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 .Iمدخل
معإتمامىذاالتقرير،يبدوأنأزمةكوروناالتيرافقتنافياألشيراألخيرةلمتنتو.عمىالرغممنعودةالنشاطاالقتصاديفي
يجيا ،إال أن اآلثار االقتصادية والمجتمعية لألزمة عمى المجتمع اإلسرائيمي بشكل عام وعمى القدس والمجتمع
السوق تدر ً
الفمسطينيبشكلخاص،تبدوبالفعلكبيرة .
ىذاالتقريرىوالرابعضمنمنشوراترصدعيرعاميم بعدقرارالحكومة 0973لمحدمنالفجواتاالجتماعيةواالقتصادية
المشتركلعيرعاميموتنظيمعمالمعا .وسيركز
والتنميةاالقتصاديةفيالقدسالشرقية ،والمنشورالثانيفيمشروعالرصد 
ً
التقريرعمىفصمينمنقرارالحكومة-فصلالتوظيفوفصلجودةالحياة .
في الجزء األول من فصل التشغيل،بعدتقريرالرصداألخير،مارس، 0303سنركزىذهالمرةعمىالتحوالتالسمبيةالتي
أدتإليياأزمةكوروناوعالقتيابقرارالحكومة .
فيالقسمالذييتناولفصل جودة الحياة،سوفنعرضأسس بحث العوائق وتوصيات سياسة عير عاميم فيما يتعمق بالبنية
التحتية الترفيهية في قرار الحكومة  .0973ركزىذاالبحثعمىتعزيز بناء المباني العامة ،المرافق الرياضية ،الحدائق
أيضا في اآلونة األخيرة ،حيث يمكن رؤية العودة
والمتنزهات في القدس الشرقية .يتضح ىذا المجال أنو ذا أىمية خاصة ً
التدريجية من التباعد االجتماعي والعزلة المنزلية .في القدس الشرقية وكذلك في الغربية ،تعود األماكن العامة لتخدم سكان
المدينةمرةأخرىويتمإعادةاكتشافيافيقيمتياالخاصةلحياةالمجتمعوتفاصيميا .

 .IIالتشغيل
،عيرعاميموتنظيمالعمالمعا،مؤتم اًرحول"العمالةفيالقدسالشرقية-اليومالتاليلمكورونا".
في11يونيو،0303عقدنا
ً
تمترجمةالمؤتمرمباشرةإلىالمغةالعربيةوحضرهمئاتاألشخاص،منخاللالزووموالفيسبوك،وكثيرمنيممنسكان

قية.تمتقديمالبياناتالجديدةأدناهأيضافيإطاره،إلىجانبشياداتبضميرالمتكمملمشاركاتفيسوقالعمل
القدسالشر
ً

اتالسياسةالمطموبةحاليا.
فيالقدسالشرقية،والتييجبأنتكوناألساسلخطو
ً

2

أ .اتجاهات في سوق العمل في القدس الشرقية  -انخفاض في معدل مشاركة النساء
وفقًا لكتيب اإلحصاءات السنوي التابع لمعيد القدس لعام   1,0303بمغ عدد المشاركين في إجمالي القوى العاممة ( 11سنة
فأكثر) بين سكان القدس الشرقيةعام  27،،33 ،0312شخص 21,300 :امرأة و  68,300رجل .ومن بين ىؤالء ،ضمن
أجيال العمالة الرئيسية ( ، )52-46ضمت القوى العاممة  ،2,133مشاركا –  19,،77امرأة (تشكل  01%من النساء في
ىذه األعمار) و  13,233رجل (يمثمون  97%من الرجال في ىذه األعمار) 2.تشير األرقام السنوية إلى انخفاض في معدل
التشغيل مقارنة بعام  ،0319والذي يستمر في االنخفاض في النسبة المئوية لمنساء المشاركات في القوى العاممة في عام
،0317وفقًالمبياناتاألوليةلدائرةاالحصاءالمركزية.

3

يبدو من السابق ألوانو استخالص نتائج بعيدة المدى حول ىذه االتجاىات التي ميزت سوق العمل حتى قبل أزمة كورونا،
ولكن من الواضح أن معطيات انخفاض التشغيل وحتى في بداية تنفيذ قرار الحكومة  0973مثيرة لمقمق .وال شك أن ىذه
األرقامتأثرتبشكلكبيربأزمةكورونا.سوفتتبيناآلثارالكاممةلألزمةفيالمستقبلفقط،لكنالبياناتالصادرةفيالوقت
نفسوتبشربيزةسمبيةكبيرة .
ب .أزمة كورونا  -أكثر من الثمث فقدوا عممهم في القدس الشرقية
منذ بداية أزمة كورونا ،ازداد عدد الوافدين الجدد إلى مكتب العمل في القدس الشرقية بأكثر من  23ضعف متوسط األشير
جديداعنعملمنالقدسالشرقية،انضمإلييم
السابقة.وىكذا،فيمارس،0303كانلدىمكتبالتشغيل00،303باحثًا ً
جديدا عن
إضافيا عن عملفي أبريل4.إجما 
 7,511باحثًا 
الً ،في مارس وأبريل  ، 0303تم تسجيل حوالي  00,501باحثًا  ً
ً

1
معهد القدس لدراسات السٌاسة ،الكتاب اإلحصائً السنوي لعام  .0303أرقام الفقر وف ًقا لهذا العام هً  ٪95فقرللنسمة فً عام  ، 8102بالظاهر
هً تشٌر إلى انخفاض كبٌر فً نسبة الفقر فً القدس الشرقٌة مقارنة بعام ( 8102حٌث كان معدل الفقر  .)٪2279فً الواقع  ،إنها ال تعكس الواقع
بشكل صحٌح فً ضوء عٌنة البٌانات لهذا العام فً القدس الشرقٌة  ،التً أفادت بها مؤسسة التأمٌن الوطنً ،مما أدى إلى عدم وجود عٌنة كافٌة.
2
تعتبر نسب التشغٌل للذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  46 - 89عا ًما  ،وهً أجٌال الرئٌسٌة وفقًا لمعهد القدس ،النقطة المرجعٌة لقرار الحكومة .فً ضوء
كبٌرا من سوق العمل فً القدس الشرقٌة ،وبالنظر إلى استخدامنا لبٌانات
حقٌقة أن العمال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  86 -09عا ًما ٌشكلون جز ًءا
ً
خدمة التوظٌف فً فترة كورونا ،والتً تشمل الموظفٌن من جمٌع األعمار ،تشٌر بٌانات التقرٌر إلى أولئك الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  09وما فوق.
3
الجهاز المركزي لإلحصاء  ،البٌانات الداخلٌة .نشكر نٌتاع فورزٌكً ،باحثة االقتصاد والتوظٌف فً معهد القدس لدراسات السٌاسات ،على تقدٌم
هذه البٌانات المفٌدة .نالحظ أنه على الرغم من االنخفاض  ،ال ٌزال معدل تشغٌل النساء أعلى مما كان علٌه فً عام .8104
4
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جاالو2,3،7نساء 5.
العملفيمكتبالعملبالقدسالشرقية،منيم05,0،،ر ً
يدور الحديث عن فقدان لموظائف (مؤقت أو دائم) ألكثر من ثمث المشاركين والمشاركات في القوة العاممة في القدس
الشرقية مقارنة بعام ( 8302عندىا ،كما ذكر أعاله ،شارك  ،2,033رجل و 01,033امرأة في سوق العمل) .ىذا العدد
المذىل ،ال يعكس الكل ،بسبب العوائق التي تجعل من الصعب عمى العديد من سكان القدس الشرقية التسجيل في دوائر
العمل،فإنمعدلالمسجمينىذااليعكسسوىجزءمنعددالسكانالذينفقدواوظائفيم .
إن أحداألخطار الكبيرة التي تشكميا ىذه األرقام ىو المس باتجاه اندماج النساء المقيمات في القدس الشرقية في سوق العمل.
توقع بين
يمكن أن تؤدي الوظائف البالغ عددىا  9,347التي فقدتيا النساء ،مؤقتًا أو بشكل دائم ،إلى تعزيز التراجع الذي  ُ
عامي0319و.0317
باإلضافة إلى الصعوبة الموضوعية المتزايدة لمعديد من النساء في العثور عمى عمل في ضوء الفجوات المغوية ،التعميمية
سمبيا لمنساء المواتي لم يخترقن حواجز االندماج
والوعي بالحقوق والوقوف عمييا أمام أرباب العمل ،قد يكون ىذا التغيير  ًا
حافز ً
فيسوقالعملبعد،ألنويسمطالضوءعمىعدماالستقراروالظروفالسيئةالتيتميزتشغيلالعامالتمنالقدسالشرقية .
ت .أزمة كورونا  -مساس خاص بسكان القدس الشرقية


المس بقطاعات عمرية صغيرة جدا يمس أكثر بالنساء الشابات من سكان القدس الشرقية.
أكثر من نصف سكان القدس الشرقية الذين سجموا في مكتب العمل في مارس وأبريل  0303كانوا من الشباب الذين
أيضا نسبة كبيرة من جميع المشاركين في
تتراوح أعمارىم بين  ،89-52أعمار الدخول إلى سوق العمل ،وىو ما يمثل  ً
سوق العمل 6.في الماضي ،كانت الزيادة األكبر في دخول النساء سوق العمل في القدس الشرقية عبر الشابات من ىذه
األعمار .عمى ما يبدو ،في ىذه الفئة العمرية ،من األسيل عمى الموظفين التعامل مع التغيير في وضعيم والعثور عمى
وظائفجديدة.لكناألمرليس كذلكبالنسبةلمشاباتالالتييعشنفيالقدسالشرقية.إنعمرزواجينوانجابيناألول
أبكر من عامة السكان في إسرائيل .لذلك ،فإن مجال السنوات المرنة المينية يضيق وقد تمس صعوبة االندماج في

5

معهد القدس لدراسات السٌاسة" ،التشغٌل فً القدس الشرقٌة خالل كورونا  -بٌانات واتجاهات".
6
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الوظائفلمنتتراوحأعمارىنبين12و03إلىتقميلفرصاالندماجالالحقبشكلكبير .


مؤشرات مقمقة لعدم عودة الخارجين بإجازة غير مدفوعة األجر لسوق العمل.
ما يقرب من  73%من المسجمين الجدد من سكان القدس الشرقية في مارس وأبريل سجمواعمى أنيم أخرجوا إلجازة بدون
أجر .في الظاىر ،قد يشير ىذا إلى أفق إلعادة معظم الباحثين عن عمل إلى وظائفيم السابقة .في الواقع ،يظير تقرير
خدماتالتشغيلفيمايو0303أنالعديدمنالعاطمينعنالعملالمستحقينلمحصولعمىإعاناتالبطالةفيإسرائيل
اعتبارمن ىذا الشير ،من وضعية إجازة بدون أجر إلى وضعية مقالين أو وضعية متمقي مخصصات ضمان
قد تحولواً  ،ا
الدخل 7.عمى الرغم من أن ىذا التقرير ال يقدم تجزئة منفصمة لبيانات القدس الشرقية ،إال أنو يجد مؤشرات مقمقة بشأن
انخفاض فرص عودة سكانيا إلى سوق العمل .بحسب التقرير ،يجد السكان العرب في إسرائيل صعوبة في العودة إلى
سوق العمل بعد إجازة بدون أجر مقارنة بالسكان الييود :بينما بين السكان الييود ،تم تسجيل العودة إلى العمل بنحو
،53%بينالمسممينوالمسيحيينوالدروز7%فقط.باإلضافةإلىذلك،ووفقًالمتقرير،تتميزالقدسككلبنسبةمنخفضة
من العودة إلى العمل  -حيث عاد  84%فقط من الباحثين عن عمل في لواء القدس إلى العمل ،مقارن ةً بمت وسط عودة
قدره 53%فيمنطقةالمركز .
صحيحليونيو،0303منبينجميعالعاطمينعنالعملفيالقدس،الذينيشكمون0،%منسكانالمدينة07% ،ىم
من سكان القدس الشرقية ،وىي نسبة أعمى من حصتيم في سوق العمل ،والتي تبمغ حوالي  .03%معدل البطالة لدييم
حتىيونيو0303أعمىمماكانعميوفيذروةاألزمة– - 02%وىومؤشرآخرمثيرلمقمق 8.



الحافز المالي ألرباب العمل كحافز سمبي آخر لتوظيف نساء القدس الشرقية.
يحدد قانون المنح الذي تم تمريره في يونيو الماضي منح الحوافز النقدية ألصحاب العمل الذينسيعيدون العمال الذين تم
إخراجيم إلى إجازة بدون أجر بسبب أزمة كورونا .القانون الذي يقضي بالتخفيف عن أصحاب العمل يقتصر فقط عمى
العمالالذينأعيدواإلىنفسالوظيفةبعدفترةإجازةبدونأجروالذينيتقاضونأكثرمن0,033شيكل.تعملالعديدمن

7
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معهد القدس لدراسات السٌاسة " ،التشغٌل فً القدس الشرقٌة خالل كورونا  -بٌانات واتجاهات".
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النساء العامالت في القدس الشرقية بدوام جزئي  وبحد أدنى لألجور ،وبالتالي ال يستوفين المعايير التي يحددىا القانون.
سمبيا آخر ،لمحافز القميل عمى أي حال (عمى ضوء الصعوبات المغوية ،إتاحة
وىكذا ،يوفر القانون في الواقع  ًا
حافز  ً
الوصول ،التعميم والمزيد) ،لتشغيل النساء المقيمات في القدس الشرقية .من المناسب تقديم برنامج منح تكميمية لتشجيع
عودةالعامالتوالعاممينبدوامجزئي .
ث .يتطمب تحقيق أهداف قرار الحكومة  0973بدمج النساء في العمل خطوات حادة وفورية
إن األزمة االقتصادية في القدس الشرقية ىي جزء ال يتج أز من األزمة العامة التي خسر فييا االقتصاد اإلسرائيمي أكثر من
مميون وظيفة في األشير األولى من كورونا .في القدس الشرقية ،تضاف ىذه األزمة لبيانات الفقر والعمالة األسوأ في البالد،
بعدسنواتمناإلىمالمنقبلالسمطاتاإلسرائيمية .
يبدو أن األزمة األخيرة أضرت بشدة باإلنجازات المعتدلة لسوق العمل في القدس الشرقية في السنوات األخيرة ،والتي ساىمت،
من بين أمور أخرى ،في تدخالت حكومية واسعة النطاق .كجزء من الفصل الخاص بالتوظيف من القرار  ،0973تخصص
الحكومة حوالي  000مميون شيكل لمدة خمس سنوات لمتأىيل ،إرشاد التوظيف ،خدمات الرفاه ،روضات النيار ،والمزيد.
(لمزيد من التفاصيل ،انظروا الراصد لتنفيذ القرار الحكومي رقم  0973لالستثمار في القدس الشرقية  -آذار  0303بشأن
التشغيل) .يشكل فصل التشغيل في القرار الحكومي  0973جزًءا من االستثمار الحكومي في ىذا المجال ،حيث من المبكر
تقييمآثاره .
وضع القرار الحكومي  0973نصب أعينو ىدفًا إلدماج النساء في القدس الشرقية في سوق العمل بنسبة  91%من معدل
عاما .ينعكس ىدف
توظيف النساء العربيات في إسرائيل  -أي حوالي  03%من العمالة الذين تتراوح أعمارىا بين  01وً  ،5
أيضا في األىداف الداخمية لمشاركة النساء في برنامج دورات التوظيف وخطط مركز ريان
اندماج المرأة في سوق العمل  ً
سنويا) ،في الميزانيات المخصصة لبرامج تشجيع عمل الشابات
لإلرشاد التشغيمي ( 93%من المشاركين في ىذه البرامج  ً
واالستعدادلتعممالعبرية،وفيتوفيرالحوافزألربابالعمل .
جعل فقدان وظائف واسع النطاق في األشير األخيرة من تحدي تحقيق اليدف الذي يضعو القرار ،أكبر بكثير .المس بالنشاط

6

الجاري لبرامج التوجيو الميني في مركز ريان وفي إطار دوائر التوظيف نتيجة لمقيود المفروضة عمى التجمع وتقميل النشاط
أيضاأناإلجراءاتاإلضافيةلتطوير
أيضالالبتعادعناليدف.يفترض ً
الحكوميخاللفترةكورونا،الشكأنياتضيفىي ً
رأسالمالالبشريوتشجيعتشغيلالنساءقدتأثرتخاللىذهالفترة .
ميما لييئات التشغيل وعوامل تطبيق القرار ،بما في ذلك و ازرة العمل والشؤون االجتماعية ،وو ازرة
تشكل ىذه الصعوبات  ً
تحديا  ً
شؤون القدس وبمدية القدس ،وىم مطالبون بالعمل الفوري والحازم .وذلك حتى ال تتآكل حتى تختفي أىداف التنمية والتطوير
طويمة لسوق العمل في القدس الشرقية ،بعد سنوات من تجاىمو .في الوقت نفسو ،يجب عمييم استثمار جميع الموارد الالزمة
الًوقبلكلشيء،اعادةالعامالتوالعمالالمتسربينمنسوقالعملفياألشيراألخيرة .
لحلاألزمةالمباشرةالتينشأت-أو
ج 0973 .األهمية المتزايدة لعالج العوائق لتحقيق أهداف قرار الحكومة 0973
خاللىذهاألزمة،يتزايدتأثيرالعوائقمنمجاالتدعمالعمالة-النقل،التعميموالتجارة.
في مجال النقل ،فإن االفتقار إلى ترتيبات الراف كاف ،وشبكة النقل العام بين شرق المدينة وغربيا ،وتوسيع الخطوط بين
أحياءالقدسالشرقيةوتواتروصوليا-تنضمحاليالمخاوفبشأنعدوىالركابفيوسائلالنقلالعامالمزدحمةوالبطيئة .
أيضاعدماليقينبشأنعودةاألطرالتعميمية
فيمجالالتعميم ،يضافإلىالصعوباتفيحضاناتالرعايةالنياريةلألطفال ً
لمعمل خوفًا من كورونا .خالل ىذه الفترة تزداد أىمية حمول حضانات الرعاية النيارية ،وال سيما دعميا الالئق ،مما سيمكن
الشاباتمنالعثورعمىعملوالمثابرةفيو .
مؤخر من ضربة شديدة ،ىناك حاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى التخاذ إجراءات لتعزيز
في مجال التجارة الذي عانى  ًا
األعمال التجارية في القدس الشرقية وخطوات لخمق مناطق تشغيل وتجارة جديدة ستوفر وظائف متاحة يمكن الوصول إلييا
(لمزيد من المعمومات حول إجراءات النقل والتعميم والتجارة المطموبة  -انظروا إلى التقرير الفصمي مارس  0303بشأن
التشغيل) .
أيضا ضمن بنود القرار الحكومي  ،0973ومن المناسب ،كما ىو الحال في الفصل الخاص
ىذه المجاالت الثالثة مشمولة  ً
بالتشغيل ،إجراء التعديالت الالزمة لوقف األزمة والعودة إلى مسار إعادة التأىيل والتنمية .سواء في مجاالت التشغيل أو
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المجاالت التي تخصو في قرار الحكومةُ ،يطمب من جيات صنع القرار التصرف بمرونة وابداع ،باستخدام الموارد المتاحة في
القراروالموارداألخرى،لمحدمنالتدىوراالقتصاديالناجمعنأزمةكورونا .كلىذا،دونالتخميعناألىدافالجديرةالتي
الًلسكانالقدسالشرقيةمنالرجالوالنساء .
اقتصادياعاد 
الًأفقًا
تمتحديدىافيالمجالماقبلاألزمة،والتيتوفرأو
ً

 .IIIبحث العوائق والتوصيات بشأن سياسة عير عاميم لدعم المباني الجماهيرية في إطار القرار
0973
تتميزالقدسالشرقيةبنقصكبيرفيالمبانيالعامةوالمرافقالرياضيةوالترفييية،كمايشيرمراقبالدولةفيأخرتقريرصدر
حديثًاعناإلجراءاتالحكوميةلمتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيالقدس(.)0312ينعكسالنقصالحادفيالمبانيالعامة
في انخفاض كبير في المؤسسات العامة والمجتمعية ،بما في ذلك نوادي الشبيبة ،دوائر الرفاه ،حضانات الرعاية النيارية،
ومراكز صحة األم والطفل ،المراكز النيارية لرعاية المسنين ،المالعب الرياضية ،المسابح ،الحدائق العامة ،المالعب،
المكتبات،المباني الثقافية،وغيرىا.الفجوةفيىذاالمجالمعاألحياءالييوديةفيالجزءالغربيمنالمدينةواضحةلمغاية .
وفقًا لوثيقة حالة تطبيق القرار من قبل و ازرة القدس والتراث في أكتوبر  ،0317لم تتم الموافقة بعد عمى خطة تفصيمية لتنفيذ
طمبالدعمو ازرةالقدس،والذييتضمنفقطسبعقطعأرضألغراضمختمفة
ىذاالفصل.فيعام،0317قدمتبمديةالقدس ً
فيالحدائقوالمرافقالترفييية،ولكنلميتمتطويرالخطةكما ُزعمألنيافشمتفيإثباتاالنتماءإلىاألرض.وىكذا،صحيح
ألكتوبر  ،0317لم يتم نقل الميزانيات المخصصة لبنود قرار الحكومة التي تتناول إنشاء المباني العامة والمرافق الرياضية.
اعتبارمنإنياءالبحث،أنوتماإلبالغعنبذلجيودقانونيةإلتاحةدفعالمشروع .
جاءمنو ازرةالقدسوالتراثً ،ا
سعى البحث حول العوائق وتوصيات السياسة الذي أجرتو عير عاميم ،إلى دراسة متعمقة إلمكانيات تطبيق قرار الحكومة
 0973في تعزيز المباني العامة ،في الفصل  5من قرار الحكومة .ركز بحثنا عمى المشاكل والعوائق الرئيسية التي تؤدي إلى
النقصالحادفيالمبانيالعامةوالمجتمعيةفياألحياءالفمسطينيةفيالقدسالشرقية،وقدمتوصياتسياسيةلحميا .
يثيرالوضعفيمجالالتخطيطوبناءالمبانيالعامةفيالقدسالشرقيةأربع مشاكل رئيسية تؤدي إلى نقص المباني العامة:
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 )8عدمتطابقالبنيةالتحتيةلمتخطيطمعاحتياجاتالسكان؛
 )5نقصالمواردلتقميصالفجوةطويمةالمدىفيتطويروصيانةاألماكنالعامةوالمبانيالعامة؛
 )0عدموجودبنيةتحتيةمناسبةلتطويرالمساحاتالعامةوالمبانيالعامة؛
 )6نقصبقوىعاممةمخصصةوتعددالجياتالمسؤولة .
تحتكلواحدةمنالمشاكلالعامة،تمتحديدعوائقممموسة،حيثتيدفتوصياتالسياسةالموضحةفيالدراسةإلىحميا.
ومن بين التوصيات الرئيسية الحاجة إلى زيادة المعروض من األراضي العامة واتاحة الوصول إلييا من خالل توسيع حدود
تخطيط األحياء وتخطيط التنمية واضافة مساحات إلى األحياء المزدحمة ؛ الحاجة إلى مشاركة الجميور وزيادة الشفافية في
مراحلالتوجيووالتنفيذ؛ الحاجةإلىزيادةالمواردلبناءوصيانةالمساحاتالعامةوالمبانيالعامة؛ضرورةإنشاءالبنيةالتحتية
خصيصا لبناء المباني العامة في ظل ظروف
المناسبة لتطوير المساحات العامة والمباني العامة ؛ تطوير نماذج مصممة 
ً
األرضالحاليةوظروفالتخطيط؛زيادةالقوىالعاممةوخططالعملالمخصصةالتيتتجمعحولالمسألة .
تقدمبعضالتوصياتحموالًتعترفبالقيودالحاليةوتقدمإجراءاتداخلحدودىا،بحيثيمكنرؤيةثمارىاعمىالمدىالقريب.
وييدف البعض اآلخر إلى حمول نظامية طويمة األجل  -بما في ذلك زيادة المعروض من األراضي العامة بالطرق التي
فُصمت.سيؤديالتعمقفيجذور العوائقالمفصمةواعتمادتوصياتالسياسةالعامةمنقبلعواملالتوجيووالتنفيذالحكومية
إلىتقدمكبيرفيحلمشكمةالنقصفيالمبانيالعامةوالمساحاتالعامةفيالقدسالشرقية.فيىذهاأليام،حيثيواجو
اكبيرا،تكتسبأىميةىذاالمجال
مجتمعالقدسالشرقية،مثلالعديدمنالمجتمعاتاألخرى،أزمةاقتصاديةواضطرًاب
ً
امجتمعي ً
زخما.
ً

تم نشر هذه النشرة بدعم من االتحاد االوروبي.
المسؤوليةالكاممةليذهالنشرةتقععمىعاتقجمعية"عيرعميم"ونقابة
معاالعمالية،واليجبالتطرقاليوبالضرورةكنشرةالتيتعكسموقف
ً
االتحاداالوروبي.
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المشاكل ،العوائق وتوصيات السياسة -قائمة تمخيصية
نقص خطير في المساحات العامة المتطورة والمباني العامة في األحياء الفمسطينية في القدس الشرقية
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عير عميم ىيجمعيةغيرحزبيةالتيتعملفيالواقعوالحياةالمركبينفيالقدسفي
ظل النزاع االسرائيمي -الفمسطيني .تعمل الجمعية من اجل االستقرار والمساواة وفي
سبيلمستقبلسياسيمتفقعميوفيالقدس .

noa@ir-amim.org.il | www. ir-amim.org.il
ىاتفرقم

 | 35-4297454الفاكس 02-6233696

عيرعميمتشكرالمنظمات،الدولوالناسالداعمينلنشاطاتيامنأجلمستقبلمتفق
عميو.مستقبلعادلمنأجلالقدس.أغمبالتمويلأصمومندولاجنبية،معمومات
عن ىذه الدول تجدوىا في موقعنا في االنترنت ولدى مسجل الجمعيات .لدعم عير
عميماضغطىنا.

معا العمالية ىي نقابة عمال عامة تجمع كل العمال باسرائيل .باالضافة انيا
نقابة ً
تجمعفيصفوفياعمالفمسطنيينالذينيعممونلدىمشغميناسرائيميينفيالمناطق
الصناعيةالموجودةفيالمستوطنات.منذعشرينسنةتُشغلالنقابةفرعاليافيالقدس
الشرقية الذي يساعد المواطنين اليجاد حقوقيم االجتماعية ،كما تعمل النقابة لتطوير
أدواتلتشغيلالنساءبأماكنعملالئقة.
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