسية أو ثانوية           ى  ، حيث  )2009،  بيت لحم  -يممديرية التربي يتلق

شة            تعليمهم   طالب وطالبات المخيم   يم الدهي دة ومخ يم عاي دارس مخ يم، آم . في مدارس التجمعات القريبة من المخ
  .)2010لجنة مخيم العزة، (
ال  ،يوجد في مخيم العزة روضة أطفال   دد األطف   وهي روضة العودة، وتشرف على إدارتها جهة خاصة، ويبلغ ع

  .)2010لجنة مخيم العزة، (.  طفًال وطفلة45 فيها
  
 

  قطاع الصحة
  

ة ال يتوفر في مخيم العزة       ادة            أي تثناء وجود عي ق صحية، باس ة بيت جاال       طب   مراف ي مدين ع ف ين، تق ام لالجئ  ،ع
شتا   سمى دار خم والي  ،وت د ح م  1 وتبع يم   آ ق      . عن المخ ي المراف ة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج ف ي حال وف

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

  
  . لالجئين، إال أن المخيم بحاجة إلى مرآز صحي داخل المخيمعيادة طبيةبالرغم من وجود 

  
 
 
 

  األنشطة االقتصادية
  

ستوعب  ين، الذي وظفم قطاع المها ، أهعدد من القطاعاتيعتمد االقتصاد في مخيم العزة على        وى   % 35ي من الق
 ).1انظر الشكل رقم . (العاملة

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

 .من األيدي العاملة% 35قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .لةمن األيدي العام% 25قطاع الخدمات، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 23قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 17سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في مخيم العزة: 1شكل 

قطاع الخدمات 
25%

قطاع الموظفين 
35%

قطاع التجارة 
23%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

17%

  
 

صناعا نمحال  ،ملحمة واحدةفهي قليلة، حيث يوجد في المخيم   أما النشاطات االقتصادية في المخيم، ة   لل ت المهني
 .ت بقاال6 و، محالن لتقديم الخدمات،)ألخ...آالحدادة، النجارة،(
  

ى           زة إل يم الع ي مخ يم         %.52وقد وصلت نسبة البطالة ف ي المخ ضررا ف ر ت ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب  وق
 :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

 .ائيليالعاملون السابقون في سوق العمل اإلسر .1
  .العاملون في قطاع التجارة .2

  
  

  القوى العاملة 
  

، أن 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني عام 
غير  آانوا من السكان% 65.2وأن ). يعملون% 86.6منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 34.8

  ). 2انظر الجدول رقم ). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.4من الطالب، و% 52.9منهم (نشيطين اقتصاديا 
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10(سكان مخيم العزة : 2جدول 

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

مل عاطل عن الع
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 516 225 21 7 13 1 183 291 24 24918  ذآور
 513 446 1 3 40 230 172 67 6  -  61  إناث

 1,029 671 22 10 53 231 355 358 30 31018  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :لمصدرا
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  قطاع الزراعة

  
ون، وال      ال يوجد في مخيم العزة أراض زراعية، أو أراض صالحة للزراعة، حيث أن   م الجئ ه ه سكان في ع ال جمي

  . آما أنهم ال يعملون في مجال األنشطة الزراعيةيملكون أية أراض داخل المخيم،
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في مخيم العزة : 3خريطة 
  

  
  
  
  
  
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ع                دة    ،  يوجد في مخيم العزة عدد من المؤسسات المحلية والجمعيات التي تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتم ي ع وف
  .)2010لجنة مخيم العزة، (:  منها،مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها
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 من قبل مظمة التحرير الفلسطينية بهدف اإلهتمام بقضايا        ،1997 تأسست عام    :اللجنة الشعبية للخدمات   •
 .المخيم وتقديم الخدمات إلى سكانها

شباب • ز ال ام :مرآ س ع وث،1995 تأس ة الغ ل وآال ن قب شا، م تم بالن ة  ويه ية، الثقافي طات الرياض
 .واالجتماعية في المخيم

 . 2004 تأسس عام  خاص باألطفال،وهو مرآز ثقافي: مرآز حنضلة •
 . وهو مرآز تنموي مجتمعي،2009 تأسس عام :مرآز العودة •
 
 
 
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ي                يوجد في مخيم العزة شبكة آهرباء عامة،  وتعت         اء ف رئيس للكهرب دس المصدر ال اء محافظة الق ر شرآة آهرب ب
سكنية   % 2.5، بينما %97.5وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلى       . القرية من الوحدات ال

  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (.  مصدر الكهرباء لديهاغير مبين
  
   .من الوحدات السكنية موصولة بشبكة الهاتف% 50.7ريبا  وتقة هاتفتوفر في المخيم شبكي
  

  النقل والمواصالت
  

س    يلة مواصالت رئي ة آوس سيارات الخاص تخدام ال تم اس يلة     ةي ة وس يم أي ي المخ وفر ف ث ال تت يم، حي ي المخ  ف
  .)2010لجنة مخيم العزة، (. أما بالنسبة لشبكة الطرق في المخيم فهي بشكل عام جيدة. مواصالت للنقل العام

  
  المياه

  
ام              -تقوم سلطة المياه والمجاري    ذ ع ة من اه العام بكة المي ر ش اه عب ، 1967 بيت لحم بتزويد سكان مخيم العزة بالمي

ى                  ة إل اه العام شبكة المي سكنية الموصولة ب ا    %97.5وتصل نسبة الوحدات ال سكنية      % 2.5، بينم من الوحدات ال
اه    لديهاغير مبين د بالمي سطيني،     الج. ( مصدر التزوي از المرآزي لإلحصاء الفل ديرات سلطة      ).2007ه ى تق تنادًا إل واس

ي   100المياه والمجاري، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في التجمعات التي تعمل على تزويدها بالمياه حوالي    ر ف  لت
ى آخر      ع إل يم       . اليوم، إال أن هذا المعدل يتفاوت من تجم ي مخ زودة ف اه الم ة المي د بلغت آمي ام  فلق  ،2008 العزةع

رد بحوالي                ،سنة ال /ةر مكعب امتأ 55,809 حوالي اه للف د المي دل تزوي در مع ذلك يق ر  100 وب وم / لت ا تجدر    . الي وهن
 وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل         ،اإلشارة إلى أن المواطن في مخيم العزة ال يستهلك هذه الكمية من المياه            

رئيس     تتمثل بال ذه  وه،  %20نسبة الفاقد إلى     سة     ،  فاقد عند المصدر ال ل الرئي ع    ،وخطوط النق بكة التوزي د   ، وش  وعن
زة،     (المنزل   زة         . )2010لجنة مخيم الع يم الع ي مخ اه ف رد من المي ر 80وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف وم  ا لت ي الي .  ف

ة           اويعتبر هذا المعدل متدني    ى        ، مقارنة مع الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمي ذي يصل إل  100وال
  .لتر للفرد في اليوم

  
  الصرف الصحي

  
ة              تتوفر في مخيم العزة شبكة عامة للصرف الصحي،        شبكة الصرف الصحي الخاصة بمدين  حيث تتصل الشبكة ب

ة بيت ساحور  صحي لمدين شكبة الصرف ال ة ب ي النهاي ي تتصل ف م والت شمالية لبيت  –بيت لح محطة الضخ ال
سكانية   . والتي تضخ المياه العادمة إلى وادي النار     " ةمحطة ضخ قبر حلو   "ساحور    ووفقًا لنتائج مسح التجمعات ال
زة         من   % 97.5 ، فان 2007إلحصاء الفلسطيني عام     نفذه الجهاز المرآزي ل    الذي يم الع ي مخ سكنية ف الوحدات ال

ة           ت اه العادم تخلص من المي ا    ستخدم شبكة الصرف الصحي لل سكني     % 2.5، بينم ين    من الوحدات ال ر مب ديها ة غي   ل
  .)2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ( .طريقة التخلص من المياه العادمة

  



  بيت لحم             محافظة                                                                                                   سة التجمعات السكانيةدرا
 

 12

ًا      ة الناتجة يومي ر 98بحوالي  واستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادم  ا مت
اه     أما على مستوى    .  سنوياً ا مكعب ا متر 35,770ا، بمعنى   مكعب رد من المي اج الف الفرد في المخيم، فقد قدر معدل إنت

  . في اليوما لتر64 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
واط              صلبة الناتجة عن الم ات ال يم        المسؤولة عن إدارة النفاي ي المخ ة ف شآت التجاري ًا       ،نين والمن ل حالي ي تتمث  والت

  . بجمع النفايات والتخلص منها
  

ازل     ة عن المن ات الناتج ع النفاي تم جم ث ي صلبة، حي ات ال ة إدارة النفاي ن خدم زة م يم الع كان مخ م س ع معظ ينتف
تيكية     اس بالس ي أآي ا   ، والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة ف م نقله ي     ومن ث ات موزعة ف ى حاوي  إل

ا                   تين من الحجم الكبير    حيث يوجد في المخيم حاوي     ،أحياء المخيم  وم ونقله ي الي رة ف ع م ا بواق ك جمعه د ذل تم بع ، لي
د   يطا في محافظة الخليل بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات        ى بع يم   33 الذي يقع عل م من المخ تم   ، آ  حيت ي

ة    . عن طريق حرقها ودفنها أحيانًاالتخلص من النفايات في هذا المكب   ات المنزلي ى أن النفاي ا إل  وتجدر اإلشارة هن
ام خاص   يعود  ومعا في نفس المكب،وطرحها النفايات الطبية والنفايات الصناعية يتم جمعها    و ذلك لعدم وجود نظ

ي    % 50 -45حيث تشكل   ،   النفايات  هذه وتحتل النفايات المنزلية النسبة األآبر من     . لفصلها وجمعها  من الحجم الكل
  .للنفايات

  
 آغم، 0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في مخيم العزة               

يم             م  1071 بحوالي وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان المخ ى    آغ نوياً ا طن 390، بمعن .  س
ون والبالستيك      ويتكون الجزء  ورق والكرت شكل   ( . األآبر من النفايات الصلبة من المواد العضوية، يليها ال انظر ال

  ). 2رقم 
  

  مكونات النفايات الصلبة المنتجة في مخيم العزة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 
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  األوضاع البيئية
  
ا،       المحافظة من عدة مشا   تجمعات  آغيره من    عاني مخيم العزة  ي ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ي  آل بيئية الب والت

  : يليبما يمكن حصرها 
  
  

  أزمة المياه 
  

  :، منهاذلك لعدة أسبابيعود و، انقطاع المياه لفترات طويلة في فصل الصيف في عدة أحياء من المخيم
اه وا      ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      .1 لطة المي اد س ر     وبالتالي اعتم شكل آبي لمجاري ب

اه         ،على شراء المياه من شرآة ميكوروت اإلسرائيلية لتزويد المدن والقرى التي تعمل على خدمتها بالمي
سكانية                  ين التجمعات ال ا ب اه وتوزيعه ع        . مما يشكل عائقا أمامها في تنظيم ضخ المي وم بتوزي ذا فهي تق ل

  .المياه المتاحة ال تكفي لسد احتياجات السكانأن آميات حيث  ،المياه إلى المناطق المختلفة بشكل دوري
  .الشبكة وقدمهاتلف ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه وذلك بسبب  .2
  
  

  إدارة المياه العادمة
 

بشبكة الصرف الصحي وقيام بعض المواطنين وصولة استخدام الحفر االمتصاصية في األحياء غير الم
، هانضحالالزمة ل بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف العالية ،بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة

آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث . يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياء
 ، حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وذلك تبنى دون تبطين هذه الحفرأن، حيث المياه الجوفية

 . وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
  

شبكة الصرف الصحي   الوصل بل المواطنين والمتمثلة ب  الممارسات الالمسؤولة من ق    سبب    ،غير القانوني ب ا يت مم
ي فيض          ك إل ؤدي ذل ة    اانبزيادة تدفق المياه العادمة في الشبكة بشكل يفوق قدرتها االستيعابية، حيث ي اه العادم لمي

راض ة واألم شار األوبئ اره صحية وانت سبب بمك شوارع والت ي ال صحي . ف صرف ال بكة ال ذ ش وء تنفي ا أن س آم
  .والمناهل يساهم في مثل هذه المشكلة أيضا

 
ة     ،عدم معالجة المياه العادمة التي يتم تجميعها بواسطة شبكة الصرف الصحي       ي منطق ساب ف ا ين  حيث أن معظمه

  .  ن األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلكوادي النار دو
 
  

  إدارة النفايات الصلبة
 

شكل   يعود  و،عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة مخيم العزة والتجمعات األخرى في المحافظة            ك ب ذل
ة                 ات المحلي ام الهيئ ي       رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم ة والت  والمؤسسات الوطني

اطق    ،تراخيص إلقامة مثل هذه المكبات    بإصدار  تتعلق   ي  )ج( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن من  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                     وبالتالي فإن عدم توفر مكب    . المانحة وث أحواض المي ى الصحة ومصدرا لتل رًا عل شكل خط ات صحي ي  نفاي
ة                     اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه . الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضًال عن ال

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

  
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 لجمع النفايات ونقلها
  

ام                شكل ع يم والمحافظة ب ي المخ ع         ،  عدم وجود آلية لفصل النفايات الخطرة ف ات الخطرة م ع النفاي تم تجمي حيث ي
  . للتخلص منها عن طريق حرقهايطا في محافظة الخليلونقلها إلى مكب ، النفايات غير الخطرة
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  مشاآل أخرى
  

ة                       • ديم خدمات معين ى تق ديات المحافظة عل اقتصار دور لجنة المخيم آغيرها من لجان ومجالس وبل
 . ية المختلفة دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنم،فقط

 
 
 
 
 
  

  العزةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في مخيم 
  

  فذة المشاريع المن
  

ة الغوث       و لجنة المخيم    قامتاآلن   وحتى   ،2004منذ عام    ذ   بالتنسيق مع وآال دة بتنفي شاريع ع ع     م اء مجم ا، بن  منه
  .ية في المخيمخدمات ومقر العودة وصيانة شوراع المخيم وإزالة السناسل الحجر

  
 
 
 
 

  المشاريع المقترحة
   

يم وسكانه               ي المخ شاريع خالل           ،تتطلع لجنة مخيم العزة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ف دة م ذ ع ى تنفي  إل
دها                      م عق ي ت شارآة الت سريع بالم يم ال األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ة    ه تي قام بتنفيذها مع    وال ،في المخيم  دس    – د األبحاث التطبيقي ج ( الق ة حسب            ). أري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم
  :األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 . المياه في الصيفألزمةإيجاد حل  .1
 مطالبة وآالة الغوث بتوفير عيادة صحية ولو بشكل غير دائم خالل األسبوع .2
 . وعمل صندوق طارىء لدعم القضايا العامةدعم المهني واألآاديميالعناية بالشباب من خالل ال .3
 .دورات مهمة لتقوية الطالب في جميع المراحل .4
 .إقامة مشاريع صغيرة .5
 .االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وآبار السن .6
 .عمل ابحاث نوعية حول المرأة األطفال الشباب الالجئين وبناء الخطط واألنظمة واالحتياجات .7
 . باص لنقل الطالبتوفير .8
 .إيجاد تأمين صحي لذوي القدرات المحدودة .9

 .بناء قيادات شابة لوضع الشخصية المناسبة في المكان المناسب .10
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   العزةاألولويات واالحتياجات التطويرية لمخيم

  
ة      ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق يم م اني المخ م  . يع دول رق ين الج ات واالح3ويب ات ، األولوي تياج

  ).2010لجنة مخيم العزة، (. التطويرية للمخيم من وجهة نظر لجنة المخيم
  

 األولويات واالحتياجات التطويرية في مخيم العزة: 3جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم0.2^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم5   * كة المياه الموجودةترميم شب/ إصالح 2
  آم1   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم4   *  إنشاء شبكة مياه جديدة  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م2,000   * بناء خزان مياه 6
  *    إنشاء شبكة صرف صحي 7
   آم10   * إنشاء شبكة آهرباء جديدة 8
  حاويات4   *  توفيرحاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارة واحدة  *    لجمع النفايات الصلبةتوفير سيارات  10
   *    توفير مكب صحي للنفايات الصلبة  11
 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    ية موجودةعيادات صح/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
  *    شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

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

 االحتياجات الزراعية 
  دونمان   *  استصالح أراض زراعية 1
  آبار3   * 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

  .سق رئيي آم  طر0.2^ 
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   :المراجع
 
شآت،        )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني      •  -رام اهللا . 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمن

 .فلسطين
 .2010 مخيم العزة،  الشعبية لخدماتلجنةال •
ة • د األبحاث التطبيقي دس -معه ج( الق ة )2008/2009) (أري دة نظم المعلومات الجغرافي ات وح دة بيان ،  قاع

  . فلسطين-بيت لحم. عدواالستشعار عن ب
الي       • يم          )2008/2009(وزارة التربية والتعليم الع ة والتعل ة التربي ات مديري دة         -، بيان م، قاع  محافظة بيت لح

  .  فلسطين-بيت لحم. بيانات المدارس
م   )MOA) (2007/2008(وزارة الزراعة الفلسطينية   • م  . ، بيانات مديرية زراعة محافظة بيت لح  -بيت لح

 .فلسطين
 

 


