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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية
  .لتمويلها هذا المشروع) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس        وزارات، والبل آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفلسطينيين في ال
ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ

  . اناتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البي

  
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
  

املة عن التجمعات السكانية في محافظة         ى معلومات ش ا   هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل أريح
ة       ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس اج ق  أريح دف توثي به

ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
يم اال    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "حتياجات التطويري ذه معه ذي ينف ، ال

  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج( القدس –التطبيقية
  

روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل
ة           الطبيعية، والبشرية، وا  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي لبيئي

ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت
ادية واالجتماعي      ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي  والخط تقرة ف ر المس ة غي

  .المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة التجمعات السكانية في محافظة       ا يمكن االطالع على جميع أدل ع       أريح ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ب
  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  عقبة جبرمخيم دليل 
  

  لفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ا
  

منها  آم هوائي 3، وعلى بعد أريحادينة م ويقع جنوب غرب، أريحامحافظة  مخيمات أحد و، همخيم عقبة جبر
من ، ومن الجنوب وأريحا والشمال يحده من الشرق. )أريحاومرآز مدينة  المخيم المسافة األفقية بين مرآز(

  .)1أنظر الخريطة رقم ) (2010أريج،  – وحدة نظم المعلومات الجغرافية( موسىالنبي  تجمع الغرب
  

 موقع وحدود مخيم عقبة جبر: 1 خريطة

  
  2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  
سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي   تحت مستوى ًمترا 249ارتفاع على  مخيم عقبة جبرقع ي

ى      137 ب       24ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إل ة النس دل الرطوب غ مع ة، ويبل  %50ية حوالي  درجة مئوي
  ). 2010أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
  

ة       أعضاء  9من لجنة تكون الوتم،  1995عام عقبة جبر مخيم  لجنةتم تأسيس  ل السلطة الوطني نهم من قب م تعيي ، ت
ك  وهو دائم يوجد مقر  .موظفين 10 فيها الفلسطينية، آما يعمل ة، و مل ك للجن ة   ال تمتل يارة لجمع النف  اللجن ات،  س اي

  .)2011، اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر(المياه  شبكة جهاز واحد لصيانةيوجد لديها و
  

  : التي  تقوم بها، ما يليلجنة المخيم ومن مسؤوليات 
 شبكة إمداد مياه الشرب وصيانتها ترآيب. 
  وتقديم الخدمات االجتماعيةالطرق  وتأهيل شق وتعبيد. 
 تنفيذ مشاريع، وإعداد دراسات. 
 وفير شبكة صرف صحيت. 
 توفير رياض لألطفال. 
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  نبذة تاريخية
 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  فوق قطعة من األرض استأجرتها وآالة ،1948أقيم مخيم عقبة جبر في عام 
 300حوالي  وآان السكان األصليون للمخيم ينحدرون من ،من الحكومة األردنية) نرواواأل( الالجئين الفلسطينيين

يعد األآبر من حيث عدد السكان حتى حرب المخيم  آانولذلك  ،مناطق غزة والخليل، ومن شمال حيفان م قرية
 الوطنية سيطرة السلطةيخضع لوأصبح المخيم . إلى األردنالمخيم بعدها حرآة نزوح واسعة  شهد حيث ،1967

قرية بما فيها  22المخيم ينحدرون من وما تبقى من الالجئين في . 1994الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية القاهرة عام 
آما انتقل بعض ، عناآفر وت جبرين، تل الصافي، بيت دجن، يدير الدنام، عجور، المسمية، العباسية، ب

  ).1صورة رقم الأنظر ( )2012األونروا، (  األشخاص من غير الالجئين للعيش في المخيم
  

 جبر عقبة مخيم من منظر: 1 صورة

  
                    

  األماآن الدينية واألثرية
  

ان،   : ستة مساجد، وهي  مخيم عقبة جبريوجد في  ن عف مسجد العباسيين، مسجد أبي بكر الصديق، مسجد عثمان ب
اح     مسجدمسجد الحسيني،  ن رب الل ب ة في      . الشهيد إبراهيم ياغي، مسجد ب اآن األثري ا بالنسبة لألم يم ف  أم ال المخ

  .)2أنظر الخريطة رقم ( )2011، اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر(آثار تاريخية في مخيم عقبة جبر  يوجد أية
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 جبر عقبة مخيم في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  

   السكان
  

أن عدد سكان   ،2007ي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام بين التعداد العام للسكان والمساآن الذ
غ عدد األسر    نسمة من اإلناث،   3,385نسمة من الذآور، و 3,466نسمة، منهم  6,851 بلغ عقبة جبرمخيم  ويبل

  .وحدة 1,369أسرة، وعدد الوحدات السكنية  1,298
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة في     م للسكان والمساآن، أظهرت بيانات التعداد العا ات العمري ع الفئ يم  أن توزي ر  مخ ة جب ام   عقب ان  2007لع ، آ
ل من   % 44.2: آما يلي ا،   15ضمن الفئة العمرية أق ة    % 49.9عام ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ % 2.3عام

وق  65ضمن الفئة العمرية  ات   . عاما فما ف ا أظهرت البيان اث في      آم ذآور لإلن يم أن نسبة ال :  102.4 ، هي المخ
  %.49.4، ونسبة اإلناث %50.6، أي أن نسبة الذآور 100

  

 العائالت
  

ة،  والمقايطة،  عائلة: من عدة عائالت، منها عقبة جبرمخيم يتألف سكان  ة وعائلة الكعابن و العسل   عائل ة   ،أب وعائل
  .)2011، عقبة جبرلمخيم  اللجنة الشعبية( الدواهيك
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  قطاع التعليم
  

ا  ، وقد شكلت نسبة اإلناث% 8.3، حوالي 2007عام  عقبة جبرمخيم سكان دى بلغت نسبة األمية ل %. 74.4 منه
اك  ان هن ين، آ كان المتعلم وع الس ن مجم ة، % 16.4وم راءة والكتاب تطيعون الق تهم % 30.4يس وا دراس انه

ة،  ة، % 30.3االبتدائي تهم اإلعدادي وا دراس ة، و%  8.7انه تهم الثانوي وا دراس وا در%  5.5انه اانه تهم العلي . اس
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام عقبة جبرمخيم ، يبين المستوى التعليمي في 1الجدول رقم 

  
 2007 العلمي، والتحصيل الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( جبر عقبة مخيم سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

يثانوإعدادي بتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

المجموع

 2,254 5 2 7 1 70 53 196 705 756 363 96 ذآور
 2,273 5 1 1 2 75 49 198 665 619 378 280 إناث

 4,527 10 3 8 3 145 102 394 1,370 1,375 741 376المجموع
 .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المرآزي :المصدر  

  
ام الدراسي     عقبة جبرمخيم  عليم األساسية والثانوية فيأما فيما يتعلق بمؤسسات الت  ، فيوجد  2010/2011في الع

ي  يمف تا المخ ةللن مدرس رى   ،وآال ة واألخ دة مختلط اث،واح ديرها لإلن ة ال ت غيل  وآال ة وتش ة إلغاث وث الدولي غ
  ).2جدول رقم ال انظر( )2011، أريحا -مديرية التربية والتعليم( رق األدنىالالجئين الفلسطينيين في الش

  
ين      1,569صفا، وعدد الطالب   44 عقبة جبرمخيم يبلغ عدد الصفوف الدراسية في   ة، وعدد المعلم ا وطالب طالب

دل عدد الطالب لكل       و). 2011، أريحا -تعليممديرية التربية وال(معلما ومعلمة  52 ى أن مع تجدر اإلشارة هنا إل
   .طالبا وطالبة في آل صف 36طالبا وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية  30يبلغ  عقبة جبرمخيم معلم في مدارس 

  
 الدراسي العام في فةالمشر والجهة المدرسة نوع حسب جبر عقبة مخيم في المدارس توزيع: 2جدول 

2010/2011 

  
ر آما يوجد في  ع روضات   مخيم عقبة جب ال،  أرب ى إدار   لألطف ا  تشرف عل ال   . خاصة  اتجه ته غ عدد األطف  ويبل

م   .طفًال وطفلة 256 فيها الكلي ال في      3الجدول رق ع رياض األطف يم ، يوضح توزي ة المشرفة    المخ ، حسب الجه
  .واإلسم

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

  الجهة المشرفة  العدد األطف  سم الروضةا

  خاصة  109  روضة العودة
  خاصة  37  الشهداء بأبناءروضة جمعية البر 

  خاصة  81  روضة جمعية الشابات المسيحية
  خاصة  29  روضة فلسطين

  .2011 ،والتعليممديرية التربية  :المصدر
  

ك      ال يوجد في المخيم صفوف لمرحلة التعليم الثانوي، لذلك يضطر الطالب التوجه إلى مد د المل ن عب ام ب رسة هش
  .)2011عقبة جبر،  الشعبية لمخيماللجنة ( عن المخيم آم 3الثانوية للذآور في مدينة أريحا والتي تبعد حوالي 

 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  سم المدرسةا

  مختلطة  الغوثوآالة   المختلطة اإلعداديةعقبة جبر مدرسة 
  إناث  الغوثوآالة   األساسيةبنات عقبة جبر مدرسة 
 .2011مديرية التربية والتعليم،  :المصدر
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    قطاع الصحة
  
ة  ا( ينمختصالغوث الدولية، وعيادتان ألطباء  إشراف وآالةعيادة صحية ب مخيم عقبة جبرتوفر في ي الشعبية  للجن

  .)2011عقبة جبر،  لمخيم
  

ات       ر بعض المشاآل والعقب ة جب ة  ا(ويواجه قطاع الصحة في مخيم عقب يم  للجن ر،    الشعبية لمخ ة جب ، )2011عقب
  :أهمها
  المرضىعدم وجود عيادة بعد الظهر لخدمة. 
 عدم وجود سيارة إسعاف. 

 

  األنشطة االقتصادية
  

وى   % 74، حيث يستوعب   فينالموظ قطاع  على عدة قطاعات، أهمها  عقبة جبرمخيم االقتصاد في يعتمد  من الق
 ).1انظر الشكل رقم (العاملة 

  
ام  ي ع ج ف د أري ذي أجراه معه داني ال ائج المسح المي د أظهرت نت أن  2011وق ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي

 :، ما يليمخيم عقبة جبر توزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في
  العاملة من األيدي% 74قطاع الموظفين، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 7قطاع الصناعة، ويشكل. 
 من األيدي العاملة% 6، ويشكل سوق العمل اإلسرائيلي. 
  دي العاملةمن األي% 5 قطاع الزراعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 4قطاع التجارة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة%  4قطاع الخدمات، ويشكل. 

 
  عقبة جبرمخيم ة حسب النشاط االقتصادي في توزيع القوى العامل: 1شكل 

  
  2011 عقبة جبر، الشعبية لمخيمللجنة ا: المصدر

  
ان، و بقال 35مخيم عقبة جبر في  يوجد ع    3ة، ومخبز، وملحمت ه، و الخضار  محالت  لبي ديم  محالت   5والفواآ لتق

  .مناشير حجر 3، و)لخ، اوالنجارة ،آالحدادة(للصناعات المهنية محال  18، والخدمات المختلفة
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ر تضرراً  وقد تبين أن الفئة اإل .%35 مخيم عقبة جبر إلىصلت نسبة البطالة في وقد و  يم     جتماعية األآث في المخ

ى   نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية هي ة  ( سوق العمل اإلسرائيلي   تلك الفئة التي تعتمد عل يم  اللجن ة   الشعبية لمخ عقب
  ).2011جبر، 

  

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 65.6وآان هناك ). يعملون% 83.4منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 33.7هناك 

  ). 4انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 39.3من الطالب، و% 47.8منهم (نشيطين اقتصاديا 
  

 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( جبر عقبة مخيم سكان: 4جدول 

 
 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

اطل عن ع
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

المجموعأخرى

 2,254 20 872 40 22 129 3 678 1,362 92 1,135135 ذآور
 2,273 10 2,098 35 3 1,164153 743 165 11 15 139 إناث

 4,527 30 2,970 75 25 1,167282 1,421 1,527 103 1,274150المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

ر تبلغ مساحة  ا   1,859حوالي   مخيم عقبة جب ا، منه ة للزراعة    ادونم   240دونم ا   1,342و ،هي أراض قابل دونم
  ).3خريطة رقم ال، و5انظر الجدول رقم ( أراض سكنية

  

 ) بالدونم المساحة(  جبر عقبة مخيم في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
  العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

  ساحة األراضي الزراعيةم
)240( 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
  دائمة

0 34 234 0 10 184 9 0 47 1,342 1,859 
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  
في المخيم آون أن يوجد زراعة  ، ال)2011(يحا واألغوار مديرية زراعة أربحسب اإلحصائيات الزراعية من 

. المساحة آلها تعتبر منطقة سكنية مأهولة بالسكان وال يوجد مساحات فارغة لالستغالل الزراعي
، إلى )نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا يرجع
على  استند (2011) الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينياني الذي تم من قبل وزارة الزراعة والمسح الميد أن

، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ
ق الحضرية والمناطق المناط السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و

ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبة آتشففا أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها
يوضح الفرق في أرقام المساحات  وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(

 .الزراعية األآبر حسب أريج
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 جبر عقبة مخيم في العنصري الفصل جدار ومسار األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
  2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :المصدر

  
ية،    جبر يقومون سكان مخيم عقبة من % 56فقد بين المسح الميداني أن  ،أما بالنسبة للثروة الحيوانية ة الماش بتربي

  ).6الجدول رقم  انظر( )2011عقبة جبر،  الشعبية لمخيماللجنة ( والنحلجمال والدواجن والمثل األغنام 
  

 جبر عقبة مخيم في الحيوانية الثروة: 6 جدول

 *األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل

2,365 54,800 286 2,426 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران  *

 .2011أريحا،  - مديرية زراعة أريحا واألغوار : المصدر

  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ة ؤسسات  ومكتب لوآالة الغوث الدولية، آما يوجد عدة م ،مخيم عقبة جبر مرآز شرطةيوجد في  ات  و محلي جمعي
، مخيم عقبة جبراللجنة الشعبية ل( تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وفي عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها

  :، منها)2011
   

 تقديم الخدمات العامة لسكان المخيم بهدف، 1995عام ت تأسس :اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر. 
 اد مراآز الشباب،      1954تأسس عام : مرآز الشباب اإلجتماعي ة الغوث واتح يهدف  و، من قبل وآال

 .لخدمة قطاع الشباب
 مربي النحلعمل على خدمة تو، 2008تأسست عام : جمعية تربية النحل. 
 وهي عبارة عن مدرسة صناعية1950تأسست عام : جمعية الشبان المسيحية ،. 
 وهي عبارة عن مدرسة صناعية ،1952تأسست عام  :جمعية البر بأبناء الشهداء. 
 الحفاظ على التراث وحق العودةب وهي جمعية تعنى ،2011تأسست عام : جمعية مفتاح العودة.  
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  تية والمصادر الطبيعية البنية التح
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ر  يوجد في  ة جب ذ      مخيم عقب ة من اء عام ام  شبكة آهرب اء محافظة     1979ع ر شرآة آهرب المصدر   القدس ، وتعتب
ي  اء ف رئيس للكهرب يمال ى   . المخ اء إل بكة الكهرب كنية الموصولة بش دات الس بة الوح ه و .%100وتصل نس يواج

  :بعض المشاآل في مجال الكهرباء، أهمها المخيم
  

 شبكة الكهرباء قديمة وبحاجة إلى تجديد وتوسيع. 
 ضعف التيار الكهربائي. 

  
يم شبكة هاتف، تعمل من خالل مقسم آلي داخل  المخيم آما ويتوفر في ا  المخ من الوحدات السكنية    % 80، وتقريب

  .)2011 اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر،( الهاتفموصولة بشبكة 
  

  النقل والمواصالت
  

ر     ( من وإلى المخيم تقوم بنقل المواطنين سيارة أجرة 25يوجد في مخيم عقبة جبر ة جب يم عقب ة الشعبية لمخ ، اللجن
يم    ،المخيمأما بالنسبة لشبكة الطرق في ). 2011 م من الطرق الرئيسة     4فيوجد في المخ م من الطرق     14و ،آ آ

  ).2011، للجنة الشعبية لمخيم عقبة جبرا() 7جدول رقم الأنظر (الفرعية 
  

 جبر عقبة مخيم في الطرق حالة: 7 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية
  طرق جيده ومعبدة .1  -  -
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  4
  طرق غير معبدة .3  4  10

  .2011اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر،: المصدر

                                

 المياه
  

يم   كان مخ د س تم تزوي روت           ي رآة ميك ا وش ة أريح الل بلدي ن خ ة م اه العام بكة المي ر ش اه عب ر بالمي ة جب عقب
ين الفلسطينيين         اإلسرائيلية، باإلضافة إلى ذلك تقوم أحيانًا ة وتشغيل الالجئ م المتحدة إلغاث ة األم روا (وآال ) األون

وار   بتزويد سكا ع الف ة حوالي           .ن المخيم بالمياه من نب اه العام غ نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المي وتبل
ر      واستنادا إلى معلومات %. 100 ة جب يم عقب ة الشعبية لمخ ام        اللجن يم ع اه المزودة للمخ ة المي ، 2011بلغت آمي

ر       ال/ متر مكعب 20,000حوالي  اه للف د المي دل تزوي در مع ذلك يق را  79د بحوالي  شهر، وب وم / لت ا تجدر    ،الي وهن
اه،          آل  اإلشارة إلى أن المواطن في مخيم عقبة جبر ال يستهلك  د من المي ك بسبب الفاق اه، وذل ة من المي ذه الكمي ه

ع       %24حيث تصل نسبة الفاقد إلى  ل الرئيسة وشبكة التوزي رئيس وخطوط النق ، وهذه تمثل الفاقد عند المصدر ال
ر         وعند المنزل، وبالتال ة جب يم عقب اه في مخ رد من المي وم    74ي يبلغ معدل استهالك الف را في الي ذا   . لت ر ه ويعتب

ة    ة الصحة العالمي ى     ،المعدل اقل من الحد األدنى المقترح من قبل منظم ذي يصل إل وم      100وال رد في الي ر للف لت
  .)2011اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر، (
  

ا ت ة أريح ذآر أن بلدي ة ولكن ومن الجدير بال اه العام بكة المي ر ش لطان عب ع عين الس اه نب يم بمي د المخ وم بتزوي ق
اه             ة من المي ة آمي يم بأي د المخ ة بتزوي وم البلدي ة الشعبية   (بصورة متقطعة، حيث أنه في الوقت الحالي ال تق اللجن

ر،   درولوجيين الف         . )2011لمخيم عقبة جب ل مجموعة الهي م إعدادها من قب ى دراسة ت تنادا إل د   ،لسطينيين واس فلق
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ام       يم في الع ى سكان المخ ا   60,891حوالي   2009بلغت آمية المياه المزودة من نبع عين السلطان إل را مكعب  /مت
  .)2011، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين(السنة 

  
دا    وبسبب شح المصادر المائية في المخيم يقوم ع ج م أن   مع  ،السكان أحيانًا بشراء صهاريج المياه بسعر مرتف العل

غ سعته         . شيقالنسعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة يبلغ  اه تبل ة لجمع المي ات عام ة خزان ا يوجد ثالث ا آم
  ). 2011اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر، (متر مكعب  1,300

  

  الصرف الصحي
  

ى شبكة صرف صحي       ر إل ة جب ر اإلمتصاصية       ،يفتقر مخيم عقب اه    حيث يستخدم السكان الحف تخلص من المي لل
واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تقدر  .)2011اللجنة الشعبية  لمخيم عقبة جبر، ( العادمة

أما على مستوى الفرد في . سنويا امكعب امتر 129,964مترا مكعبا، بمعنى  356آمية المياه العادمة الناتجة يوميا 
وم    52الفرد من المياه العادمة بحوالي  المخيم، فقد قدر معدل إنتاج را في الي ة بواسطة      . لت اه العادم ع المي تم تجمي ي

ي      رة ف ا مباش ا إم تخلص منه تم ال ث ي طة صهاريج النضح، حي ا بواس تم تفريغه م ي ن ث ر االمتصاصية، وم الحف
ة     اة للبيئ ة المجاورة دون مراع ى أ    . المناطق المفتوحة أو في األودي ا تجدر اإلشارة إل اه     وهن تم معالجة المي ه ال ي ن

  .  العادمة الناتجة سواء عند المصدر، أو عند مواقع التخلص منها، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة
                                                                                                                                                                        

  النفايات الصلبة
  

ا واألغوار      مجلس الخدمات المشترك"يعتبر  ات الصلبة في أريح م   " للتخطيط والتطوير إلدارة النفاي ة األم ووآال
ين الفلسطينيين   المتحدة إلغاثة وتش  روا (غيل الالجئ ات الصلبة      ات الجه ) األون الرسمية المسؤولة عن إدارة النفاي

ات   ع النفاي ا بجم ل حالي ي تتمث ر، والت ة جب يم عقب ي مخ ة والصناعية ف واطنين والمنشآت التجاري الناتجة عن الم
ات      والتخلص منها، حيث أن هناك إتفاقية بين بلدية أريحا واألونروا يقوم المجلس  إدارة جزء من النفاي ا ب بموجبه

  ). 2012مجلس الخدمات المشترك، (الصلبة 
  

كان  م س ع معظ ازل اينتف ن المن ة ع ات الناتج ع النفاي تم جم ث ي لبة، حي ات الص ة إدارة النفاي ن خدم يم م لمخ
موزعة في  والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى حاويات 

يم    ات سعة    35أحياء المخيم حيث يوجد في المخ ل المجلس          واحد  حاوي ا من قب ك جمعه د ذل تم بع ر مكعب، لي مت
ات     ا للنفاي بواقع مرة يوميًا، ونقلها بواسطة سيارات النفايات التي يملكها مجلس الخدمات المشترك إلى مكب أريح

يم، حيت     6والذي يبعد حوالي  ،الصلبة ق           آم عن مرآز المخ ذا المكب عن طري ات في ه تخلص من النفاي تم ال ي
ا ي المكب . دفنه ات الصلبة ف تخلص من النفاي ة ال غ تكلف ي 20وتبل ر(طن / القش ة جب يم عقب عبية لمخ ة الش ، اللجن

ة          ).2011 تم فصلها في المكب، حيث يوجد منطق وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النفايات الطبية والنفايات الخطرة ي
   ).2012مجلس الخدمات المشترك، (ومنطقة النفايات الطبية  ،ع، آمنطقة نفايات المسالخمحددة لكل نو

  
ا       م إنش ات الصلبة ت ا الصحي للنفاي ام  ؤوتجدر اإلشارة هنا أن مكب أريح ة      ،2007ه ع ة الياباني ل من الوآال بتموي

السلطة (ة أريحا واألغوار من محافظ% 72.2وتشمل منطقة الخدمة لمكب أريحا حوالي ). جايكا(للتعاون الدولي 
ر وعين السلطان     ) 2010الوطنية الفلسطينية،  ة جب حيث تغطي مدينة أريحا وبلدة الديوك والنويعمة ومخيمي عقب

ترك،  ( دمات المش س الخ ة   ). 2012مجل ايير الياباني ى المع اد عل م االعتم ب ت ميم المك د تص ا  -عن ة فوآوآ نظري
)Semi aerobic system(   م تبطين ا ة          ، حيث ت ين من الترب ة بطبقت اه الجوفي ع تسرب العصارة للمي لمكب لمن

تيك    ن البالس ة م ة   ذووطبق ة العالي ارة       . (HDPE)الكثاف ع العص ب لجم ن األنابي بكة م د ش ى تمدي افة إل باإلض
ه          تخلص من ه في الجو لل از وإطالق ع الغ م ترآيب أنابيب لجم ع العصارة، وت ة خاصة لتجمي ي برآ وتصريفها ف

دما( ترك، مجلس الخ م  ).2012ت المش دول رق ين الج عته   8يب ا الصحي وس ن مكب أريح ات ع بعض المعلوم
داد السكان  ه وأع ذي يغطي ي ال دمهموالنطاق الجغراف ذين يخ ا موضح بالجدول . ال الي،وآم د انتهى  الت العمل فق

  .  انمدو 20حاليًا بإعداد خطة لتوسيع المكب بمساحة  مجلس الخدمات، لذلك يقوم 2011 عام بالمكب
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 الصلبة للنفايات الصحي أريحا مكب عن معلومات: 8جدول 

 منطقة الخدمة
عدد 
 السكان

آمية 
النفايات 
  اليومية

)يوم/طن(

السعة 
التصميمية 

 )3م(

مساحة 
منطقة طمر 

النفايات 
 )دونم(

المساحة 
اإلجمالية 

 )دونم(

العمر 
 االفتراضي

انتهاء 
العمل 
 بالمكب

وبلدة الديوك  ،نة أريحامدي
ومخيمي عقبة جبر  ،والنويعمة

من % 72.2(وعين السلطان 
 )محافظة أريحا واألغوار

 2011 سنوات 4 26.5 10.3 53,000 35 - 32,36833

 2012للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار،  مجلس الخدمات المشترك: المصدر
  

يم   ، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من  ة النفايات الناتجة من المخيمبكميأما فيما يتعلق  ات في المخ ادل    النفاي ا يع م
ادل    4.8 لبة الناتجة يوميا عن سكان المخيمآغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الص 0.7  1,750طن يوميا والتي تع

  ). 2012أريج ،  -أبحاث المياه والبيئة  وحدة(طن سنويا 
  

  البيئية األوضاع
  

اد    مخيم عقبة جبريعاني  ا وإيج ول  الآغيره من قرى ومخيمات المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجته حل
  : لها، والتي يمكن حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  
  ع   تاستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميكروت اإلسرائيلية التي رميم وتوزي حتكر حفر وت

ار الموجودة            ،ه وبيعهاالميا رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ا حرم الفلسطينيون من حف ر من    . بينم وفي آثي
يم         د المخ اه من شرآة ميكروت اإلسرائيلية لتزوي األحيان، تعتمد السلطة المحلية بشكل آبير على شراء المي

اه    وتقوم الشرآة من خالل اآلبار التي تملكه. التي تعمل على خدمته بالمياه رة من المي ا باستخراج آميات آبي
ر الشرعية، حيث      الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية غي

اه        ة من المي ات هائل ة األغوار آمي ج،  (يستخدم المستوطنون وخاصة في منطق يم    ). 2011أري يوجد في مخ
ر ر بئ ة جب روتاتابع انعقب رآة ميك اوه ،ن لش م : م ا رق م  ،)1(أريح ا رق دة) (2(وأريح اه  وح اث المي أبح

 ).2012أريج،  -والبيئة
 
 قدم شبكة المياه العامة. 
 

  إدارة المياه العادمة
  
 ة،      عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر اإل اه العادم تخلص من المي متصاصية لل

ة      اه العادم واطنين بتصريف المي تاء، بسبب عدم           وقيام بعض الم ة خاصة في فصل الش في الشوارع العام
صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل   بمكارةتمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 

ة           . المخيم ار المنزلي ا في اآلب تم تجميعه ي ي اه الت ة والمي اه الجوفي آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المي
ر صالحة للشرب، حيث      )مع مياه األمطارآبار ج( ا غي ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعله

الي تجنب              ات األرض، وبالت ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل أن هذه الحفر تبن
ى آخر  ت إل ن وق ر م غ الحف يارات النضح لتفري تخدام س ة . اس اه العادم ا أن المي تم آم ي ي ة الت ر المعالج غي

اطق مفتوحة دون األخذ             ا في من تخلص منه تم ال يارة النضح، ي تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة س
 .  بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
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  الجيوسياسي في مخيم عقبة جبرالوضع 
  

ى  استنادا ة  إل ة ف      اتفاقي ة والموقع ة المؤقت ام        أوسلو الثاني ول من الع امن والعشرين من شهر أيل ين    ،1995ي الث ب
ين     ،السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ر لالجئ ة جب ى تم تقسيم أراضي مخيم عقب اطق   إل م    ،)ج(و) أ(من حيث ت

ا   1,630تصنيف  ة    % 88(دونم يم الكلي اطق    أراضي من  ) من مساحة المخ يم آمن ي   وهي   ،)أ(المخ اطق الت المن
ة    . األراضيعلى  واإلدارية األمنيةسلطة الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة تتمتع فيها ال ذآر أن غالبي والجدير بال

اطق المصنفة     ا   229تصنيف  و. )أ( السكان يتمرآزون في المن ة    % 12(دونم يم الكلي اطق  ) من مساحة المخ آمن
ا أو    ريا،إداأمنيا و الكاملة  اإلسرائيلية وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة ،)ج( حيث يمنع البناء الفلسطيني فيه

  .)9جدول رقم أنظر ال( اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةبتصريح صادر عن  إال األشكالاالستفادة منها بأي شكل من 
  

 1995عام  الثانية أوسلو تفاقيةا علىبناء مخيم عقبة جبر في األراضي تصنيف: 9جدول 

 من المساحة الكلية للبلدة%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي
 88 1,630 )أ( مناطق
 0 0 )ب(مناطق 
 12 229 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 1,859 المساحة الكلية

 2011أريج  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة  :المصدر
  

  عقبة جبرمخيم الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  لمشاريع المنفذةا
  
  ). 10نظر الجدول رقم أ( خمس سنوات ماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  عقبة جبرمخيم ل اللجنة الشعبية تقام
  

 ماضية سنوات خمسال خالل جبر عقبة لمخيم الشعبية اللجنة نفذتها التي المشاريع: 10جدول 

  مولةالجهة الم  السنة  النوع  سم المشروعا

 وزارة المالية  2010  خدماتي  مخيم عقبة جبر ملعباستكمال 
  بلدية فرنسية ووزارة المالية  2012-2007  بنية تحتية  شبكة مياه

  بكدار/ الصندوق العربي  2005  تعليمي  روضة العودة ومرآز الطفل
 شرآة االتصاالت  2008  بنية تحتية  حديقة عامة

  .2011، جبراللجنة الشعبية لمخيم عقبة  :المصدر

  

  المشاريع المقترحة
   

، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام المخيمبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان  عقبة جبرخيم تطلع مي
، خيمفي الم تالقادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي عقد

وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من ). أريج(القدس  –معهد األبحاث التطبيقية والتي قام بتنفيذها 
  :وجهة نظر المشارآين في الورشة

  
 .متابعة مشروع المياه .1
 .توفير أماآن للثروة الحيوانية بعيدة عن أماآن السكان .2
تأثيرها الصحي ومراقبة ، خيصاوعدم إعطائها التر ،العمل على إخراج مناشير الحجر من بين المنازل .3

 .على السكان
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 .مع محطة تنقية لالستفادة من المياه العادمة ،توفير شبكة صرف صحي  .4
 .حل مشكلة اإلنارة وتعبيد الطرق، وتوفير لجنة هندسية لإلشراف على التخطيط العمراني  .5
 .مشاريع مدرة للدخل تنفيذ .6
 .توفير فرص لتسويق المنتجات التراثيةو ،ودعم التعليم الجامعي ،دراسة بعض الحاالت ومساعدتها .7
 .الحاجة إلى زيادة عدد الحاويات وعدد عمال النظافة .8
 .توفير أماآن ترفيهية لألطفال .9
 



  أريحاظة محاف                                        دراسة التجمعات السكانية                                                                           
 

 16

  مخيماألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   
اني ي يمع ة     المخ ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  . م دول رق ين الج ات   11ويب ات واالحتياج األولوي
  .عقبة جبراللجنة الشعبية لمخيم من وجهة نظر  للمخيم تطويريةال
  

 جبر عقبة مخيم في التطويرية واالحتياجات األولويات: 11جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
  ^ آم 10   *  شق، أو تعبيد طرق 1
   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  نبع واحد   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  متر مكعب 1000  *  بناء خزان مياه 6

 آم 10   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
 آم 5  *  هرباء جديدةترآيب شبكة آ 8
  *    حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارة واحدة      *  لجمع النفايات الصلبةسيارات   10
  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 مرآز صحي   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 يادة واحدةع  *   عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
      *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

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

 االحتياجات الزراعية
   *    استصالح أراض زراعية 1
  *   إنشاء آبار جمع مياه 2
  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
  طن سنويا 500   *  أعالف وتبن للماشية 5
  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6
  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
  *    بذور فلحة 8
  *    نباتات ومواد زراعية 9
  .آم طرق داخلية 5و رئيسة آم طرق 5^ 

2011، الشعبية لمخيم عقبة جبر اللجنة :المصدر
  
 
 
  
  
  



  أريحاظة محاف                                        دراسة التجمعات السكانية                                                                           
 

 17

   المراجع
  

  من وآالة األمم 2012آانون الثاني،  31تاريخ االسترداد . مخيم عقبة جبر لالجئين، )2012(األونروا ،
): األونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ttp://www.unrwa.org/atemplate.php?id=149h 
  رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، )2009(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني- 

  .فلسطين
  ة الفلسطينية لطة الوطني ي فلسطين )2010(الس ات الصلبة ف ة إلدارة النفاي تراتيجية الوطني  - 2010(، اإلس

 .فلسطين. هللارام ا). 2014
 2011 ،اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر. 
 ا واألغوار         مجلس الخدمات المشترك ات الصلبة في أريح ، قاعدة  )2012(للتخطيط والتطوير إلدارة النفاي

 .فلسطين. أريحا. بيانات المجلس
   ة اث التطبيقي د األبح دس  –معه ج(الق ات الجغر  )2010) (أري م المعلوم دة نظ ات وح دة بيان ة ، قاع افي

 .فلسطين -واالستشعار عن بعد، بيت لحم 
   ة ج ( القدس  -معهد األبحاث التطبيقي د    وحدة نظم المعلوم    ،)2011) (أري ة واالستشعار عن بع  .ات الجغرافي

 .فلسطين -بيت لحم . بدقة عالية نصف متر - 2010تحليل استخدامات األراضي لسنة 
  ة اث التطبيقي د األبح دس -معه ج( الق ات ،  ق)2012) (أري دة بيان دةاع ة  وح اه والبيئ اث المي م،. أبح ت لح  بي

  .فلسطين
   الي يم الع ة والتعل يم   )2010/2011(وزارة التربي ة والتعل ة التربي ات مديري ة  -، بيان امحافظ دة أريح ، قاع

 . فلسطين -أريحا. بيانات المدارس
  طينية ة الفلس ة  )MOA) (2010/2011(وزارة الزراع ة محافظ ة زراع ات مديري اأ، بيان ا. ريح  -أريح

  .فلسطين
 

 Palestinian Hydrology Group (PHG) (2011). Water Master Plan for Jericho.   

 
 
 


