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  شكر وعرفان

  
بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

  .لتمويلها هذا المشروع) AECID(لتنمية من أجل ا
  

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

  . جمع البيانات قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية

  
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 مح        ى معلومات ش ا  افظة  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
ي    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "م االحتياجات 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  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي ، والبيئي

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 واالجت      ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي   والخط تقرة ف ر المس ة غي ماعي

  .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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  السلطانمخيم عين دليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

ع  ، أريحامحافظة  مخيماتحد أ و، هالسلطانمخيم عين  ة   شمال ويق ا مدين د   أريح ى بع وائي    2.5، وعل م ه ا  آ منه
يم  المسافة األفقية بين مرآز( ة    المخ ا ومرآز مدين وب  يحده من الشرق   . )أريح ة   والجن ا مدين  الشمال ومن   ،أريح

ج،   - وحدة نظم المعلومات الجغرافية( الفوقا الديوك عين الغرب، ومن النويعمة م    ( )2010أري أنظر الخريطة رق
1(.  
  

 السلطان عين مخيم وحدود موقع 1: يطةخر

  
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 
اع  السلطانمخيم عين قع ي را  198 على ارتف ه         مستوى  تحت  مت دل السنوي لألمطار في غ المع سطح البحر، ويبل

بية حوالي      24ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى  146.4حوالي  ة النس دل الرطوب درجة مئوية، ويبلغ مع
  ). 2010 أريج، - وحدة نظم المعلومات الجغرافية(% 49

  
ل   م 1994عام  السلطانمخيم عين  لجنةتم تأسيس  ي   من قب رة شؤون الالجئ ة   ، ندائ ، أعضاء  9من  وتتكون اللجن

ر   ،هاموظفين في 6 يعملو م ويوجد مق ا  دائ از    .له ة جه ك اللجن اه   ًااحد و ًاتمتل يارة لجمع     ،لصيانة المي ك س وال تمتل
  .)2011، اللجنة الشعبية  لمخيم عين السلطان(النفايات 

  
  : ، ما يلي)2011، اللجنة الشعبية  لمخيم عين السلطان( التي  تقوم بها لجنة المخيمومن مسؤوليات 

 وصيانتها العامة شبكة مياه الشرب ترآيب. 

 الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعيةالطرق وتنظيف  وتأهيل شق وتعبيد. 
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 حماية المواقع التاريخية واألثرية 

 عمل مشاريع ودراسات. 

 توفير وسائل مواصالت. 

 توفير رياض لألطفال. 
 

  نبذة تاريخية
  

ام     .طانلعين السنبع سم نسبة إلى بهذا اإل السلطانمخيم عين  سمي ى ع ا  .1948 ويعود تاريخ إنشاء التجمع إل  أم
ا،  ومدينة يافا وقراها،  مدينة إلىفيعود أصلهم  السلطانعين مخيم سكان  راه،    والرملة وقراه ر السبع وق ة  وبئ مدين
  .)1رقم  صورةالأنظر ( )2011، اللجنة الشعبية  لمخيم عين السلطان( غزة

  
 منظر عام لمخيم عين السلطان: 1 صورة

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ي د ف ين الس يوج يم ع بمسجد : اهم نامسجد طانلمخ ي طال ن أب ي ب دعوةو ،عل اآن أ .مسجد ال بة لألم ا بالنس م
ر : منهاثرية، األماآن األ بعضفهناك  المخيماألثرية في  ل السلطان   ،مسجد عين السلطان الكبي اطق   ،وت ذه المن  وه

يم عين السلطان   اللجنة الشعبية  ( ، آما يوجد آنيس خاص باليهودالسياحي لالستغاللمؤهلة   أنظر ( )2011، لمخ
  .)2الخريطة رقم 
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 مخيم عين السلطانالمواقع الرئيسة في  2: خريطة

  
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007في عام  بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
غ   السلطان مخيم عين   نهم    3,017بل ذآور، و    1,520نسمة، م اث،     1,497نسمة من ال غ عدد   نسمة من اإلن ويبل

  .وحدة 653أسرة، وعدد الوحدات السكنية  589األسر 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ان  2007لعام  السلطانمخيم عين ة في أن توزيع الفئات العمريأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ، آ
ي  ل من      % 42.6: آما يل ة أق ة العمري ا،   15ضمن الفئ ة    % 53.9عام ة العمري ا،   64 -15ضمن الفئ % 2.1عام

وق  65ضمن الفئة العمرية  ات   . عاما فما ف ا أظهرت البيان اث في      آم ذآور لإلن يم أن نسبة ال :  101.5، هي  المخ
  %.49.6ونسبة اإلناث ، %50.4، أي أن نسبة الذآور 100

  

 العائالت
  

ة  عائلة: من عدة عائالت، منها السلطانمخيم عين يتألف سكان  ة  و الدوايم دواهيك عائل يم    ( .ال ة الشعبية  لمخ اللجن
  .)2011، عين السلطان
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  قطاع التعليم
  

دى   ة ل بة األمي كان بلغت نس ين س يم ع لطانمخ ام  الس والي 2007ع اث %5.4، ح بة اإلن كلت نس د ش ا ، وق  منه
اك %. 76.8 ان هن ين، آ كان المتعلم وع الس ن مجم ة، % 14.6وم راءة والكتاب تطيعون الق وا % 27.3يس انه

ة،   ة،    % 28.9دراستهم االبتدائي تهم اإلعدادي وا دراس ة،    % 13.4انه تهم الثانوي وا دراس تهم   % 9.6انه وا دراس انه
ا م . العلي ي 1الجدول رق ين المستوى التعليمي ف يم عين ، يب لطامخ ام نالس ، حسب الجنس والتحصيل العلمي لع

2007.  
  

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

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

 ثانويإعداديابتدائي
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

مجموعال

 1,033 3 - 7 1 58 28 149 304 304 153 26 ذآور

 1,039 3 - 1 2 52 60 128 295 262 150 86 إناث

 2,072 6 - 8 3 110 88 277 599 566 303 112المجموع
 .ج النهائية، النتائ2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر  

  

ة في        يم األساسية والثانوي ق بمؤسسات التعل ا يتعل يم عين السلطان    أما فيم ام الدراسي     مخ ، 2010/2011في الع
ة       المخيم مدرسة وآالة واحدة وهي مدرسة عين السلطان األساسية المختلطة،  فيوجد في  ل وآال ا من قب تم إدارته ي

طي    ين الفلس غيل الالجئ ة وتش ة إلغاث وث الدولي ى الغ رق األدن ي الش روااأل -نيين ف يم ( ون ة والتعل ة التربي  -مديري
  ).2011أريحا،

 
ي    ية ف دد الصفوف الدراس غ ع ين  يبل يم ع لطانمخ الب   29 الس دد الط فا، وع دد   1,039ص ة، وع ا وطالب طالب

ين  ة  37المعلم ا ومعلم يم(معلم ة والتعل ة التربي ا -مديري دل  ). 2011، أريح ى أن مع ا إل ارة هن در اإلش دد وتج ع
غ   السلطانمخيم عين الطالب لكل معلم في مدارس  ة الصفية       28يبل غ الكثاف ة، وتبل ا وطالب ة    36طالب ا وطالب طالب

   .في آل صف
  

ة خاصة   اته إدارلألطفال، تشرف على  ثالث روضات السلطانمخيم عين آما يوجد في  ال    . جه غ عدد األطف ويبل
ال في     ، يو2الجدول رقم  .طفًال وطفلة 208  فيها الكلي ع رياض األطف يم ضح توزي ة المشرفة    المخ ، حسب الجه
  .واالسم

  
 المشرفة والجهة االسم حسب المخيم في األطفال رياض توزيع :2جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  سم الروضةا

  خاصة  77  )ب(روضة األيدي الصغيرة 
  خاصة  58  األملروضة جمعية بذور 

  خاصة  73  ين الطفولةياسمروضة 
 2011 ،والتعليممديرية التربية  :المصدر

.  
ى مدرسة     المرحلة الثانوية لذلك يضطر الطالب والطال   مدرسة لتعليم التجمع إلى وجود يفتقرو آما ات التوجه إل ب

د والتي للذآور آم، ومدرسة هشام بن عبد الملك الثانوية  8الثانوية والتي تبعد عن التجمع بنات أريحا   8 أيضا  تبع
  .إآمال دراستهم الثانويةعن التجمع، من اجل  آم
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اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان، ( آما يواجه قطاع التعليم في مخيم عين السلطان بعض العقبات والمشاآل
  : ، منها)2011
 الكادر التعليمي ضعف. 

 عدم صالحية الصفوف المدرسية. 
 

    قطاع الصحة
  
وعيادة طبيب عام تشرف ، خاص مرآز صحي صحية، حيث يوجدال بعض المرافق لطانالسمخيم عين توفر في ي

ة    فإن المرضى يتوجهون إلى المخيمالمطلوبة في وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية  .عليها الوآالة ادة وآال عي
م  1عن التجمع حوالي    بعدعين السلطان والتي تتجمع عين السلطان في  ة  ( آ يم  اللجن ، عين السلطان   الشعبية لمخ

2011(.  
  

  : الكثير من المشاآل والعقبات، أهمها طانلمخيم عين الس يواجه قطاع الصحة في

 م توفر خدمات صحية متطورةعد. 

 عدم وجود طبيب مناوب. 

  توفر األدوية في صيدلية الوآالةعدم. 

 عدم توفر مختبر للتحاليل الطبية. 

 عدم وجود مرآز أشعة. 

 عدم وجود سيارة إسعاف. 

 وجود عيادة أسنان عدم. 

 عدم وجود عيادة للتأهيل النفسي. 
  

  األنشطة االقتصادية
  

يم عين   يعتمد االقتصاد في   ا      السلطان مخ ى عدة قطاعات، أهمه من  % 39، حيث يستوعب   الموظفين قطاع  عل
 .)1انظر الشكل رقم ( )2011، اللجنة الشعبية  لمخيم عين السلطان( القوى العاملة

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

 :، ما يليمخيم عين السلطانتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في 
  من األيدي العاملة% 39قطاع الموظفين، ويشكل. 

  دي العاملةمن األي% 35قطاع الزراعة، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 22قطاع التجارة، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 4قطاع الصناعة، ويشكل. 
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 مخيم عين السلطانتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  2011، اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان :المصدر
  

ا ت  مآالمنش  بعض  في التجمع    يوجد ف قتصادية والتجاريةإلاالنشاطات من حيث أما  ع   نمحال و ،ةبقال  12 :نه  لبي
 ،آالحدادة (للصناعات المهنية  تمحال 10و ،لتقديم الخدمات المختلفةت محال 10ون، املحمتو ،والفواآهالخضار 
  .واحد حجر منشارو ،)لخا...والنجارة،

  
يم عين   صلت نسبة البطالة في  وقد و  ى  مخ ر تضرر       %.10 السلطان إل ة األآث ة االجتماعي ين أن الفئ د تب ا في  وق

  :، هي على النحو التالي)2011، اللجنة الشعبية  لمخيم عين السلطان( اإلسرائيلية نتيجة اإلجراءات المخيم

 قطاع الزراعة. 

 تربية المواشي. 

 سوق العمل اإلسرائيلي. 

 لخاصقطاع اال. 

 قطاع الخدمات. 
 

  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  هاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالذي نفذه الج المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 60.4وآان هناك ). يعملون% 90.6منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 39هناك 

  ). 3انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 40.9من الطالب، و% 48.4منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007 - العمل بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( السلطان عين مخيم سكان: 3جدول 

 
 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 

 زلالمن

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموعأخرى

 1,033 8 370 19 20 40 2 289 655 23 35 597 ذآور

 1,039 4 882 3 4 48 510 317 153 8 10 135 إناث

 2,072 12 1,252 22 24 88 512 606 808 31 45 732المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - عداد العام للسكان والمساآن، الت2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

احة  غ مس ين الستبل يم ع والي  انلطمخ ًا 853ح ا دونم ة ادونم 46، منه ة للزراع ي أراض قابل ًا 679و ،ه  دونم
  ).3، وخريطة رقم 4انظر الجدول رقم ( أراض سكنية

  

 ) بالدونم المساحة(  السلطان عين مخيم في ضياألرا استعماالت: 4 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
الحرجية

برك 
مائية

 مساحة األراضي الزراعية
(46) 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

موسمية
المراعي

بيوت 
تيكيةبالس

زراعات 
 دائمة

0 2 126 0 1 43 0 0 3 679 853 
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 

أن  آونفي المخيم يوجد زراعة  ، ال)2011(مديرية زراعة أريحا واألغوار بحسب اإلحصائيات الزراعية من 
 يرجو. احات فارغة لالستغالل الزراعيمسالمساحة آلها تعتبر منطقة سكنية مأهولة بالسكان وال يوجد 

، إلى )نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا 
على  استند (2011) الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالمسح الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و أن

، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الحيازات الزراعية حجم محددأتعريف المساحات الزراعية 
المناطق الحضرية والمناطق  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
  

ية،   مخيم عين السلطان سكان من% 7 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد  يقومون بتربية الماش
  ).5الجدول رقم  انظر(والنحل ألغنام ا مثل

  
 مخيم عين السلطان في الحيوانية الثروة: 5 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

70 0 0 1,337 0 
  .العجالت والثيرانوالعجول وتشمل األبقار  *

 2011، أريحا -  مديرية زراعة أريحا واألغوار: المصدر
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 استعماالت األراضي في مخيم عين السلطان: 3 خريطة

 
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
ات  الزراعةيواجه قطاع  يم عين السلطان     ( في مخيم عين السلطان الكثير من المشاآل والعقب ة الشعبية لمخ ، اللجن

  :، أهمها)2011

 عدم توفر رأس المال. 

  ةلمنتجات الزراعيامشكلة تسويق. 

 مشكلة توصيل المياه لألراضي الزراعية. 

 االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المزارع . 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

دم خدماتها    و محليةؤسسات ميوجد عدة إال انه ، حكومية مؤسسات أية طانلمخيم عين السيوجد في ال  ات تق جمعي
ي ع   ع، وف ات المجتم ف فئ ة ور لمختل االت ثقافي ا دة مج ية وغيره لطان  ( ياض ين الس يم ع عبية  لمخ ة الش ، اللجن

  :، منها)2011
   

  ام   تتأسس  :السلطان مخيم عين   ل اللجنة الشعبية ل   1994ع ي   ، من قب رة شؤون الالجئ  ، بهدف ندائ
 .تقديم الخدمات العامة لالجئين

 ام   : السلطان مخيم عين   مرآز نسوي ل   ،2006تأسس ع ة   وزارة من قب ى ويعن ، الشؤون االجتماعي
 .جميع نواحي الحياةفي وإآسابها مهارات مختلفة  ،بالمرأة الفلسطينية

 باب ادي ش ين  ن يم ع لطانمخ ام تأسس  :الس ن ،1952ع م ترخيصه م ا ت ل وحالي باب  قب وزارة الش
 .االهتمام بجميع النواحي الرياضية والثقافية واالجتماعيةبهدف والرياضة، 
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  طيننا ز فلس ام  تأسس :مرآ ل 2011ع ن قب ة ووز ، م ةوزارة ارة الداخلي ة  ب، الثقاف ة الثقاف دف تنمي ه
 .سكان مخيم عين السلطانلدى والتراث الشعبي 

 ان قائق النعم ام  تأسس :ش ل2005ع ن قب ة وزارة ، م ؤون االجتماعي و  ،الش ة وه ن جمعي ارة ع عب
 .خيرية تقوم بتقديم خدماتها لسكان مخيم عين السلطان

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

اء محافظة   1989عام شبكة آهرباء عامة منذ  السلطانمخيم عين يوجد في  المصدر   القدس ، وتعتبر شرآة آهرب
ى  . المخيمالرئيس للكهرباء في  يم   إال أن .%100وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إل المخ

  :، أهمها)2011، لجنة الشعبية لمخيم عين السلطانال( يواجه بعض المشاآل في مجال الكهرباء

 ارتفاع أسعار الكهرباء. 

 عراةمشكلة األسالك الم. 

 مشكلة إنارة الطرق. 
ي داخل      المخيم ويتوفر في  يم شبكة هاتف، تعمل من خالل مقسم آل ا  المخ من الوحدات السكنية    % 100، وتقريب

  .)2011لطان، اللجنة الشعبية لمخيم عين الس( موصولة بشبكة الهاتف
  

  النقل والمواصالت
  

ل   انقوم ن يباصا السلطانمخيم عين يوجد في  واطنين بنق يم عين السلطان     ( الم ة الشعبية لمخ ا  ). 2011، اللجن أم
ة الطرق   آم من 6من الطرق الرئيسة و آم 10 المخيمفيوجد في  ،المخيمبالنسبة لشبكة الطرق في  ة  ( الفرعي اللجن
  ).6جدول رقم الأنظر ( ،)2011، نالشعبية لمخيم عين السلطا

  

 السلطان عين مخيم في الطرق حالة: 6 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  ومعبدة ةجيدطرق  .1  2  -

  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  8  6

  طرق غير معبدة .3  -  -

 .2011اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان،  :المصدر
  

 المياه
  

ة             تقوم اللجن اه العام ر شبكة المي اه عب يم عين السلطان بالمي د سكان مخ ي  ة الشعبية لمخيم عين السلطان بتزوي الت
ى      2001عام أنشئت  ة إل اه العام ة    %70، وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المي ا النسبة المتبقي ، أم

اه من مصادر أخرى        ى شراء صهاريج المي يم عين السلطان،      (  من الوحدات السكانية فتعتمد عل ة الشعبة لمخ اللجن
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ام  . )2011 لطان ع ين الس يم ع زودة لمخ اه الم ة المي د بلغت آمي والي 2009لق هريا،  12,600، ح ر مكعب ش مت
اه  . اليوم/ لترا 139وبذلك يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي  ديثا،  أنشئت  وبما أن شبكة المي د   ن إف ح نسبة الفاق

، وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع %3 وتبلغ بيانس منخفضة من المياه
زل د المن ي     ،وعن اه ف ن المي رد م تهالك الف دل اس غ مع الي يبل يموبالت وم   135 المخ ي الي را ف ة (لت مجموع
اه من الشبكة ا     و). PHG( ،2011(الفلسطينيين  نالهيدرولوجيي ر المكعب للمي ة  يبلغ سعر المت ي  1.30لعام  /ل قش
  .)2011اللجنة الشعبة لمخيم عين السلطان، (متر مكعب 

  
  . امكعب امتر 2,250من المياه  اسعتهيتوفر في المخيم ثالثة خزانات عامة لجمع المياه، وتبلغ 

  

  الصرف الصحي
  

تخلص من   يفتقر مخيم عين السلطان إلى توفر شبكة للصرف الصحي حيث يستخدم السكان الحفر االمتصاصية ل ل
يم عين السلطان،    (المياه العادمة  اه         .)2011اللجنة الشعبة لمخ ومي من المي ديرات االستهالك الي ى تق تنادا إل واس

أما . سنويا امكعب امتر 104,091مترا مكعبا، بمعنى  285للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميا بما يقارب 
أبحاث  وحدة( لترا في اليوم 95معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي على مستوى الفرد في المخيم، فقد قدر 

بواسطة صهاريج النضح، ومن ثم يتم التخلص منها تفريغ الحفر االمتصاصية يتم  . )2012أريج ،  -المياه والبيئة
اه ا  . في مناطق مفتوحة دون مراعاة للبيئة د     وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المي ة الناتجة سواء عن لعادم
  .شكل خطرا على البيئة والصحة العامةتالمصدر أو عند مواقع التخلص، مما 

  

  النفايات الصلبة
  
ا واألغوار      مجلس الخدمات المشترك"عتبر ي ات الصلبة في أريح م   و" للتخطيط والتطوير إلدارة النفاي ة األم وآال

ين الفلسطينيين     ة وتشغيل الالجئ روا األ( المتحدة إلغاث ات الصلبة     ولةؤالمس الرسمية   ات الجه ) ن عن إدارة النفاي
ات      عين السلطان  مخيم  الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجارية والصناعية في ا بجمع النفاي ل حالي ، والتي تتمث

إدارة جزء من النف        والتخلص منها ا ب وم المجلس بموجبه روا يق ا واالن ات  ، حيث أن هناك اتفاقية بين بلدية أريح اي
   .)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

والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى حاويات موزعة في  
مرات أسبوعيا،  3متر مكعب، ليتم بعد ذلك جمعها بواقع  1حاويات بسعة  10المخيم يوجد في  حيثالمخيم أحياء 

ذي           ات الصلبة وال ا للنفاي ى مكب أريح ونقلها بواسطة سيارات النفايات التي يملكها مجلس الخدمات المشترك  إل
ة   . عن طريق دفنها آم عن مرآز المخيم، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا المكب 10يبعد حوالي  غ تكلف وتبل

ات الصلبة في المكب      يم عين السلطان     (طن   /شيقال  20التخلص من النفاي ة الشعبية لمخ وتجدر  ). 2011، اللجن
تم   اإلشارة هنا إلى أن النفايات الطبية والنفايات الخطرة يتم فصلها في المكب، حيث يوجد منطقة محددة لكل نوع ي

  ). 2012مجلس الخدمات المشترك، (المسالخ ومنطقة النفايات الطبية تجميعها فيه، آمنطقة نفايات 
  

ة    2007أن مكب أريحا الصحي للنفايات الصلبة تم إنشاءه عام  إلى  وتجدر اإلشارة هنا ة الياباني بتمويل من الوآال
السلطة ( ارمن محافظة أريحا واألغو% 72.2وتشمل منطقة الخدمة لمكب أريحا حوالي ). جايكا(للتعاون الدولي 

الديوك والنويعمة ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان   وقرية حيث تغطي مدينة أريحا  )2010الوطنية الفلسطينية، 
ا (عند تصميم المكب تم االعتماد على المعايير اليابانية ). 2012مجلس الخدمات المشترك، ( نظام  ) نظرية فوآوآ

تبطين المكب لمنع تسرب العصارة للمياه الجوفية بطبقتين ، حيث تم Semi aerobic system -التهوية الجزئي 
ة   ة العالي تيك ذات الكثاف ن البالس ة م ة وطبق ن الترب ع  . (HDPE)م ب لجم ن األنابي بكة م د ش ى تمدي باإلضافة إل
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تخلص     العصارة وتصريفها في برآة خاصة لتجميع العصارة، وتم ترآيب أنابيب لجمع الغاز وإطالقه في الجو لل
ا الصحي وسعته     ،7يبين الجدول رقم ). 2012س الخدمات المشترك، مجل(منه  بعض المعلومات عن مكب أريح

ه وأعداد السكان ال      ذي يغطي ا  . ذين يخدمهم والنطاق الجغرافي ال اء العمل     هو  وآم إن انته في   موضح بالجدول ف
  .  ادونم 20مساحة ، لذلك يقوم المجلس حاليًا بإعداد خطة لتوسيع المكب ب2011 آان عام المكب إنشاء

  
 الصلبة للنفايات الصحي أريحا مكب عن معلومات: 7جدول 

 المناطق التي يخدمها المكب
عدد 
 السكان

آمية 
النفايات 
  اليومية

 )يوم/طن(

السعة 
التصميمية 

 )3م(

مساحة 
منطقة طمر 

النفايات 
 )دونم(

المساحة 
اإلجمالية 

 )دونم(

العمر 
 االفتراضي

انتهاء 
العمل 
 بالمكب

الديوك  عيننة أريحا مدي
والنويعمة ومخيمي عقبة جبر 

من % 72.2(وعين السلطان 
 )محافظة أريحا واألغوار

 2011 سنوات 4 26.5 10.3 53,000 35 - 33 32,368

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

يم  نفايات الناتجة  أما فيما يتعلق بكمية ال ات        في المخ ومي من النفاي رد الي اج الف دل إنت غ مع م،   0.7 حوالي ، فيبل آغ
ا   وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان   يم تقريب ادل      2.1المخ ا والتي تع  اطن  770طن يومي

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

  األوضاع البيئية
  
اد               مخيم عين السلطانعاني ي ا وإيج د من معالجته ة الب رى ومخيمات المحافظة من عدة مشاآل بيئي ره من ق آغي
  : حلول لها، والتي يمكن حصرها بما يليال
  

  أزمة المياه
  

      ي رائيلية الت وروت اإلس رآة ميك ار ش الل آب ن خ ة م اه الجوفي تنزاف مصادر المي رتاس رميم  حتك ر وت حف
  . بينما حرم الفلسطينيون من حفر آبار جديدة وإعادة ترميم اآلبار الموجودة ،اوتوزيع المياه وبيعه

  الصيف فصلنقص شديد في آمية المياه في. 
 

  إدارة المياه العادمة
  

       ،ة اه العادم تخلص من المي عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية لل
تاء،          وقيام بعض المواطنين بتصريف ال ة خاصة في فصل الش ة في الشوارع العام اه العادم ك  مي بسبب  وذل

ة لنضحها،     ة الالزم اليف العالي ة التك ن تغطي نهم م دم تمك ذا ع ة   وه ار األوبئ اره صحية وانتش بب بمك يتس
ا في    . واألمراض داخل المخيم تم تجميعه آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي ي

ر صالحة     )آبار جمع مياه األمطار(آلبار المنزلية ا ا غي ا يجعله ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مم
ات األرض،               ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل ر تبن ذه الحف للشرب، حيث أن ه

ر المعالجة    . وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر ة غي آما أن المياه العادم
اطق مفتوحة   والتي التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح،  يتم التخلص منها في من

 .  دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
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  الوضع الجيوسياسي في مخيم عين السلطان
  

ام          بالرجوع إلى اتفاقية أو ول من الع امن و العشرين من شهر أيل ة في الث ين    1995سلو الثانية المؤقتة والموقع ب
ع   ، السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل  م تصنيف جمي ين      ت يم عين السلطان لالجئ  853 امساحته و ؛أراضي مخ

 . )أ( مناطقاإلدارية في تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة األمنية وحيث  ؛)أ( دونما إلى مناطق
  

  السلطانمخيم عين الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
م    ( خمس سنوات الماضية   البتنفيذ عدة مشاريع خالل     السلطانمخيم عين ل اللجنة الشعبية تقام انظر الجدول رق
8 .(  
  

 ماضيةاللمخيم عين السلطان خالل الخمس سنوات المشاريع التي نفذتها اللجنة الشعبية : 8جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

وزارة الحكم المحلي  2010  بناء  المخيم ور لمدرسةسبناء 
وزارة الحكم المحلي  2010  خدماتي  المخيم ور لمقبرةسبناء 

 UNDP  2010  مياه  بناء خزان مياه
 USA  2011  خدماتي  ترميم مرآز شباب عين السلطان

       .2011، اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان :المصدر

  

  المشاريع المقترحة
    
، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل المخيمبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان خيم عين السلطان تطلع مي

السريع بالمشارآة التي تم عقدها األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم 
وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب ). أريج(القدس  –، والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقيةخيمفي الم

  :األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
 

 .بناء مدرسة جديدة .1
 .شبكة صرف صحي إنشاء .2
 .مع إعادة تأهيل شبكة مياه عين السلطان وفيةجحل مشكلة المياه في الصيف عن طريق حفر آبار  .3
 .مرآز لذوي االحتياجات الخاصة إنشاء .4
 .مجمع رياضي يحتوي على عدة مالعب رياضية إنشاء .5
 .إزالة المصانع من وسط التجمعات السكنيةوالقيام بعدم تربية المواشي في المنازل المطالبة ب .6
 .حل مشكلة المواصالت في المخيم .7
 .خل وشوارع المخيمإنارة وتأهيل مدا .8
 .دعم نساء المخيم عن طريق المرآز النسوي .9

 .حديقة عامة مجانية ألهالي المخيم إنشاء .10
  .مرآز محو أمية إنشاء .11
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  مخيماألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   
اني ي يمع ة     المخ ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق م   . م دول رق ين الج ات  9ويب ات واالحتياج ، األولوي

  .اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطانمن وجهة نظر  للمخيم التطويرية
  

 السلطان عين مخيم في التطويرية واالحتياجات األولويات: 5جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 مآ 5^    *  شق، أو تعبيد طرق 1

  آم 10   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2

 آم 5   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3

 آم 50   *  ترآيب شبكة مياه جديدة  4

  نبع عين الديوك   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5

  متر مكعب 1500   * بناء خزان مياه 6

 آم 10   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7

 آم 5   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 100   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9

 سيارات 3      *  لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10

     *  مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

 عيادة واحدة   *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ ة تأهيلإعاد 2

      *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية

  جميع المراحل   *  بناء مدارس جديدة 1

  جميع المراحل   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

    *  تجهيزات تعليمية 3

 اعيةاالحتياجات الزر

   *    استصالح أراض زراعية 1

  آبار 3   * 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
  طرق داخلية مآ 3و طرق رئيسة مآ 2^ 

  .2011، للجنة الشعبية  لمخيم عين السلطانا :المصدر
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