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I. مدخل  

النشاطاالقتصاديفيعودةمعإتمامىذاالتقرير،يبدوأنأزمةكوروناالتيرافقتنافياألشيراألخيرةلمتنتو.عمىالرغممن

والمجتمع القدس وعمى عام بشكل اإلسرائيمي المجتمع عمى لألزمة والمجتمعية االقتصادية اآلثار أن إال تدريجًيا، السوق

الفمسطينيبشكلخاص،تبدوبالفعلكبيرة.

لمحدمنالفجواتاالجتماعيةواالقتصادية0973قرارالحكومةبعدراترصدعيرعاميممنشوىذاالتقريرىوالرابعضمن

وسيركزالمشتركلعيرعاميموتنظيمعمالمًعا.والمنشورالثانيفيمشروعالرصد،والتنميةاالقتصاديةفيالقدسالشرقية

فصلالتوظيفوفصلجودةالحياة.-التقريرعمىفصمينمنقرارالحكومة

،سنركزىذهالمرةعمىالتحوالتالسمبيةالتي0303،مارسبعدتقريرالرصداألخير،في الجزء األول من فصل التشغيل

أدتإليياأزمةكوروناوعالقتيابقرارالحكومة.

بالبنية  أسس بحث العوائق وتوصيات سياسة عير عاميم فيما يتعمق،سوفنعرضفصل جودة الحياةفيالقسمالذييتناول

البحثعمى.0973التحتية الترفيهية في قرار الحكومة  تعزيز بناء المباني العامة، المرافق الرياضية، الحدائق ركزىذا

العودةوالمتنزهات في القدس الشرقية. فياآلونةاألخيرة،حيثيمكنرؤية أيًضا أىميةخاصة ذا المجالأنو يتضحىذا

سكان لتخدم األماكنالعامة تعود وكذلكفيالغربية، فيالقدسالشرقية المنزلية. االجتماعيوالعزلة منالتباعد التدريجية

المجتمعوتفاصيميا.المدينةمرةأخرىويتمإعادةاكتشافيافيقيمتياالخاصةلحياة

II. التشغيل 

.لمكورونا"اليومالتالي-مؤتمرًاحول"العمالةفيالقدسالشرقية،عيرعاميموتنظيمالعمالمًعا،،عقدنا0303يونيو11في
يسبوك،وكثيرمنيممنسكانفتمترجمةالمؤتمرمباشرةإلىالمغةالعربيةوحضرهمئاتاألشخاص،منخاللالزووموال

القدسالشرقية.تمتقديمالبياناتالجديدةأدناهأيًضافيإطاره،إلىجانبشياداتبضميرالمتكمملمشاركاتفيسوقالعمل
 .يجبأنتكوناألساسلخطواتالسياسةالمطموبةحالًيافيالقدسالشرقية،والتي

 

http://www.ir-amim.org.il/he/node/2450
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3790_2018
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
https://www.ir-amim.org.il/he/node/2467
https://www.ir-amim.org.il/he/node/2467
https://www.facebook.com/watch/live/?v=296633128177003&external_log_id=8239fe74ea8f7d03623a35f64c37e7fe
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 النساء مشاركة معدل في انخفاض - الشرقية القدس في العمل سوق في اتجاهات . أ

سنة11)العاممةالقوىإجماليفيالمشاركينعددبمغ0303,1لعامالقدسلمعيدالتابعالسنوياإلحصاءاتلكتيبوفًقا

ضمنىؤالء،بينومنرجل.68,300وامرأة21,300شخص:33،،0312،27الشرقيةعامالقدسسكانبينفأكثر(

فيالنساءمن01%)تشكلامرأة77,19،–مشاركا2،,133العاممةالقوىضمت،(52-46)الرئيسيةالعمالةأجيال

معدلفيانخفاضإلىالسنويةاألرقامتشير2األعمار(.ىذهفيالرجالمن97%)يمثمونرجل233,13واألعمار(ىذه

عامفيالعاممةالقوىفيالمشاركاتلمنساءالمئويةالنسبةفياالنخفاضفييستمروالذي،0319بعاممقارنةالتشغيل

 3المركزية.االحصاءلدائرةاألوليةلمبياناتوفًقا،0317

كورونا،أزمةقبلحتىالعملسوقميزتالتياالتجاىاتىذهحولالمدىبعيدةنتائجاستخالصألوانوالسابقمنيبدو

ىذهأنشكواللمقمق.مثيرة0973الحكومةقرارتنفيذبدايةفيوحتى التشغيلانخفاضمعطياتأنالواضحمنولكن

الوقتفيالصادرةالبياناتلكن،فقطالمستقبلفيلألزمةالكاممةاآلثارتتبينسوفكورونا.بأزمةكبيربشكلتأثرتاألرقام

كبيرة.سمبيةبيزةتبشرنفسو

 الشرقية القدس في عممهم فقدوا الثمث من أكثر - كورونا أزمة . ب

األشيرمتوسطضعف23منبأكثرالشرقيةالقدسفيالعملمكتبإلىالجددالوافدينعددازدادكورونا،أزمةبدايةمنذ

إلييمانضمالشرقية،القدسمنعملعنجديًداباحثًا00،303التشغيلمكتبلدىكان،0303مارسفيوىكذا،السابقة.

عنجديًداباحثًا501,00حواليتسجيلتم،0303وأبريلمارسفي،إجماال4ًأبريل.فيعملعنإضافًياباحثًا511,7

                                                           

 
1

، بالظاهر  8102٪  فقرللنسمة فً عام 95. أرقام الفقر وفقًا لهذا العام هً 0303الكتاب اإلحصائً السنوي لعام معهد القدس لدراسات السٌاسة،  

٪(. فً الواقع ، إنها ال تعكس الواقع 2279)حٌث كان معدل الفقر  8102هً تشٌر إلى انخفاض كبٌر فً نسبة الفقر فً القدس الشرقٌة مقارنة بعام 

 ٌن الوطنً، مما أدى إلى عدم وجود عٌنة كافٌة.بشكل صحٌح فً ضوء عٌنة البٌانات لهذا العام فً القدس الشرقٌة ، التً أفادت بها مؤسسة التأم
2
عاًما ، وهً أجٌال الرئٌسٌة وفقًا لمعهد القدس، النقطة المرجعٌة لقرار الحكومة. فً ضوء  46 - 89تعتبر نسب التشغٌل للذٌن تتراوح أعمارهم بٌن   

من سوق العمل فً القدس الشرقٌة، وبالنظر إلى استخدامنا لبٌانات عاًما ٌشكلون جزًءا كبًٌرا  86 -09حقٌقة أن العمال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 

 وما فوق. 09خدمة التوظٌف فً فترة كورونا، والتً تشمل الموظفٌن من جمٌع األعمار، تشٌر بٌانات التقرٌر إلى أولئك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 
3
فورزٌكً، باحثة االقتصاد والتوظٌف فً معهد القدس لدراسات السٌاسات، على تقدٌم الجهاز المركزي لإلحصاء ، البٌانات الداخلٌة. نشكر نٌتاع   

 .8104هذه البٌانات المفٌدة. نالحظ أنه على الرغم من االنخفاض ، ال ٌزال معدل تشغٌل النساء أعلى مما كان علٌه فً عام 
4
 .8181، أبرٌل منشور شهري -نبض سوق العمل تقرٌر خدمة التشغٌل،   

https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588
http://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/jobmarketpulse.xlsx
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5نساء.3،7,2ورجااًل05,،،0منيم،الشرقيةبالقدسالعملمكتبفيالعمل
 

 القدس في العاممة القوة في والمشاركات المشاركين ثمث من ألكثر دائم( أو )مؤقت لموظائف فقدانعنالحديثيدور

العددىذاالعمل(.سوقفيامرأة033,01ورجل2،,033شاركأعاله،ذكركما)عندىا، 8302 بعام مقارنة الشرقية

دوائرفيالتسجيلالشرقيةالقدسسكانمنالعديدعمىالصعبمنتجعلالتيالعوائقبسببالكل،يعكسالالمذىل،

وظائفيم.فقدواالذينالسكانعددمنجزءسوىيعكسالىذاالمسجمينمعدلفإنالعمل،

العمل.سوقفيالشرقيةالقدسفيالمقيماتالنساءاندماجباتجاهالمسىواألرقامىذهتشكمياالتيالكبيرةاألخطارأحدإن

بينتُوقعالذيالتراجعتعزيزإلىدائم،بشكلأومؤقًتاالنساء،فقدتياالتي 9,347عددىاالبالغالوظائفتؤديأنيمكن

  .0317و0319عامي

التعميميةالمغوية،الفجواتضوءفيعملعمىالعثورفيالنساءمنلمعديدالمتزايدةالموضوعيةالصعوبةإلىباإلضافة

االندماجحواجزيخترقنلمالمواتيلمنساءسمبًياحافًزاالتغييرىذايكونقدالعمل،أربابأمامعميياوالوقوفبالحقوقوالوعي

الشرقية.القدسمنالعامالتتشغيلتميزالتيالسيئةوالظروفاالستقرارعدمعمىالضوءيسمطألنوبعد،العملسوقفي

 الشرقية القدس بسكان خاص مساس - كورونا أزمة . ت

 الشرقية. القدس سكان من الشابات بالنساء أكثر يمس جدا صغيرة عمرية بقطاعات المس 

الذينالشبابمنكانوا0303وأبريلمارسفيالعملمكتبفيسجمواالذينالشرقيةالقدسسكاننصفمنأكثر

فيالمشاركينجميعمنكبيرةنسبةأيًضايمثلماوىوالعمل،سوقإلىالدخولأعمار،89-52بينأعمارىمتتراوح

ىذهمنالشاباتعبرالشرقيةالقدسفيالعملسوقالنساءدخولفياألكبرالزيادةكانتالماضي،في 6العمل.سوق

عمىوالعثوروضعيمفيالتغييرمعالتعاملالموظفينعمىاألسيلمنالعمرية،الفئةىذهفييبدو،ماعمىاألعمار.

نجابينزواجينعمرإنالشرقية.القدسفيعشنيالالتيلمشاباتبالنسبةكذلكليساألمرلكنجديدة.وظائف األولوا 

فياالندماجصعوبةتمسوقديضيقالمينيةالمرنةالسنواتمجالفإنلذلك،إسرائيل.فيالسكانعامةمنأبكر

                                                           
5
 بٌانات واتجاهات". -دس الشرقٌة خالل كورونا "التشغٌل فً الق، لدراسات السٌاسة معهد القدس  

6
 .8181أبرٌل -، مارس السكان العرب والٌهودالمسجلون الجدد فً خدمة التوظٌف ألزمة كورونا: مقارنة بٌن تقرٌر خدمة التشغٌل،    

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99-22.6.20-compressed.pdf
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/Documents/newunemployedcomparion140520.pdf
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كبير.بشكلالالحقاالندماجفرصتقميلإلى03و12بينأعمارىنتتراوحلمنالوظائف

 العمل. لسوق األجر مدفوعة غير بإجازة خارجينال عودة لعدم مقمقة مؤشرات 

بدونإلجازةأخرجواأنيمعمىسجمواوأبريلمارسفيالشرقيةالقدسسكانمنالجددالمسجمينمن73%منيقربما

تقريريظيرالواقع،فيالسابقة.وظائفيمإلىعملعنالباحثينمعظمإلعادةأفقإلىىذايشيرقدالظاىر،في أجر.

إسرائيلفيالبطالةإعاناتعمىلمحصولالمستحقينالعملعنالعاطمينمنالعديدأن0303مايوفيالتشغيلخدمات

ضمانمخصصاتمتمقيوضعيةوأمقالينوضعيةإلىأجربدونإجازةوضعيةمنالشير،ىذامناعتباًراتحولوا،قد

بشأنمقمقةمؤشراتيجدأنوإالالشرقية،القدسلبياناتمنفصمةتجزئةيقدمالالتقريرىذاأنمنالرغمعمى 7.الدخل

إلىالعودةفيصعوبةإسرائيلفيالعربالسكانيجدالتقرير،بحسبالعمل.سوقإلىسكانياعودةفرصانخفاض

بنحوالعملإلىالعودةتسجيلتمالييود،السكانبيننمابيالييود:بالسكانمقارنةأجربدونإجازةبعدالعملسوق

منخفضةبنسبةككلالقدستتميزلمتقرير،ووفًقاذلك،إلىباإلضافةفقط.7%والدروزوالمسيحيينالمسممينبين،%53

عودةسطبمتومقارنةًالعمل،إلىالقدسلواءفيعملعنالباحثينمنفقط 84%عادحيث-العملإلىالعودةمن

المركز.منطقةفي53% قدره

ىم07% المدينة،سكانمن،0%يشكمونالذينالقدس،فيالعملعنالعاطمينجميعبينمن،0303ليونيوصحيح

لدييمالبطالةمعدل.03%حواليتبمغوالتيالعمل،سوقفيحصتيممنأعمىنسبةوىيالشرقية،القدسسكانمن

8لمقمق.مثيرآخرمؤشروىو - 02%–األزمةذروةفيعميوكانمماأعمى0303يونيوحتى

 الشرقية. القدس نساء لتوظيف آخر سمبي كحافز العمل ألرباب المالي الحافز 

تمالذينالعمالسيعيدونالذينالعملألصحابالنقديةالحوافزمنحالماضييونيوفيتمريرهتمالذيالمنحقانونيحدد

عمىفقطيقتصرالعملأصحابعنبالتخفيفيقضيالذيالقانونكورونا.أزمةبسببأجربدونإجازةإلىإخراجيم

منالعديدتعملشيكل.033,0منأكثريتقاضونوالذينأجربدونإجازةفترةبعدالوظيفةنفسإلىأعيدواالذينالعمال

                                                           
7
 .8181، أبرٌل منشور شهري -نبض سوق العمل ،  تقرٌر خدمة التشغٌل   

8
 بٌانات واتجاهات". -"التشغٌل فً القدس الشرقٌة خالل كورونا ،  لدراسات السٌاسة معهد القدس  

 

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/pirsumhodshi0520.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%A2-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99-22.6.20-compressed.pdf
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القانون.حددىايالتيالمعاييريستوفينالوبالتالي،لألجورأدنىبحدوجزئيبدوامالشرقيةالقدسفيالعامالتالنساء

إتاحةالمغوية،الصعوباتضوء)عمىحالأيعمىالقميللمحافزآخر،سمبًياحافًزاالواقعفيالقانونيوفروىكذا،

لتشجيعتكميميةمنحبرنامجتقديمالمناسبمنالشرقية.القدسفيالمقيماتالنساءلتشغيلوالمزيد(،التعميمالوصول،

جزئي.بدواموالعاممينالعامالتعودة

 وفورية حادة خطوات العمل في النساء بدمج 0973 الحكومة قرار أهداف تحقيق يتطمب . ث

منأكثراإلسرائيمياالقتصادفيياخسرالتيالعامةاألزمةمنيتجزأالجزءىيالشرقيةالقدسفياالقتصاديةاألزمةإن

البالد،فياألسوأوالعمالةالفقرلبياناتاألزمةىذهتضافالشرقية،القدسفيكورونا.مناألولىاألشيرفيوظيفةمميون

اإلسرائيمية.السمطاتقبلمناإلىمالمنسنواتبعد

ساىمت،والتياألخيرة،السنواتفيالشرقيةالقدسفيالعمللسوقالمعتدلةباإلنجازاتبشدةأضرتاألخيرةاألزمةأنيبدو

تخصص،0973القرارمنبالتوظيفالخاصالفصلمنكجزءاق.النطواسعةحكوميةتدخالتفيأخرى،أموربينمن

والمزيد.النيار،روضاتالرفاه،خدماتالتوظيف،إرشادلمتأىيل،سنواتخمسلمدةشيكلمميون000حواليالحكومة

بشأن0303آذار-الشرقيةالقدسفيلالستثمار0973رقمالحكوميالقرارلتنفيذالراصدانظرواالتفاصيل،من)لمزيد

المبكرمنحيثالمجال،ىذافيالحكومياالستثمارمنجزًءا0973الحكوميالقرارفيالتشغيلفصليشكل(.التشغيل

آثاره.تقييم

معدلمن91%بنسبةالعملسوقفيالشرقيةالقدسفيالنساءإلدماجىدًفاأعينونصب 0973الحكوميالقراروضع

ىدفينعكسعاًما.5،و01بينأعمارىاتتراوحالذينالعمالةمن03%يحوالأي-إسرائيلفيالعربياتالنساءتوظيف

ريانمركزوخططالتوظيفدوراتبرنامجفيالنساءلمشاركةالداخميةاألىداففيأيًضاالعملسوقفيالمرأةاندماج

الشاباتعملتشجيعلبرامجالمخصصةالميزانياتفيسنوًيا(،البرامجىذهفيالمشاركينمن93%)التشغيميلإلرشاد

العمل.ألربابالحوافزتوفيروفيالعبرية،لتعممواالستعداد

بالنشاطالمسبكثير.أكبرالقرار،يضعوالذياليدفتحقيقتحديمناألخيرةاألشيرفيالنطاقواسعوظائففقدانجعل

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
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النشاطوتقميلالتجمععمىالمفروضةلمقيودنتيجةالتوظيفدوائرإطاروفيريانمركزفيالمينيالتوجيولبرامجالجاري

لتطويراإلضافيةاإلجراءاتأنأيًضايفترضاليدف.عنلالبتعادأيًضاىيتضيفأنياشكالكورونا،فترةخاللالحكومي

الفترة.ىذهخاللتأثرتقدالنساءتشغيلوتشجيعالبشريالمالرأس

ووزارةاالجتماعية،والشؤونالعملوزارةذلكفيبماالقرار،تطبيقوعواملالتشغيللييئاتميًماتحدًياالصعوباتىذهتشكل

والتطويرالتنميةأىدافتختفيحتىتتآكلالحتىوذلكوالحازم.الفوريبالعملمطالبونوىمالقدس،وبمديةالقدسشؤون

الالزمةالمواردجميعاستثمارعمييميجبنفسو،الوقتفي تجاىمو.منسنواتبعدالشرقية،القدسفيالعمللسوقطويمة

األخيرة.األشيرفيالعملسوقمنالمتسربينوالعمالالعامالتاعادةشيء،كلوقبلأوالً-نشأتالتيالمباشرةاألزمةلحل

 0973 الحكومة قرار أهداف لتحقيق العوائق لعالج المتزايدة األهمية 0973 . ج

 والتجارة.التعميمالنقل،-العمالةدعممجاالتمنالعوائقتأثيريتزايداألزمة،ىذهخالل

بينالخطوطوتوسيعوغربيا،المدينةشرقبينالعامالنقلوشبكةكاف،الرافاتترتيبإلىاالفتقارفإن،النقلمجالفي

والبطيئة.المزدحمةالعامالنقلوسائلفيالركابعدوىبشأنلمخاوفحالياتنضم-وصولياوتواترالشرقيةالقدسأحياء

التعميميةاألطرعودةبشأناليقينعدماأيضًلألطفالالنياريةالرعايةحضاناتفيالصعوباتإلىيضاف،التعميممجالفي

سيمكنمماالالئق،دعمياسيماوالالنيارية،الرعايةحضاناتحمولأىميةتزدادالفترةىذهخاللكورونا.منخوًفالمعمل

فيو.والمثابرةعملعمىالعثورمنالشابات

لتعزيزإجراءاتالتخاذمضىوقتأيمنأكثراآلنحاجةىناكشديدة،ضربةمنمؤخًراعانىالذيالتجارةمجالفي

إليياالوصوليمكنمتاحةوظائفستوفرجديدةوتجارةتشغيلمناطقلخمقوخطواتالشرقيةالقدسفيالتجاريةاألعمال

بشأن0303مارسالفصميتقريرالإلىانظروا-موبةالمطوالتجارةوالتعميمالنقلإجراءاتحولالمعموماتمن)لمزيد

(.التشغيل

الخاصالفصلفيالحالىوكماالمناسب،ومن،0973الحكوميالقراربنودضمنأيًضامشمولةالثالثةالمجاالتىذه

أوالتشغيلمجاالتفيسواءوالتنمية.التأىيلإعادةمسارإلىوالعودةاألزمةلوقفالالزمةالتعديالتإجراءبالتشغيل،

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
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بداع،بمرونةالتصرفالقرارصنعجياتمنُيطمبالحكومة،قرارفيتخصوالتيالمجاالت فيالمتاحةالمواردباستخداموا 

التيالجديرةاألىدافعنالتخميدونىذا،كل كورونا.أزمةعنالناجماالقتصاديالتدىورمنلمحداألخرى،والمواردالقرار

والنساء.الرجالمنالشرقيةالقدسلسكانعادالًاقتصادًياأفًقاأوالًتوفروالتيألزمة،اقبلماالمجالفيتحديدىاتم

III.  بحث العوائق والتوصيات بشأن سياسة عير عاميم لدعم المباني الجماهيرية في إطار القرار

0973 

صدرتقريرأخرشيرمراقبالدولةفيتتميزالقدسالشرقيةبنقصكبيرفيالمبانيالعامةوالمرافقالرياضيةوالترفييية،كماي

انيالعامة(.ينعكسالنقصالحادفيالمب0312حديثًاعناإلجراءاتالحكوميةلمتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيالقدس)

الرفاه، دوائر فيذلكنواديالشبيبة، بما والمجتمعية، النيارية،فيانخفاضكبيرفيالمؤسساتالعامة حضاناتالرعاية

المسنين، لرعاية النيارية المراكز والطفل، األم صحة المسابح،ومراكز الرياضية، العامة،المالعب المالعب،الحدائق

الثقافية،وغيرىا.الفجوةفيىذاالمجالمعاألحياءالييوديةفيالجزءالغربيمنالمدينةواضحةلمغاية.المكتبات،المباني

لتنفيذتفصيميةخطةعمىبعدالموافقةتتملم،0317أكتوبرفيوالتراثالقدسرةوزاقبلمنالقرارتطبيقحالةلوثيقةوفًقا

مختمفةألغراضأرضقطعسبعفقطيتضمنوالذيالقدس،وزارةلدعمطمًباالقدسبمديةقدمت،0317عامفيالفصل.ىذا

صحيحوىكذا،األرض.إلىاالنتماءتإثبافيفشمتألنياُزعمكماالخطةتطويريتملمولكنالترفييية،والمرافقالحدائقفي

الرياضية.والمرافقالعامةالمبانيإنشاءتتناولالتيالحكومةقرارلبنودالمخصصةالميزانياتنقليتملم،0317ألكتوبر

المشروع.دفعإلتاحةقانونيةجيودبذلعناإلبالغتمأنوالبحث،إنياءمناعتباًراوالتراث،القدسوزارةمنجاء

الحكومةقرارتطبيقإلمكانياتمتعمقةدراسةإلى،عاميمعيرأجرتويذالالسياسةوتوصياتالعوائقحولالبحثسعى

إلىتؤديالتيالرئيسيةوالعوائقالمشاكلعمىبحثناركزالحكومة.قرارمن5الفصلفيالعامة،المبانيزتعزيفي0973

لحميا.سياسيةتوصياتوقدمالشرقية،القدسفيالفمسطينيةاألحياءفيوالمجتمعيةالعامةالمبانيفيالحادالنقص

 :العامة المباني نقص إلى تؤدي رئيسية مشاكل أربعالشرقيةالقدسيفالعامةالمبانيوبناءالتخطيطمجالفيالوضعيثير

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2018-Jerusalem/2018-Jerusalem-100.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/matmedet-3790-2019/he/EatJer_NotebookA4_E_DIGITAL.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%97%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94%203790%20-%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf
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 ؛السكاناحتياجاتمعلمتخطيطالتحتيةالبنيةتطابقعدم (8

 ؛العامةوالمبانيالعامةاألماكنوصيانةتطويرفيالمدىطويمةالفجوةلتقميصالمواردنقص (5

 ؛العامةوالمبانيالعامةالمساحاتلتطويرمناسبةتحتيةبنيةوجودعدم (0

.المسؤولةالجياتوتعددمخصصةعاممةقوىبنقص (6

حميا.إلىالدراسةفيالموضحةالسياسةتوصياتتيدفحيثممموسة،عوائقتحديدتمالعامة،المشاكلمنواحدةكلتحت

تاحالعامةاألراضيمنالمعروضزيادةإلىالحاجةالرئيسيةالتوصياتبينومن حدودتوسيعخاللمنإليياالوصولةوا 

ضافةالتنميةوتخطيطاألحياءتخطيط فيالشفافيةوزيادةالجميورمشاركةإلىالحاجة؛المزدحمةاألحياءإلىمساحاتوا 

التحتيةبنيةالإنشاءضرورة؛العامةوالمبانيالعامةالمساحاتوصيانةلبناءالمواردزيادةإلىالحاجة ؛والتنفيذالتوجيومراحل

ظروفظلفيالعامةالمبانيلبناءخصيًصامصممةنماذجتطوير؛العامةوالمبانيالعامةالمساحاتلتطويرالمناسبة

المسألة.حولتتجمعالتيالمخصصةالعملوخططالعاممةالقوىزيادة؛التخطيطوظروفالحاليةاألرض

إجراءاتداخلحدودىا،بحيثيمكنرؤيةثمارىاعمىالمدىالقريب.تقدمبعضالتوصياتحمواًلتعترفبالقيودالحاليةوتقدم

 األجل طويمة نظامية إلىحمول التي-وييدفالبعضاآلخر بالطرق العامة األراضي المعروضمن فيذلكزيادة بما

يووالتنفيذالحكوميةالعوائقالمفصمةواعتمادتوصياتالسياسةالعامةمنقبلعواملالتوجُفصمت.سيؤديالتعمقفيجذور

إلىتقدمكبيرفيحلمشكمةالنقصفيالمبانيالعامةوالمساحاتالعامةفيالقدسالشرقية.فيىذهاأليام،حيثيواجو

 مجتمعالقدسالشرقية،مثلالعديدمنالمجتمعاتاألخرى،أزمةاقتصاديةواضطراًبامجتمعًياكبيًرا،تكتسبأىميةىذاالمجال

 زخًما.

 

 تم نشر هذه النشرة بدعم من االتحاد االوروبي. 

المسؤوليةالكاممةليذهالنشرةتقععمىعاتقجمعية"عيرعميم"ونقابة

مًعاالعمالية،واليجبالتطرقاليوبالضرورةكنشرةالتيتعكسموقف

 االتحاداالوروبي.
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 تمخيصية قائمة -السياسة وتوصيات العوائق المشاكل،

 

 غير الظاهرة

بها المرغوب  
 نقص خطير في المساحات العامة المتطورة والمباني العامة في األحياء الفمسطينية في القدس الشرقية

 

 مشاكل
عدمتوافقالبنيةالتحتيةلمتخطيطمع

 احتياجاتسكانالقدسالشرقية
نقصالمواردلتقميصالفجوة
طويمةالمدىفيتطوير
وصيانةالمساحاتالعامة

 والمبانيالعامة

 
عدموجودبنيةتحتية
كافيةلتطويرالمساحات
 العامةوالمبانيالعامة

 
نقصفيالقوى

العاممةالمتخصصة
وتعددالجيات

 المسؤولة

 توصيات بشأن السياسة

 تفصيل      
      نقصبمساحاتموجيةلمجميور 8 عوائق

ىناكنقصفيقسائمكبيرة 8.8 
 مخصصةلمجميور

 

تطويرواعتمادنماذجبديمة 8   
 لتشييدالمبانيالعامة

 

الخططالييكميةالساريةمقمصة 8.5 
عمىأراضييموالتشملمعظم
 األراضيالممموكةلسكانالحي

زيادةالمعروضمناألراضي 5   
مكانيةالوصولإلييا  العامةوا 

 
توسيعحدودالتخطيطوالتطوير)الخط
 األزرق(لألحياءفيالقدسالشرقية

المناطقالمصنفةعمىأنيا 8.0 
"مناظرطبيعيةمفتوحة"كثيرة

 لمغايةوبدونمبرر

إضافةمناطق)امتدادات(إلىاألحياء    
المكتظةبالسكان،مفضلعمىأراضي

ذلكمساحاتالمناظرالدولة،بمافي
 المفتوحة

تطويرمراكزحياةوحدائقأحياءال 5 
 تتكيفمعالقدسالشرقية

جيدلبناءحدائقجيبوالمباني 0   
 العامةالصغيرة

 

تعميممجمعاتواسعةلمتوحيد 0 
عادةالتقسيم  وا 

زيادةالمشاركةالعامةفيبرامجالدمج مشاركةالجميوروزيادةالشفافية 6   
عادة التوزيعوا   

قرارالبمديةبتطويرمخططات 6 
رئيسيةيعيقالتنميةفياألحياء

 الفمسطينية

     
إنشاءآليةتخطيطمدنيبالتعاونمع
 المجتمعالفمسطينيفيالقدسالشرقية
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التشديدعمىالجانبالتشاركيفيآليات      
 مشاركةالجميورفيالتخطيط

 لجانمجتمعتمثيمية      
 توسيعوسائلاإلعالمأمامالسكان      
 انبهدية وقاشات في انفهسطيىييه انسكان جمثيم      

انشرقية انقدس في قضايا حول  
 انعمم خطظ يشمم اوحروث موقع إوشاء      

 انمفصهة
انعربية بانهغة انبهدي انىشاط إجاحة        

التعقيدفيبرصداألراضي 2 
لالستخدامالعامحيثأنمعظم

األراضيفيالقدسالشرقيةممموكة
 بممكيةخاصة

التطويروالبناءكمرحمةأوليةفي 2   
 بناءالثقة

تمثيللمسكانالفمسطينيينفيجمسات
 البمديةبشأنقضاياالقدسالشرقية

بناءآليةخاصةلنقلاألراضيلتطوير      
 الدولةدونالحاجةإلىنقلالممكية

لمالكاألراضيالخاصةلفرزتقديمحوافز      
 األراضيلالستخدامالعام

تجنباستخدامآليةتسجيلاألراضيلنقل      
 األراضيمنالسكانإلىالدولة

نقصكبيرفيالميزانية 4  
 لتقميصالفجوة

زيادةالمواردلبناءوصيانة 4  
المساحاتالعامةوالمباني

 العامة

تخصيصميزانيةلصيانةالمساحات
 والمبانيالعامة

عدموجودتطرقفي 9  
الميزانيةإلىالتغييرات
 فيتمويلالبناءالعام

التغييرفيمعدالتتخصيصاتالميزانيات   
 البمديةوالحكومية

نقصالميزانيةمحدد 9  
لرسمالخرائطوكتابة
خطةلحلالنقصفي
غضونفترةزمنية

 معقولة

    
الخرائطتخصيصميزانيةموجيةلرسم
 ومسحالبنىالتحتية

    الميزانياتمشروطة 7  
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بقرارالحكومةبشأن
 ميزانياتبمديةالقدس

إزالةاشتراطالموازناتالحكوميةفيموازنة
 بمديةالقدس

السعيمنأجلالتمويل 83  
الكاملأوالجزئي
لممساحاتالعامة
والمبانيالعامةعن
 طريقالعملالخيري

األحياءالفمسطينيةفيالقدسكشفتحديات   
 الشرقيةأمامالجياتالمانحة

النقصبالطرقات 88   
 الواسعة

إنشاءبنيةتحتيةمناسبةلتطوير 9 
المساحاتالعامةوالمباني

 العامة

 زيادةالميزانياتالموجيةلتطويرالطرق

تجاىلأنظمة 85   
الطرقالقائمة
وعدمتكييفيامع
 احتياجاتالتنمية

التخطيطحسبمسارالطرقالحاليةتفضيل    

نقصالمواصالت 80   
 العامة

 تحسيننظامالمواصالتالعامة  

تعزيزحمولوقوفسياراتمرتبطةبطبيعة   نقصبأماكنالوقوف 86   
 األحياء

استكمالالميزانيةلتحسيننظامالصرف      
 الصحيوتنفيذخطةتحسينالبنيةالتحتية

نقصبالقوى 82    
 العاممةالموجية

زيادةالقوىالعاممةالموجيةفي 9
 البمدية

 

إضافةممكةفيالبمديةلمعثور 7     
عمىاألراضيالمتاحةلمتطوير

 العام

 

تعددالجيات 84    
المسؤولةعن

 بالقدس التطوير

إنشاءمنتدىيتناولاألماكن 83
 العامة

 

خطةعملمخصصةوتجمع 88     
 الجياتالمعنيةحوليا
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ىيجمعيةغيرحزبيةالتيتعملفيالواقعوالحياةالمركبينفيالقدسفي عير عميم

االسرائيمي النزاع وفي-ظل والمساواة االستقرار اجل من الجمعية تعمل الفمسطيني.

سبيلمستقبلسياسيمتفقعميوفيالقدس.

 

noa@ir-amim.org.il | www. ir-amim.org.il   
الفاكس|  4297454-35  ىاتفرقم 02-6233696   

 

عيرعميمتشكرالمنظمات،الدولوالناسالداعمينلنشاطاتيامنأجلمستقبلمتفق

عميو.مستقبلعادلمنأجلالقدس.أغمبالتمويلأصمومندولاجنبية،معمومات

 تجدوىا الدول ىذه عيرعن لدعم الجمعيات. االنترنتولدىمسجل في موقعنا في

 . اضغطىناعميم

 

 

 

 

 

 

 

 

انيانقابة مًعا العمالية باالضافة باسرائيل. العمال كل تجمع عامة عمال نقابة ىي

تجمعفيصفوفياعمالفمسطنيينالذينيعممونلدىمشغميناسرائيميينفيالمناطق

الصناعيةالموجودةفيالمستوطنات.منذعشرينسنةُتشغلالنقابةفرعاليافيالقدس

 حقوقيم المواطنيناليجاد الذييساعد لتطويرالشرقية النقابة تعمل كما االجتماعية،

 أدواتلتشغيلالنساءبأماكنعملالئقة.

 

 

 

 

 

 

http://www.ir-amim.org.il/en
http://www.ir-amim.org.il/en
http://arb.wac-maan.org.il/
http://arb.wac-maan.org.il/

