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  شكر وعرفان
  

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

دمات             الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق آم
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . مع البياناتفريق البحث خالل عملية ج

  
ذي يهدف      ذا العمل ال أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

جاءت سلسلة الكتيبات  القدسمحافظة هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في 
األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط     بهدف توثيق  القدسهذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة 

روع          ذ مش الل تنفي ن خ ة، م كان المنطق ي لس توى المعيش ين المس ي تحس اعدة ف ة للمس كانية وتق  "التنموي ات الس ة التجمع يم دراس ي
دولي من أجل    )أريج(القدس  –، الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية"االحتياجات التطويرية  ، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال

  .)AECID(التنمية 
  

دف المشروع  ة، والبشر  يه وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس ية، إل
اطق   ة والمهمشة في محافظة     والبيئية، والقيود الحالية المفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المن ى   . القدس الريفي والتي عل

ية      ر األوضاع السياس ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس طة، وإع رامج واألنش ن صياغة الب ها يمك أساس
  .جتماعية غير المستقرة في المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةواالقتصادية واال

  
الي        القدس يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة      ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي  :ب

http://vprofile.arij.org.  
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  مخيم قلنديادليل 

  فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
  

 المخيمالمسافة األفقية بين مرآز ( هوائي آم 9.9، وعلى بعد القدسمدينة  شمالقع يو، القدسمحافظة  مخيماتإحدى  وه ،مخيم قلنديا
 - وحدة نظم المعلومات الجغرافية(الرام ، ومن الجنوب والشمال والغرب آفر عقبا من الشرق يحده ،منها) القدسومرآز مدينة 

  ).1أنظر الخريطة رقم ( )2012 أريج،
  

  مخيم قلندياموقع وحدود : 1خريطة 

  
  2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

دل درجات      498.4لغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي  مترا فوق سطح البحر، ويب 766على ارتفاع  مخيم قلندياقع ي ا مع م، أم مل
   ).2012، أريج –المعلومات الجغرافيةنظم وحدة ( %60درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  16الحرارة فيصل إلى 

  
ل ال تم تعيينهم من   ،أعضاء  7من  ةالحالي تتكون اللجنةوم، 1995عام  مخيم قلنديااللجنة الشعبية لخدمات تم تأسيس  ة   قب سلطة الوطني
ة   ولكن .ملكمقر دائم  للجنةويوجد ، الفلسطينية ك اللجن يارة لجمع ال   ال تمتل ات  س يم     (نفاي ة الشعبية لخدمات مخ ديا  اللجن  .)2012، قلن

 .المخيمعمل مشاريع ودراسات خاصة ب :هي قوم بها، تالتي   اللجنة الشعبية ومن مسؤوليات 
  

  اريخيةنبذة ت
 

يم   نسبة إلى  االسمبهذا  مخيم قلنديا سمي ا المخ اء عليه ديا،      ( المنطقة التي تم بن يم قلن ة الشعبية لخدمات مخ اريخ    .)2012اللجن ود ت يع
يم  ( م 1948أهالي القرى المهجرة عام  إلى مخيم قلندياويعود أصل سكان  .م 1949إنشاء التجمع إلى عام   اللجنة الشعبية لخدمات مخ

  ).1انظر الصورة رقم ( )2012، اقلندي
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  مخيم قلنديامن  منظر: 1صورة 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ر   مسجد: امهو ،مسجدين مخيم قلنديايوجد في  ديا الكبي ا . عمر مسجد  و مخيم قلن ة  يوجد ال  آم ة   أي اآن أثري وم    أم ى الي في   مكتشفة حت
  ).2انظر الخريطة رقم ( )2012، قلنديا دمات مخيماللجنة الشعبية لخ( المخيم

  
  مخيم قلندياالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
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  السكان 
  

ام        از المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في ع يم ق أن عدد سكان    ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجه ديا مخ غ   لن بل
غ عدد األسر      3,838و نسمة من الذآور، 4,124نسمة، منهم  7,962 اث، ويبل أسرة، وعدد الوحدات السكنية      1,625نسمة من اإلن
  .وحدة 1,703

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ديا  ، أن توزيع الفئات العمرية في ت التعداد العام للسكان والمساآنأظهرت بيانا يم قلن ام   مخ ان آ 2007لع ي  ، آ ا يل ضمن  % 39.3: م
ة    % 52.5عاما،  15الفئة العمرية أقل من  ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ ة    % 2.9عام ة العمري وق    65ضمن الفئ ا ف ا فم ا  . عام آم

  %.48.2، ونسبة اإلناث %51.8، أي أن نسبة الذآور 100 :107.5، هي مخيمأظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال
  

 العائالت
  

ة   ،خربة اللوز، عائلة عرتوف، عائلة برج، عائلة لفتا، عائلة عالرعائلة : منها ،عدة عائالتمن  مخيم قلندياكان يتألف س ، اشوع عائل
  .)2012، قلنديا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم( وغيرها، صرعةعائلة 

 

  قطاع التعليم
  

ديا سكان بلغت نسبة األمية لدى  ام   مخيم قلن د  %5.7، حوالي  2007ع اث   ، وق ا  شكلت نسبة اإلن ومن مجموع السكان    %. 68.5 منه
اك   ان هن ين، آ ة،  % 14.6المتعلم راءة والكتاب تطيعون الق ة % 25.6يس تهم االبتدائي وا دراس ة،  % 34، انه تهم اإلعدادي وا دراس انه

، حسب الجنس  مخيم قلنديا ، يبين المستوى التعليمي في1الجدول رقم . انهوا دراستهم العليا% 7.8انهوا دراستهم الثانوية، و% 12.1
  .2007والتحصيل العلمي لعام 

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

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعدادي ابتدائي
دبلوم 
 متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

ةدآتوراماجستير
غير 

 بينم
المجموع

 2,773 2 4 11 2 81 112 334 1,023 726 381 97 ذآور

 2,653 8 - 4 2 82 127 324 818 664 413 211 إناث

 5,426 10 4 15 4 163 239 658 1,841 1,390 794 308المجموع
 .2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
دارس   المخيميوجد في ف، 2011/2012في العام الدراسي  مخيم قلندياوالثانوية في  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية  أربعة م

  ). 2 رقم الجدولانظر () 2011القدس،  -مديرية التربية والتعليم( تشرف عليها وآالة الغوث الدولية، ومدرسة خاصة
   

 2012/2011المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  حسب نوع مخيم قلندياتوزيع المدارس في  :2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

 مختلطة خاصة البشاير النموذجيةمدرسة 
 ذآور وآالة يةالثان األساسيةذآور قلنديا مدرسة 
 ذآور وآالة اإلعداديةذآور قلنديا مدرسة 
 إناث وآالة الثانية األساسيةبنات قلنديا مدرسة 
 إناث وآالة األولى األساسيةبنات قلنديا مدرسة 
  .2011مديرية التربية والتعليم،  : المصدر
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ة  (ومعلمة معلما  78طالبا وطالبة، وعدد المعلمين  1,701صفا، وعدد الطالب  53 مخيم قلنديا يبلغ عدد الصفوف الدراسية في مديري
دارس         وتجدر اإلشارة هن    ).2011القدس،  -التربية والتعليم م في م دل عدد الطالب لكل معل ى أن مع ديا  ا إل يم قلن غ   مخ ا   22يبل طالب

  .)2011مديرية التربية والتعليم، ( طالبا وطالبة في آل صف 32وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية 
  

ي     . جهة خاصة  تهمالألطفال، تشرف على إدار روضتان مخيم قلندياآما يوجد في  ال الكل غ عدد األطف ة  طفالً  99ويبل الجدول   .وطفل
  .واالسم، حسب الجهة المشرفة مخيم، يوضح توزيع رياض األطفال في ال3رقم 

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

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  الروضة سما

  جهة خاصة  55  تكريمروضة 
  خاصة جهة  44  طالئع فلسطينروضة 
      2011 ،والتعليممديرية التربية  :المصدر

  
ة رام اهللا  ،إحدى المراحل التعليمية إآمال جلأالمجاورة من  مناطقفي ال المدارس الموجودة إلى مخيم قلندياآما يتجه طالب  ، في مدين

  .)2012 ،قلنديا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم( آم 10حيث تبعد هذه المدارس عن التجمع حوالي 
  

  :بعض العقبات والمشاآل، أهمها مخيم قلنديا يواجه قطاع التعليم في
  

 توفر اإلمكانيات المناسبة وضعف التعليم عدم. 
 خضوع التعليم لوآالة الغوث الدولية. 

  

  قطاع الصحة
  
ديا  توفر في  ي يم قلن ل من المرافق    مخ ام   صحية، حيث يوجد    ال القلي ا طبيب ع ة  ( عيادت ا طبيب  )خاصة، وآال خاصة،  (أسنان   ، عيادت

ة اص، صيدلية خاصة   )وآال عة خ ز أش ة، مرآ وث الدولي ة الغ ابع لوآال ز صحي ت ال .، مرآ ي ح دمات الصحية  وف وفر الخ دم ت  ع
ة رام اهللا    إلى فإن المرضى يتوجهون المخيمالمطلوبة في  يم     ( مستشفى رام اهللا الحكومي في مدين ة الشعبية لخدمات مخ ديا  اللجن  ،قلن

2012.(  
  

  :بعض المشاآل والعقبات، أهمها مخيم قلندياع الصحة في يواجه قطا
  

 عدم توفر سيارة إسعاف. 
 عدم توفر اإلمكانيات الالزمة للعالج. 

  

  األنشطة االقتصادية
  

ة  ( من القوى العاملة% 31، حيث يستوعب هذا القطاع قطاع الوظائف أهمهاعدة قطاعات،  على مخيم قلنديايعتمد االقتصاد في  اللجن
 ).1انظر الشكل رقم ( )2012، قلنديا لخدمات مخيم  الشعبية

  
ام     ج في ع ة          2012وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أري دي العامل ع األي أن توزي ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي

  :، ما يليمخيم قلندياحسب النشاط االقتصادي في 
  

  من األيدي العاملة% 31قطاع الموظفين، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 23قطاع التجارة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة%  20سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل. 
  من األيدي العاملة%  12قطاع الخدمات، ويشكل. 
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  من األيدي العاملة%  12قطاع الصناعة، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 2قطاع الزراعة، ويشكل. 

  
  مخيم قلندياالنشاط االقتصادي في  توزيع القوى العاملة حسب: 1شكل 

  
  2012، قلنديا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم: المصدر

  
ابز  3بقالة،  50 تصادية والتجارية فيوجد في المخيمأما من حيث المنشآت والمؤسسات االق االت  ب 10، مالحم  5، مخ ع الخضار    ق لبي

خ . ..آالحدادة، والنجارة،(المهنية  محل للصناعات 30مات المختلفة، ومحل لتقديم الخد 40والفواآه و ى   ، )ال  .آسارات  3باإلضافة إل
  ).2012اللجنة الشعبية لخدمات مخيم  قلنديا، ( %40إلى  2012في عام  مخيم قلندياصلت نسبة البطالة في قد وو
 

  القوى العاملة 
  

من % 33.2، أن هناك 2007عام  نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الذي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن
من % 51منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 65.5وآان هناك ). يعملون% 82منهم (السكان آانوا نشيطين اقتصاديا 

 ). 4 انظر الجدول رقم( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 37الطالب، و
  

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

 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 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموع أخرى

 2,773 49 1,150 39 37 167 9 898 1,574 154 137 1,283 ذآور

 2,653 20 2,406 8 15 161 1,308 914 227 27 7 193 إناث

 5,426 69 3,556 47 52 328 1,317 1,812 1,801 181 144 1,476المجموع
.2009حصاء الفلسطيني، الجهاز المرآزي لإل :المصدر
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  قطاع الزراعة
  

م  ( أراض سكنية دونما 317و دونم هي أراض قابلة للزراعة  6منها ، ادونم 344حوالي  مخيم قلندياتبلغ مساحة  ، 5انظر الجدول رق
  ).3وخريطة رقم 

  
 )بالدونم المساحة( 2010 لعام قلنديا مخيم في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية
ومنطقة 
 الجدار

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
)6 (  

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
 دائمة

0 0 21 0 0 0 0 0 6 317 344 

 2012، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
  مخيم قلنديااستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  2012، جأري -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

 
ديا   شتهر ي يم قلن ون بزراعة  مخ ون بأشجار ال  م مزروعة دون  10حوالي  يوجد   حيث  الزيت دس،   -وزارة الزراعة الفلسطينية  (  زيت الق

2012 .(  
  

ن  ين م دانيوتب ة   المسح المي د األبحاث التطبيقي ه معه ام ب ذي ق دس –ال ج( الق ن% 1 أن ،)أري كان م ديا س يم قلن ة  مخ ون بتربي يقوم
  ).6نظر الجدول رقم ا( )2012، قلنديا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم( الماعزواألغنام  الماشية، مثل
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 قلنديا مخيمالثروة الحيوانية في : 6جدول 

 خاليا نحل
الدجاج 
 البياض

الدجاج 
 الالحم

 *األبقار األغنام الماعز  الجمال الخيول الحمير البغال

0 0 0 0 0 0 0 250 300 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

 .2010القدس،  - لزراعة الفلسطينيةوزارة ا: المصدر
  

  .) 2012، قلنديا اللجنة الشعبية لخدمات مخيم( زراعية فال يوجد أية طرق ، المخيمأما من حيث الطرق الزراعية في 
 

   قطاع المؤسسات والخدمات
   

دم خدماتها   مؤسسات محلية وجمعياتعدة يوجد  لكنمؤسسات حكومية، أية  مخيم قلنديايوجد في ال  ع،     تق ات المجتم  في ولمختلف فئ
  :، منها)2012، قلنديا  مخيم اللجنة الشعبية لخدمات(غيرها و رياضيةة وثقافي عدة مجاالت

 

  ترعى شؤون الالجئين والمؤسسات ،م1995عام  تتأسس :قلنديا مخيماللجنة الشعبية لخدمات. 
 يقوم بتقديم الخدمات الرياضية ، م1954تأسس عام  :مرآز شباب قلنديا. 
 سنة 18المرآز خدماته لألطفال دون  يقدم ، من قبل وزارة الداخلية،م2003تأسس عام : مرآز الطفل. 
 من قبل وزارة الداخليةم1995تأسست عام : جمعية قلنديا ،. 
 ام   :مرآز تأهيل المعاقين م           م1995تأسس ع ديهم صعوبات تعل ذين ل اقين وال ة المع وم بخدم ة، يق ل وزارة الداخلي ، من قب

 .ونطق
 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

رئيس  وتعتبر شرآة آهرباء محافظة الق ،السبعينات ذمن شبكة آهرباء عامة مخيم قلنديايوجد في  اء في   دس المصدر ال يم للكهرب . المخ
ى          اء إل ن، يواجه التجمع بع    . %100وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرب اء، ض المشاآل في مجال    ولك الكهرب

  :أهمها
  

 انقطاع الكهرباء بشكل مستمر في فصل الشتاء. 
 عدم وجود صيانة مستمرة للشبكة. 
 شبكة الكهرباء سيئة جدا. 
  

يم يتوفر في  آما  اتف   المخ ي داخل        ،شبكة ه يم تعمل من خالل مقسم آل ا  المخ من الوحدات السكنية موصولة بشبكة      % 20، وتقريب
  ).2012، قلنديا  مخيم ة الشعبية لخدماتاللجن( الهاتف

  

  النقل والمواصالت
  

يم أما بالنسبة لشبكة الطرق في   .)2012، قلنديا مخيماللجنة الشعبية لخدمات ( ال تتوفر أية وسيلة للنقل داخل مخيم قلنديا ، فيوجد  المخ
  ).7انظر الجدول رقم ( )2012، قلنديا مخيمخدمات اللجنة الشعبية ل(الفرعية الطرق آم من  4يسة، والرئ آم من الطرق 6 المخيم في
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 قلنديا مخيم في الطرق حالة: 7 لجدو

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  ومعبدة ةطرق جيد .1  2  2
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  -
  طرق غير معبدة .3  4  2

  2012، قلنديا  مخيم اللجنة الشعبية لخدمات: المصدر

  
  المياه

  
يم                اه المزودة لمخ ة المي ة، حيث بلغت آمي اه العام ر شبكة المي اه عب ديا بالمي يم قلن تقوم مصلحة مياه محافظة القدس بتزويد سكان مخ

رد    )2011مصلحة مياه محافظة القدس، (السنة / متر مكعب 241,258 ، حوالي2010قلنديا عام  اه للف د المي ، وبذلك يقدر معدل تزوي
د من            اليو/ لترا 75بحوالي  ك بسبب الفاق اه، وذل ة من المي ذه الكمي ديا ال يستهلك ه يم قلن م وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في مخ

ى      د إل د             %26.5المياه، حيث تصل نسبة الفاق ع وعن ل الرئيسة وشبكة التوزي رئيس وخطوط النق د المصدر ال د عن ل الفاق ذه تمث ، وه
دس،    (لترا في اليوم  55ن المياه في المخيم المنزل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد م اه محافظة الق ذا   ). 2011مصلحة مي ر ه ويعتب

  . لتر للفرد في اليوم 100المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األدنى المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى 
  

صاعدية تتناسب مع جميع الفئات االجتماعية للمستهلكين حيث يزداد أما فيما يتعلق بسعر المياه فإن مصلحة المياه تتبنى تسعيرة ت
  .سعر المياه حسب فئة االستهالك )8(يوضح الجدول . سعر المياه بازدياد آمية استهالك المياه

  
 )واحد شهر فاتورة ةدور( 1/1/2012 تاريخ من المعتمدة القدس محافظة مياه بمصلحة الخاصة المياه تعرفة: 8جدول 

  فئة االستهالك
 )³م (

  منزلي
)³م / شيكل (  

  صناعي
)³م / شيكل (  

  سياحي
)³م / شيكل (  

  تجاري
)³م / شيكل (  

  مؤسسات عامة
)³م / شيكل (  

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 

 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 
 2012مصلحة مياه محافظة القدس، : المصدر

  

  الصرف الصحي
  

تناد  ). 2012قلنديا،  مخيمخدمات اللجنة الشعبية ل( 1995شبكة عامة للصرف الصحي تم إنشاؤها في عام  مخيم قلنديايتوفر في  باالس

اه   "ضمن مشروع  2010عام ) أريج(القدس  ￚإلى نتائج المسح الذي نفذه معهد األبحاث التطبيقية  ا للمي نظام مقترح إلدارة سليمة بيئي

ة   ديا  ، تصل نسبة الوحدات السكنية المتصلة بشبكة الصرف الصحي في          "العادمة في الضفة الغربي يم قلن ى   مخ اقي   %97إل ا ب ، أم
 .دمةتستخدم الحفر االمتصاصية  آوسيلة للتخلص من المياه العا%) 3(الوحدات السكنية 

  
ارب                ا يق يم بم ا في المخ ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ومي من المي را   389واستنادا إلى تقديرات االستهالك الي مت

ة بحوالي    . متر مكعب سنويا 141,860مكعبا، ما يعادل  اه العادم أما على مستوى الفرد في المخيم، فقد قدر معدل إنتاج الفرد من المي
ومن الجدير بالذآر أن المياه العادمة التي يتم تجميعها بواسطة الحفر االمتصاصية ويتم تفريغها بواسطة صهاريج   . ا في اليوملتر 44

ة    اة للبيئ ي     . النضح، يتم التخلص منها  إما مباشرة في المناطق المفتوحة، أو في األودية المجاورة دون مراع ة الت اه العادم ا أن المي آم
ة الناتجة سواء         . الشبكة تتدفق في المناطق المفتوحة المجاورةيتم تجميعها في  اه العادم تم معالجة المي ه ال ي ى أن وهنا تجدر اإلشارة إل

  . عند المصدر أو عند مواقع التخلص منها، مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة
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  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                    

ات الصلبة الناتجة     ) نروااأل( ينيينتعتبر وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسط الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفاي
ة الشعبية ل  (عن المواطنين والمنشآت التجارية في المخيم، والتي تتمثل حاليًا بجمع النفايات والتخلص منها  ديا،   خدمات  اللجن يم قلن مخ

2012.(  
 

ازل والمؤسسات والمحالت           ينتفع معظم سكان مخيم قلنديا من خدمة إدارة النفايات ا ات الناتجة عن المن تم جمع النفاي لصلبة، حيث ي
غ عددها       يم حيث يبل ات،   10التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ثم نقلها إلى حاويات موزعة في أرجاء المخ حاوي

ذا المكب         ومن ثم يتم جمعها من قبل الوآالة ونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب العي ات في ه تخلص من النفاي تم ال زرية، حيت ي
  ).2012مخيم قلنديا، خدمات اللجنة الشعبية ل(عن طريق دفنها وحرقها أحيانا 

  
ديا         يم قلن ات الصلبة في مخ ومي من النفاي در     1.05أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد الي الي تق م، وبالت آغ

يم بحوالي      آمية النفاي ا عن سكان المخ دل   طن،  9.3ات الصلبة الناتجة يومي نويًا    3,385أي بمع ا س ة     (طن اه والبيئ  -قسم أبحاث المي
  ).2012أريج، 

  

  األوضاع البيئية
  

اني  يم يع ديامخ ن  قلن ره م اتآغي ن   مخيم ي يمك ا، والت ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب اآل بيئي دة مش ن ع دات المحافظة م وبل
  : صرها بما يليح
  

  أزمة المياه
  

  :انقطاع المياه من قبل مصلحة مياه محافظة القدس لفترات طويلة في فصل الصيف عن المخيم، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها
الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، حيث تقوم مصلحة مياه محافظة القدس بشراء المياه من شرآة ميكروت  .1

  .يلية، وذلك ألن آميات المياه المتاحة ال تكفي لسد احتياجات السكاناإلسرائ
 . ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة وقدمها .2
  

  إدارة المياه العادمة
 

مواطنين متصلة بشبكة الصرف الصحي، وقيام بعض الالغير  استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة في البيوت
بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، 

، يهدد بتلويث المياه الجوفية آما أن استخدام الحفر االمتصاصية. صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل المخيم بمكارةيتسبب 
فر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب استخدام سيارات حيث أن هذه الح

آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة . النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية ، ومن والتي يتم تجميعها بالشبكة النضح

 .  الناجمة عن ذلك
     

  إدارة النفايات الصلبة
 

ي تضعها              ل الت ى العراقي يس إل ك بشكل رئ ود ذل يم والتجمعات المجاورة، ويع ة المخ عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدم
ائيلي أمام الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعلق بإصدار تراخيص إلقامة مثل هذه المكبات، حيث سلطات االحتالل اإلسر

اطق   ع ضمن من ذلك تق بة ل ة )ج(أن األراضي المناس رائيلية الكامل يطرة اإلس ي تخضع للس ذه  . ، والت ل ه ذ مث ى أن تنفي باإلضافة إل
دول المانحة    ى الصحة ومصدرا             . المشاريع يعتمد على التمويل من ال ات صحي يشكل خطرا عل وفر مكب نفاي إن عدم ت الي ف وبالت

  .لتلويث أحواض المياه الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية
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  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

  لالجئين سياسي في مخيم قلنديا الوضع الجيو
  

ة      11يقع على بعد حوالي و يعتبر مخيم قلنديا لالجئين واحد من أهم المخيمات الفلسطينية في محافظة القدس، ى الشمال من مدين آم إل
ام  تأسس المخيم . القدس وعلى مدخل مدينة رام اهللا الجنوبي ا حوالي       عقب  1949في الع ة الفلسطينية، ويستوعب حالي ألف   11النكب

روا (وآالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االوسط    ائيات الجئ مسجل بحسب إحص ينحدرون  و )االون
  . قرية فلسطينية من مناطق اللد والرملة وحيفا والقدس والخليل وغيرها 52من حوالي 

  
ر      ادونم  344حوالي  قلنديا لالجئين تبلغ مساحة مخيم  تأجرتها االون ارة عن أرض اس د تأس     وهي عب ة عن ة األردني س يوا من الحكوم

يم          . 1949في العام  المخيم دا حيث أن ارض المخ ة ج ة السكانية العالي ين من الكثاف ا  ويعاني المخيم آغيره من مخيمات الالجئ جميعه
ة السكانية         أوفارغة مستغلة للبناء وال يوجد مساحات  يم، حيث تصل الكثاف ة في المخ ى مساحات زراعي / شخص  ألف  32حوالي   إل

ام      .2آم ول من الع ة     1995وبالرجوع إلى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيل ين السلطة الوطني ب
اطق     ،الفلسطينية وإسرائيل ة         ،)ج(تم تصنيف ارض مخيم قلنديا بالكامل آجزء من من ع تحت السيطرة الكامل ي تق اطق الت وهي المن

را ة اإلس ا ،ئيليةللحكوم ا وإداري غيل    ،أمني ة غوث وتش ا لوآال ع إداري طينيين يتب ين الفلس ات الالجئ ن مخيم ره م ديا آغي يم قلن ن مخ لك
  .)االونروا(الالجئين الفلسطينيين 

  

   اإلسرائيليمخيم قلنديا وممارسات االحتالل 
  

رائيلية ا رائيلية لصالح األهداف اإلس ات اإلس ديا حصته من االنتهاآ يم قلن ال مخ ةن رائيلية  ،لمختلف اء المستوطنات اإلس ا بن ان منه آ
يم من      " آوخاف يعقوف"بالقرب من المخيم، حيث قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإنشاء مستوطنة  القرب من المخ اإلسرائيلية ب

ر عقب     دة آف ذه المستوطنة    . الجهة الشمالية الشرقية وعلى أراضي بل ام  في ال وتأسست ه ا حوالي   1984ع مستوطن   5811 ويقطنه
   .إسرائيلي

  
ديا     يم قلن الي مخ اة أه ين  ومما زاد في معان يم، حيث أظهر مخطط جدار العزل              لالجئ ى مدخل المخ اء جدار العزل العنصري عل بن

ة            2007العنصري الذي نشرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية في العام  ديا في معزل عن مدين يم قلن أن جدار العزل العنصري يضع مخ
ل، وتهدف السياسات                القدس ح ة رام اهللا بشكل آام رتبط بمدين ة وأصبح ي ديا خارج المدين يم قلن ا وضع مخ ائم حالي يث أن الجدار الق

ديا وشعفاط    الىاإلسرائيلية  ة     عزل التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية مثل مخيمي قلن ين الفلسطينيين خارج مدين لالجئ
ة القدس  الوضع الديموغرافي في مدينة القدس لصالح الوجود اليهودي في   أن تؤثر على القدس في خطوة من شأنها  ا وعمل   . مدين آم

يبعد و.  باإلضافة إلى حاجز قلنديا العسكري ومعسكر مطار قلنديا اإلسرائيلي على فصل المخيم عن بلدة قلندياالعنصري جدار العزل 
اف عن         7ويضطر السكان إلى السير مسافة آم فقط  1.5مخيم قلنديا عن قلنديا البلد حوالي  ك بااللتف ا وذل ل بينهم ا للتنق ا حالي آم تقريب

 ،ل في مخيم قلنديا على منع التمدد العمراني في آافة االتجاهاتعزمن خالل مدينة رام اهللا، آما وعمل جدار الالعنصري  عزلجدار ال
اطق  حدود  على لعنصريالعزل ا قامت ببناء جدار اإلسرائيلي االحتالل حيث أن سلطات يم، في الوقت نفسه        المن ة في المخ العمراني

ق              ى خل ا أدى إل تقبل مم اء والتوسع في المس يم للبن الي المخ ة أله يم يصعب      قلصت من المساحة المتبقي الي المخ ى أه د عل ع جدي واق
دس    ي الق رائيلية ف ات اإلس ات والمخطط ث أدت السياس ره، حي اقي األراضي الفلسط  -صةخا–تغيي كانية  وب ة س اد آثاف ى إيج ينية إل

   . لعدم توفر أراض للبناء والتوسع مما يضطر السكان إلى التمدد العمراني العموديعالية وعمرانية 
  

  حاجز قلنديا العسكري اإلسرائيلي
  

رز الحواجز العسك     " حاجز قلنديا العسكري"يعتبر  م وأب رية االسرائيلية في   االسرائيلي المقام على أراضي قرية قلنديا والرام احد أه
ة           وجهين من مدين واطنين الفلسطينيين المت اة للم الم المعان ا من مع الضفة الغربية والمؤدية إلى مدينة القدس المحتلة ويشكل معلما هام

اتهم   ) الهويات الزرقاء(القدس الى مدينة رام اهللا وبالعكس وخصوصا الفلسطينيين حملة الهويات المقدسية  خارج  الذين تم عزل تجمع
ى الحاجز      ة عل حدود بلدية القدس بفعل الجدار مثل سكان تجمعات آفر عقب والرام وغيرها، حيث يضطرون لالنتظار ساعات طويل
ة          ة خانق ذي يتسبب بأزمات مروري ة، االمر ال للفحص والتدقيق والتفتيش اليومي عند الدخول والخروج من والى مدينة القدس المحتل

د من معان ى الحاجز ويزي رعل ذا المعب ذين يمرون بجانب ه واطنين الفلسطينيين ال ر  ،اة الم ة رام اهللا عب ذين يقصدون مدين ك ال أولئ
ة  وبي للمدين دخل الجن ات        ،الم ا وأزم بب إرباآ ا يس ديا مم ر قلن ى معب يين عل يارات المقدس ع س طينيين م يارات الفلس ي س ث تلتق حي

اء  دة ساعات        وضغوطات نفسية وعصبية على المواطنين ويزيد من األعب ود والتوقف لع ا وتتسبب   . االقتصادية بسبب حرق الوق آم
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ذه  اته اق أرواح     األزم ى إزه يارات، باالضافة ال ع آالف الس ث تتجم ر حي ة المعب يط منطق ي مح ة ف وث البيئ ة بتل ة الخانق المروري
ى الخدمات الصحية والتع      ة وصولهم إل ومي   الفلسطينيين وتعطيل حياتهم والتأخر على أعمالهم وإعاق ة بشكل ي ا شهد حاجز    . ليمي آم

اك حساسة مع الجانب                ة احتك ل منطق ا تمث ار حيث أنه واطنين الفلسطينيين وإطالق ن االت للم قلنديا سقوط العديد من الشهداء واعتق
ا من الجهة ويذآر أن هذا الحاجز العسكري عمل أيضا على فصل قرية قلنديا عن مخيم قلنديا والرام والبلدات المحيطة به. اإلسرائيلي

  .الشرقية مما تسبب بمزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين
  

  )مطار قلنديا(مطار القدس الدولي 
 

ام      " مطار قلنديا"أو ما يسمى " مطار القدس الدولي"يعتبر  اؤه ع م إنش داب     1920المطار األقدم في فلسطين حيث ت رة االنت خالل فت
م       650ى مساحة أرض تقارب البريطاني على أراضي قرية قلنديا وعل ي وت م األردن ى الحك ينيات إل دونما، وخضع خالل فترة الخمس

ة وقطاع غزة     استخدامه لألغراض السياحية والتجارية والتنقل الجوي من والى مدينة القدس ، ثم عقب احتالل اسرائيل للضفة الغربي
ة        ،1967في العام  ة المطار للسيطرة االسرائيلية الكامل ة االسرائيلية بإنشاء مستوطنة عطروت        خضعت منطق حيث قامت الحكوم

ة في        " مطار عطروت"اإلسرائيلية الصناعية بجانبه وبدلت اسمه إلى  دالع االنتفاضة الثاني ه خصوصا عقب ان ثم قامت الحقا بإهمال
  .ياوتحويله إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية يستخدمها جيش االحتالل اإلسرائيلي مقرا له حال 2000العام 

  
ى مستوطنة عطروت الصناعية االسرائيلية، حيث                  ة صناعية وضمها إل ى منطق ديا إل ل مطار قلن رة لتحوي ذ فت وتخطط إسرائيل من

ام    " يروشاليم"نشرت صحيفة  ين سلطة       2009األسبوعية اإلسرائيلية في الثامن عشر من شهر نيسان من الع ه تجري اتصاالت ب أن
ة   ة مطار القدس         تطوير القدس اإلسرائيلية وبلدي ل منطق ديا (القدس وسلطة المطارات بهدف تحوي ة صناعية   ) قلن ى منطق وآانت  . إل

ادا      ذه الخطة اعتق وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية قد أعدت خطة لبناء آالف الوحدات السكنية في منطقة المطار لكنها عدلت عن ه
  .لمكانة هذا المطار التاريخية والجيو سياسية في مدينة القدس منها بأنها ستواجه بمعارضة قوية من المجتمع الدولي نظرا

  
تيطاني حيث نشرت صحيفة            المخطط االس ى تمسكها ب د عل اريف 'وعادت سلطات االحتالل مؤخرا لتؤآ اإلسرائيلية في الثالث    ' مع

ا   ا أن لجنة التنظيم والبناء االسرائيلية التابعة لبلدية 2012والعشرين من شهر شباط من العام  ام عليه لقدس قامت بتسجيل األرض المق
ا مصلحة              أي تسجيل إسرائيلي واستولت عليه م تسجل ب ى أن ارض المطار ل المطار آأرض تابعة للبلدية ولدولة إسرائيل مشيرة إل

  .المطارات المدنية اإلسرائيلية تمهيدا لتنفيذ مخططاتها بتحويلها إلى منطقة صناعية تابعة لبلدية القدس
  

  اهللا بديل عن مدينة القدس  مدينة رام
  

ام   رى الفلسطينية المجاورة           ،2000منذ اندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من الع ديا والق يم قلن اطنون في مخ ون الق د المواطن فق
تفادة من الخدمات الصحية والتعلي          ون لالس ي يقصدها المواطن دة الت ة الوحي ة والعمل في    ارتباطهم بمدينة القدس بعد أن آانت القبل مي

اتهم        ،المدينة ذي يقصدونه لسد احتياج د ال ان الوحي ة رام اهللا المك ا  , وأصبحت مدين ة ب المخططات اإلسرائيلية    عملت آم اء  والمتمثل بن
ى         ,مدينة القدسحول ل العنصري عزجدار ال اظ عل ة المقدسة للحف على إخراج الكثير من التجمعات السكانية الفلسطينية خارج المدين
ل الفلسطينية  األفض  ة اإلسرائيلية مقاب م        . لية الديموغرافي ة القدس وت ي فصلت عن مدين ذه التجمعات الت ديا إحدى ه يم قلن ر مخ ويعتب

  .ربطها مع مدينة رام اهللا
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  مخيم قلندياالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  فذةالمشاريع المن
  
  ).9انظر الجدول رقم (خالل الخمسة سنوات الماضية  مشاريع عدةبتنفيذ  قلنديا مخيماللجنة الشعبية لخدمات  تامق
  

 الماضية سنوات خمسة خالل قلنديا مخيم لخدمات الشعبية اللجنة نفذتها التي المشاريع: 9جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

 KFW/ UNDP  2007  خدماتي  بناء مرآز الشباب الرياضي
 KFW/ UNDP  2009  خدماتي  بناء مرآز نسوي

مصلحة المياه/     2007  بنية تحتية  تأهيل جزء من شبكة المياه  KFW/ UNDP 
  وزارة األشغال  2010  خدماتي  بناء مرآز الطفل

 2012، قلنديا مخيماللجنة الشعبية لخدمات  :المصدر

 

   المشاريع المقترحة
  
يم مع المدني في مع مؤسسات المجت وبالتعاون قلنديا  مخيم اللجنة الشعبية لخدماتتطلع ت ذ عدة مشاريع خالل       ه،وسكان  المخ ى تنفي إل

يم األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في   ام   والتي  المخ ق
ذها ة بتنفي د األبحاث التطبيقي دس  -معه ج(الق ذه ال). أري ي ه ا يل ي وفيم ارآين ف ة نظر المش ن وجه ة م ة حسب األولوي اريع مرتب  مش
  :الورشة

 
 .إعادة تأهيل شبكة المياه .1
 .إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي .2
 ).آم 3(إعادة تأهيل الشوارع الداخلية  .3
 ).آم15(إعادة تأهيل شبكة الكهرباء  .4
 .إنشاء مرآز صحي .5
 .بناء مدرستين ثانويتين واحدة للذآور وأخرى لإلناث .6
 .حديقة عامة إنشاء .7
 .بناء مجمع خدمات .8
  .عمل دورات توعية حول المرأة والطفل .9
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  مخيماألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   
ة       المخيمعاني ي ة والخدماتي ة التحتي ر في البني م    . من نقص آبي ين الجدول رق ة لل   10ويب ات واالحتياجات التطويري يم ، األولوي من   مخ

  .ت مخيم قلنديااللجنة الشعبية لخدماوجهة نظر 
  

 مخيم قلنديا في التطويرية واالحتياجات األولويات: 10جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 6^    *  شق، أو تعبيد طرق 1

  آم 5   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    طية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القديمة لتغ 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *    إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
متر مكعب 1500   * بناء خزان مياه 6

  

 آم 10   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
  آم 10   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
  *    حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

   *      النفايات الصلبةلجمع سيارات  10

  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 مرآز صحي   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

 مرآز صحي  *   عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

      *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
  مرحلة ثانوية   *  بناء مدارس جديدة 1

  *   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

  *    أعالف وتبن للماشية 5

  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

  *    فلحهبذور  8

  *    نباتات ومواد زراعية 9
  .داخلية آم طرق 2و آم طرق رئيسة 4^ 

  .2012، قلنديا  مخيم اللجنة الشعبية لخدمات: المصدر       
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