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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    بانية           ) أري ة اإلس دير من الوآال شكر والتق دولي من أجل        بال اون ال للتع
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

سطي      صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج شترآة، واللج ساعدة   الم ن م دموه م ا ق ني، لم
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

   . الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل               هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات       سكانية في محافظة الخلي جاءت  . ، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

ذ   المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى ا     لمعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق ة  )أري ل التنمي ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ار ا)AECID(، والمم امج ازاه باني ، وبرن الس

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،                     امج أزاه ى برن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل

  .ة بالمياه، والبيئة، والزراعةوأهدافه المتعلق
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
ترات . والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخليل           يجيات إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

  
لي يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التا                

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  دليل مخيم الفوار
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
د   و، مدينة الخليل الجنوب من إلى قعيو، منطقة دورا في محافظة الخليل الفلسطينية في    المخيمات أحد وه،  مخيم الفوار  ى بع  8عل

يم    ، يحد  منهاآم   شرق      المخ ة   من ال ة الريحي شمال     و،  قري ل   من ال ة الخلي دة من الغرب   ، و مدين وار   بل ة حدب الف ، ومن   دورا وقري
 .)1خريطة رقم  أنظر (يطابلدة  الجنوب

   
 

مخيم الفوار موقع وحدود: 1خريطة    

 
 

 
سطينية        ،ن لجنة شعبية إلدارة المخيم    يتعي تم   ،1998عام  الفي   سلطة الفل ين في ال دائرة شؤون الالجئ ة تكون ، وتوهي تابعة ل   اللجن
الي      بلجنة  ال وتقوم. أعضاء 9من   ا  تقديم معظم الخدمات األساسية لأله اء              ، ومنه اه والكهرب ة من المي ة التحتي وفير خدمات البني ،  ت

  . المساعدات االجتماعيةتقديمقرية، وتنظيم عملية البناء في ال، جمع النفايات الصلبة، تعبيد الشوارع
  

 ات، أما معدل درج م مل 436 المخيم   المعدل السنوي لألمطار في   يبلغ   سطح البحر، و   فوق ا متر 760على ارتفاع    يقع مخيم الفوار  
  ).أريج _وحدة المعلومات الجغرافية% (61  حوالي النسبية يبلغ ومعدل الرطوبة، درجة مئوية16 إلىصل الحرارة في

   نبذة تاريخية
ام   من أراضيهم في حرب          بعد تهجير الفلسطينيين     ،1950 الفوار في العام  مخيم   ئأنش ة    (1948ع ام النكب د  )ع سكان  مكث  ، وق

يم    .1950 عام مخيم الفوارسكن في ن قبل انتقالهم لل يمدة سنت ) شمال مدينة الخليل  (في مخيم العروب    مخيم الفوار    غ سكان المخ  بل
  . 1967 عام  في حرباألردن إلىهاجروا م ته غالبيأن إال ،الجئ  14,000حوالي 

م وآالة  وتشرف    ة  المتحدة    األم ين      إلغاث شغيل الالجئ روا ( وت يم     ) االن سكان المخ ديم الخدمات ل ى تق ام   و. عل قامت   ،1956في ع
  . في المخيمتم توزيعها على الالجئين ، حيث شقق سكنية في المخيمببناء الوآالة 
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صافي   ،عراق المنشية ،  بيت جبرين : وهي،  الموجودة داخل الخط األخضر    لفلسطينية من القرى ا   المخيمأصل سكان   عود  وي  ، تل ال
  . خبيبة، عجور،ري بيت محس، دير نخاس، المسمية، الفلوجة،صموئيل

  
  مخيم الفوارمن صور 

 

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
ديم    ،سجد الصحابة  ، م  معاذ بن جبل  مسجد أبو بكر، مسجد     : وهي،  أربعة مساجد يوجد في مخيم الفوار      وار الق انظر   (. ومسجد الف

  ).2خريطة رقم 
  . أثرية مواقعه أي في المخيميوجد، فانه ال  أما بالنسبة لألماآن األثرية
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   الفوارمخيمالمواقع الرئيسة في : 2طة يخر

 
 

  السكان 
من نسمة  3,354  منهم، نسمة6,544 بلغ مخيم الفوار أن عدد سكان ،2007 عام جرىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي 

  . وحدة127وعدد الوحدات السكانية ، أسرة 127  في المخيم، وبلغ عدد األسرناثمن اإل 3,190و ،روذآال
  

  الفئات العمرية والجنس
سطيني                  از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف ة         ،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال ات العمري ع الفئ في   أن توزي

ة      % 47.2:  آان آما يلي   ،2007 لعام   مخيم الفوار  ة العمري ل من    ضمن الفئ ا،  15أق ة    % 49.5 عام ة العمري  64 -15ضمن الفئ
وق     65ضمن الفئة العمرية    % 2.9، و عاما ا ف اث في ال             .  عاما فم ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان ة آم  : 105   هي  منطق
   %.48.7اإلناث  ونسبة ،%51.3نسبة الذآور أي ان  ،100

  
  العائالت

و   ، عمصي، عواد، حليقاوي، الشوابكة ،الشدفان، الطيطي : منها ،عدد من العائالت   من   الفوارسكان مخيم   يتألف    نجار، عودة، أب
  .، وسراحنةربيع

  
  الهجرة

  .2001قد هجروا المخيم منذ عام  شخصا 400بين المسح الميداني بان حوالي 
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  قطاع التعليم
ة   تعتبرذه وه، %67.4 سبة اإلناثشكلت ن، وقد %5.4 حوالي ،2007مية لدى سكان مخيم الفوار للعام    بلغت نسبة األ   سبة عالي  ن

اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 11.5ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 20.4ي وا دراس انه
يم     1الجدول رقم انهوا دراستهم الثانوية،  % 13.6انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 33.4االبتدائية،   ، يبين المستوى التعليمي في مخ

  .2007الفوار، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  
  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان مخيم الفوار : 1جدول 
يعرف القراءة     و        أمي   الجنس

  المجموع  ةدآتورا ماجستير  سبكالوريو  وم متوسطدبل  ثانوي  إعدادي  ابتدائي الكتابة

 2،201 4 17 145 192 301 301 423 261 75  ذآور
 2،086 - 2 185 132 281 281 452 230 155  إناث

 4،287 4 19 330 324 582 582 875 491 230  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-ن التعداد العام للسكان والمساآ. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
وار        2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        يم الف ع ، بلغ عدد المدارس في مخ دارس أرب ا مدرسة     م ة  ، منه وزارة (حكومي

  ).2، وخريطة رقم 2انظر الجدول رقم . (لالنروا، وثالث مدارس تابعة )التربية والتعليم العالي
  

 ب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة   حسمخيم الفوار في المدارس: 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  إناث  ثانوي  الثانوية بنات الفوار 1
 وآالة إناث أساسياألولى األساسيةبنات الفوار  2
 وآالة  إناث أساسي الثانيةاألساسيةبنات الفوار  3
 وآالة ذآور يأساس  األساسية الفوارذآور   4

  
وار        أن،2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي           يم الف  عدد الصفوف الدراسية في مخ

ين   )ةطالب 1,223 واطالب 1,050(طالبا وطالبة  2,273 وف، وعدد الطالبصف 61بلغ  ة   م82، وعدد المعلم ا ومعلم انظر   (.علم
  ).3الجدول رقم 

  
 )2007-2006( الفوارمخيم  عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في :3جدول 

  المجموع  وآالة الغوث  خاصة  حكومية  
 1 1 - -  عدد المدارس
 27 27 - -  عدد الصفوف

 36 36 - -  علمينعدد الم

 ذآور

 1,050 1،050 - -  عدد الطالب
 3 2 - 1  عدد المدارس
 34 28 - 6  عدد الصفوف

 46 36 - 10  علمينعدد الم

  إناث

 1,223 1،039 - 184  عدد الطالب
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   .)4دول رقم انظر الج. ( طفال336 تضم ،رياض أطفال مخيم الفوار أربع يوجد في
  

   حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةمخيم الفواررياض األطفال في : 4جدول 
  الجهة المشرفة  العدد األطف عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 مرآز التأهيل االجتماعي 76  2 روضة األمل 1
  خاصة 50 2  الخنساءروضة   2
  مسجد معاذ بن جبل  119  3  روضة معاذ بن جبل 3
  مرآز نسوي  91  2  األزهارروضة  4

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
 

ين عدم توفر مدرسة ثانوية  ونظرا ل  يم،   للبن ان   في المخ ى   الطالب  ف دارس آل من         يضطرون إل ة في م تهم الثانوي استكمال دراس
وار من           .على التوالي آم   8آم، و  5آم،   3سافة  الريحية، دورا والخليل،  والتي تبعد عن القرية م         يم الف يعاني قطاع التعليم في مخ

ا خاص لبناء مدرسة بنات الفوار الثانوية تفتقر     أنآما   ، اإلسرائيلي االحتاللالتي يفرضها   االغالقات   اء   فال، به ا   بن ستخدم حالي الم
  .مستأجرهو 

  

  قطاع الصحة 
   ).2، وخريطة رقم 5الجدول رقم انظر (. عدد من المرافق الصحيةيوجد في مخيم الفوار 

  
  عدد المرافق الصحية في مخيم الفوار حسب السلطة المشرفة: 5جدول 

   االنروا  خيرية  خاصة  نوع المؤسسة 
 1 1 1 عيادة طبيب عام

 - - 1  يب أسنانعيادة طب
 - - -  عيادة صحية
 - - - مرآز أشعة
 1 - -  مختبر طبي

 - - -  مرآز أمومة وطفولة
 - - 1  صيدلية
 1 - -   )مرآز عالج طبيعي(أخرى 

 3 1 3  المجموع
  

اء  في مخيم الفوار من عدم وجود خدمات الرعاية الصحية      الصحة  يعاني قطاع    ل  أثن صحي   ،اللي ادات ال ك الن العي في  ة تعمل   وذل
يم   ال يوجد في    آما  . النهار ة     و،  يارة إسعاف  س المخ دات طبي ذي ي  األمر  ،الطوارئ وخدمات   ،ال يوجد مع من  طر المرضى  ض ال
دة في الموجودة والمراآز الصحيةرافق  المإلىلوصول اإلى  مخيم الفوار    سكان ا  بل د عن    ، و يط ي تبع ة الت م 7 حوالي  القري  أو ، آ

  .قرية آم عن ال8التي تبعد حوالي ، وإلى مدينة الخليل
  

    االقتصاديةاألنشطة
الوظائف  على  في دخلهميعتمدون السكان معظم أن ميدانياللمسح بين او، مخيم الفوار من الفقر المدقعي السكان في يعان

ال القوى العاملة م معظان ف، م أو في البلدات والمدن المجاورةنظرا لعدم وجود فرص عمل داخل المخيو. ة أو الخاصةالحكومي
  ).1انظر الشكل رقم  (. العاملة في المخيماأليدي من ٪81وقطاع الموظفين يستوعب . المخيمبعيدة عن  تعمل في أماآن تزال

  
  : ، ما يليمخيم الفواروقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 

  . األيدي العاملةمن% 81، ويشكل الموظفينقطاع  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
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 .من األيدي العاملة% 5، ويشكل خدماتقطاع ال •
 .من األيدي العاملة% 5سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
  .من األيدي العاملة% 4قطاع الزراعة، ويشكل  •

  
  مخيم الفوار النشاط االقتصادي في  حسب القوى العاملةتوزيع: 1شكل 

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة 
81%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

5%

الخدمات 
5%

التجارة 
5%

ة  الزراع
4%

 
  

يم يوجد في ال    ان،   م مخ سة      5لحمت ع األلب ديم الخدمات   محالت   4، و منجرة و،   ورش حدادة   3و،  محالت لبي ى   لتق  150، إضافة إل
  ).سوبر مارآت (محل بقالة 

  
  . إسرائيل، هم العاملون السابقون في نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية مخيم الفوارلفئات االجتماعية األآثر تضررا فيوقد تبين أن ا

  
  القوى العاملة 

ساآن    سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان ام لأظه اك أن،2007ع صا1,357  هن انوا شخ صاديا  آ شيطين اقت نهم  ( ن % 82م
ون صاديا 2,930و  ،)يعمل شيطين اقت ر ن صا غي وار   شخ يم الف ي مخ نهم ( ف الب، و% 62.7م ن الط رغين % 26.7م ن المتف م

  ).6دول رقم انظر الج(، )ألعمال المنزل
  

 2007- العمل ىحسب الجنس والعالقة بقو)  سنوات فأآثر 10 (  مخيم الفوار سكان:6جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

ل  يعمل الجنس ن العم ل ع  عاط
 )سبق له العمل(

م  ( عاطل عن العمل   ل
رغ  المجموع  )يسبق له العمل ب متف طال

 للدراسة
ة  رب
  منزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
  المجموع أخرى يبحث عن عمل

 المجموع

 2,201 1,131 30 20 144 6 931 1،070 115 76 879  ذآور
 2,086 1،799 8 3 105 777 906 287 46 9 232  إناث

 4,287 2,930 38 23 249 783 1,837 1,357 161 85 1،111  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -اد العام للسكان والمساآنالتعد. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
وار     يم الف ة لمخ ساحة الكلي غ الم والي   تبل ا ،ا دونم870ح م   300  منه ة دون الحة للزراع ا   (أراض ص  أراض ا دونم 139منه

  ).3، وخريطة رقم 7الجدول رقم انظر ( .)مزروعة
  

)المساحة بالدونم (ارمخيم الفو في استعماالت األراضي: 7جدول رقم   
 المساحة الصالحة للزراعة

 المساحة المزروعة غير مزروعة
 المساحة الكلية  مساحة األراضي السكنية

161 139 500 870 
  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر              

  
  وارمخيم الفاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3طة يخر

  
  

ة المكشوفة في            8جدول رقم    ة والمروي وار  ، يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلي يم الف ر الخضروات ال  . مخ ة  ورقوتعتب ي
ساحتها      مرويةال غ م ا 8 أآثر األنواع زراعة، وتبل يم        . ت دونم زرع في المخ ي ت سبانخ ال  ،ملفوف الومن الخضروات األخرى الت
  . خسالو
  

)المساحة بالدونم(مخيم الفوار البعلية والمروية المكشوفة في واتاألراضي التي تزرع بالخضر ةمساح: 8جدول رقم 
  الثمريةالخضرواتمجموع   الورقية الخضرواتمجموع  مجموع البقوليات الخضراء األبصال  أخرىخضروات المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
17 8 4 2 2 0 1 0 8 0  2 6 
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وار،   من النباتات الطبية تزرع في    أنواعثالث  هناك  و. دونمات من البيوت البالستيكية    6يوجد في المخيم     يم الف ر،   وه مخ ي الزعت
   . دونمات3بها  ومجموع المساحة المزروعة  والنعنع،رميةيالم
  

ى مساحات     . الزيتون  مزروعة بأشجار  ا دونم 21، فانه يوجد    باألشجار المثمرة  أما فيما يتعلق    مزروعة بأشجار      أخرى  إضافة إل
  ).9جدول الأنظر . (وغيرها  واللوزياتالعنب

  
)المساحة بالدونم(مساحات األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في مخيم الفوار: 9جدول رقم 

 المجموع
 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى

عليب مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي   بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 55 0 16 0 15 0 0 0 3 1 0 0 21 
 

ة  وبالنسبة   ة  للمحاصيل الحقلي يم     والعلفي وار   في مخ اك     الف نويا،            ا دونم  25حوالي   ، فهن الحبوب س زرع ب ة ت   من المحاصيل الحقلي
   ).10 إلى جدول رقم أنظر. (والحمص البقوليات الجافة آالعدس  زراعة إضافة إلى 

  
)المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في مخيم الفوار: 10جدول 

 
 المجموع

أخرىمحاصيل  أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية 
 وجذور

 الحبوب

بعلي  مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي عليب مروي بعلي مروي  بعلي مروي 

1 49 0 0 0 21 1 0 0 1 0 1 0 25 
 

الماشية، مثل األبقار واألغنام يقومون بتربية مخيم المن سكان % 3حوالي أما على صعيد الثروة الحيوانية في مخيم الفوار، فان 
  ).11انظر الجدول رقم  (. والبياضمالدجاج الالحتربية  و،والماعز

  
 مخيم الفوارالثروة الحيوانية في: 11 جدول

*األبقار األغنام الماعز األحصنة الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

0 1،000 22،800 _ 13 0 120 200 10 
. والثيران، العجول،مجموع األبقار*  

  قطاع المؤسسات والخدمات  
  : منها،المحليةمؤسسات الجمعيات وال العديد من مخيم الفواريوجد في 

  .1998عام   في السلطة الفلسطينية شؤون الالجئينإدارة قسمقام بتشكيلها : ار لجنة خدمات مخيم الفو_1
  .لجنة العمال _2
  .شؤون التعليملجنة  _3
  . 1958 عام تأسس: مرآز شباب الفوار االجتماعي_ 4
   .1990ام ع الجتماعيةمجموعة من الخبراء في مجال الخدمات اأسسها :  المعاقينلتأهيلاللجنة المحلية _ 5
  .ه المؤسسة االيطاليةت ، نتيجة مشروع مول1999تأسست عام : اللجنة المجتمعية متعددة األغراض  _6
  .1995وزارة الثقافة الفلسطينية عام  تهأسس: مرآز التربوي للطفل الفلسطيني ال _7
يم   سسأ: مرآز الفوار للتنوير الكهربائي      _8 ام    ه سكان المخ ك    1975ع يم           ، وذل الي المخ ة اه اء في مجال ا    من أجل خدم ، لكهرب

  .لهم بأفضل الطرقوتوفيرها 
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مساعدة  و ،واقتصاديا  تعزيز وضع المراه تربويا واجتماعياإلىالمرآز  هدفيو، 1993فى عام  انشئ :مرآز برنامج المرأة    _9
  . فترة الحمل من خالل رعايه اطفالهنأثناء العاملة أةالمر
  .ثقافيمرآز الالجئين ال _10

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 70 بشبكة االتصاالت، وتقريبا وصولمفوار  مخيم ال:االتصاالت •
 
شبكة ب موصولة الوحدات السكنيةمن % 90، وتقريبا   1980 مخيم الفوار بشبكة المياه منذ عام        وصل تم   :المياه • وم  . ال تق

التي توجد بالقرب جوفية اآلبار ال  البديلة في مخيم الفوار فتتمثل في     ه الميا مصادر أما. ويد المخيم بالمياه  تزبلدية الخليل ب  
اه       حيث ،   والتي تديرها محطة الفوار    ،المخيممن   ع المي ى توزي ى سكان    تعمل عل يم و  عل وار    سكان  المخ ة حدب الف قري

 . المياه المتكرروانقطاع، الحالية المياه كة من قدم شب الفواروتعاني خدمة المياه في مخيم. المجاورة
  

اء • م :الكهرب ام  وصل ت ذ ع اء من شبكة الكهرب يم ب ع و. 1990 المخ شبكة  جمي يم موصولة ب ي المخ سكنية ف دات ال الوح
اء  الها من شرآة  ؤالتي يتم شرا  و ، بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين     وتقوم اللجنة الشعبية   .الكهرباء ة  كهرب القطري
 . ائيليةاإلسر

 
ازل      ،الوآالةجمع النفايات بالتعاون مع  نظام في المخيم   يوجد :جمع النفايات الصلبة   • ا من المن تم جمعه بواسطة  حيث ي

ا   من ثم   ، و للوآالةحاويات تابعة    ى يتم نقله د عن     إل ات يبع يم  مكب نفاي ابع   7 حوالي  المخ م ت ل   آ ة الخلي تم  حيث   .لبلدي ي
 .3م 60حوالي  يوميا  وتقدر آمية النفايات الصلبة التي يتم انتاجها في المخيم.هادفنها أو حرقها إما بالتخلص من

 
من البيوت في مخيم    % 70وحاليا أآثر من      ،  2002شبكة صرف صحي عام      الفوار ب   مخيم وصل تم   :الصرف الصحي  •

 . العادمةستخدم الحفر االمتصاصية للتخلص من المياهت تزال الالبيوت فبقية ، أما  موصولة بالشبكةالفوار
 

نظم      يوجد في    :خدمة المواصالت   • وار قطاع مواصالت م يم الف يم         ، مخ ى خط مخ ة باصات تعمل عل  حيث يوجد ثالث
ر     ، وهناك أيضا قطاع      مدينة الخليل  _الفوار   سيارات غي نظم الال ل          15د   حيث يوج    ،)الخاص  (م ى  نق يارة تعمل عل  س
ي ت  الرآاب ل الرآاب في ال   حد من   ، ومن أهم العوائق الت يم  تنق ى الطرق   اإلسرائيلية عسكرية الحواجز  الوجود  مخ   عل

 .ومداخل المخيم
 
م  1.5 منها  طرق داخلية ورئيسة،آم 7.5مخيم، فيوجد أما بالنسبة لحالة الطرق في ال    دة،     آ ة جي دة وبحال سة معب  6   و طرق رئي
   .سيئةمعبدة وبحالة فرعية طرق  آم
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
ى   "حجاي"من المخيم مستوطنة    بالقرب   تقع شرقي من    ، حيث تقع إل شمال ال وار  ال يم الف ا يوجد   ،مخ يم،      آم شرق من المخ ى ال إل

يم         يوجد  و". المجنونةمعسكر  "  اإلسرائيلي معسكر لقوات االحتالل   آم منه    2وعلى بعد    شمالي للمخ دخل ال ى الم ة   عل ة حديدي  بواب
ا من اإلجرا      الحواجزهذه  . ةدائم إسرائيلية ى        وغيره ة ال    ءات اإلسرائيلية تعمل عل د حرآ سطينيين   تقيي واطنين الفل اء  سواء    ،م  أثن
  . يهإل الدخول أو من المخيم الخروج

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
 وهو  ،مشروع واحد ت لجنة المخيم، نفذ2005  عام منذو.  الفوار خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للمخيم        لجنة مخيم  أعدت
 . والذي تم تمويله من وآالة الغوث،صرف الصحيشبكة ال
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  للمخيمحتياجات التطويرية االولويات واأل
  

وار  يم الف اني مخ ر من نقص يع ي آبي ة ف ة والخدماتالبني ةالتحتي ين الجدول. ي مويب اتاألو ،12  رق ة واالحتياجات لوي  التطويري
  .للمخيم

  
 فواراألولويات واالحتياجات التطويرية في مخيم ال: 12جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

  متوسطة
ست  لي
  بحاجة

  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 ** آم 9    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم6    * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   3 م2500    * بناء خزان مياه 4
   *     لتغطية مناطق جديدة شبكة مياهترآيب 5
  *     شبكة صرف صحيترآيب  6

 االحتياجات الصحية 
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
     *    .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
     *  .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  للمرحلة الثانوية    *  ء مدارس جديدةبنا 1
  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   *     استصالح أراض زراعية 1
  بئرا50    * بار جمع مياهآ إنشاء 2
  *     برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
     *  شيةأعالف وتبن للما 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
  *     ةبذور فلح 7
  *      ومواد زراعيةنباتات 8
  . آم طرق داخلية5 آم طرق رئيسة ، و4:  آم9** 
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