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َّصَّالتقريرملخ َّ

َّخلفيّةَّعاّمة

َّللمدينة،َّوجمعََّّنظافة َّتتعلّقَّبالمنظرَّالعاّم المدينةَّهيَّمفهومَّواسعَّيشملَّأبعاًدا

َّوالحدائق.َّ َّالعاّمة َّوالميادين َّالشوارع َّيشمل َّبما َّالعاّم، َّالحيّز َّوتنظيف النفايات،

َّالخارجيَّّالمحاف َّ َّبمظهرها َّواالعتناء َّالمدينة، َّعلىَّنظافة َّفيَّطيّاتهماَّظة َّيحمالن ،

َّحيا َّجودة َّعلى َّالمدى َّبعيدة َّمستوىَّآثاًرا َّوعلى َّالبيئة، َّجودة َّوعلى َّسكّانها، ة

َّالصّحةَّالعاّمةَّفيَّالمدينة.

يَّة،َّوقدَّتؤدَّّيَّّرهاَّالسلطةَّالمحلَّّنظافةَّالمدينةَّهيَّإحدىَّالخدماتَّالمهّمةَّالتيَّتوفَّّ

َّوقدَّمعال َّ َّخطيرة، َّبيئيّة َّومكاره َّغيرَّمنتظمةَّإلىَّمضارّ جةَّالنفاياتَّوالقمامةَّمعال جًة

َّبصّحةَّالجمهور. َّالقدسَّمهاَّتلحقَّالضرر َّالقمامةَّفيَّبلديّة َّنظافةَّالمدينةَّوإخالء ّم

َّالعملياتَّبأقسامهاَّالمختلفة.)فيَّماَّيليَّكذلك:َّالبلديّة(َّتنفذهاَّمديريةَّ

َّالمركزيَّّظه َّت َّ َّاإلحصاء َّدائرة َّبيانات َّر َّالعام َّمطلع َّمن َّسك2017ََّّّة َّعدد َّالمدينةَّأّن ان

سكّانها،َّوفيَّالعامَّ%َّمنَّعموم38َّنسمة،َّويشكّلونَّنسبة332,600ََّّالعربَّقدَّبلغَّ

َّاإلحصاءَّالمركزيّةَّالمدينة َّفيَّالعنقودَّاالجتماعي2018َّ َّ.2االقتصاديَّ-ص نّفتَّدائرة 

َّ َّالثانيَّعام َّتشرين َّحت2008ََّّّمنذ َّالثانيَّعام َّنير2018َّىَّتشرين َّالسيّد َّأشغل ،

َّ َّالثانيَّعام َّتشرين َّوفيَّشهر َّرئيسَّالبلديّة، َّمنصب َّالسيّد2018ََّّباركات انتخ ب

َّالمنصب.َّموشيهَّليئونَّلهذا

 

َّةاألنشطةَّالرقابيَّّ

َّبينَّشهرَّشباطَّوتشرينَّالثانيَّعامَّ َّأجرىَّمكتبَّمراقبَّالدولة2018َّفيَّالفترة ،

َّمدينةَّ َّشرقّي َّفي َّالعربيّة َّاألحياء َّفي َّالعاّمة َّوالصّحة َّالنظافة َّموضوع َّفي رقابة

َّالقدسَّومن1ََّّالقدس. َّالعمليّاتَّفيَّبلديّة أ جر ي تَّالرقابةَّفيَّمختلفَّأقسامَّمديريّة

َّإجراءََّّبينها: َّأيًضا َّوشملت َّالبلدّي، َّواالستعالمات َّالردّ َّومركز َّالعاّمة، َّالصّحة قسم

َّاستكمالَّللرقابةَّفيَّوزارةَّالصّحةَّ َّأ جر ي  َّفيَّعددَّمنَّهذهَّاألحياء. جوالتَّميدانيّة

َّوفيَّوزارةَّالقدسَّوالتراث.

 

 
التقاريرََّّراجعَّذلكَّفيَّملفَّّ. ذتَّالرقابةَّكجزءَّمنَّرقابةَّشاملةَّفيَّموضوعَّالنظافةَّفيَّمدينةَّالقدسفَّّن َّ  1

 ".نظافةَّمدينةَّالقدس،َّواالعتناءَّبمظهرهاَّالعامَّّ: "الحاليَّّ
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َّةالنواقصَّاألساسيَّّ

ي ة في ة الصح  حالة النظافة المزرية وغياب الهياكل التحتي  

 المدينة األحياء العربي ة في شرقي  

ةَّوسلوانَّوأبوَّطورَّوبيتَّحنيناَّ)وجميعهاَّأجرىَّفريقَّالرقابةَّجولةَّفيَّأحياءَّالعيسويَّّ

المدينة(،َّوالحظَّالفريقَّوجودَّالكثيرَّمنَّالنفاياتَّالملقاةَّعلىَّطولََّّتقعَّفيَّشرقيَّّ

َّكماَّ َّوأكوامَّمنَّالنفاياتَّالتيَّتراكمتَّفيَّالشوارعَّوعلىَّجوانبَّالطرق، الشوارع،

ََّّ.الحظَّأّنَّالحاوياتَّطافحةَّبالنفايات

اءَّةَّفيَّأجزةَّالعامَّّدتَّإلدارةَّجهازَّالصحَّّص َّوجودَّفجوةَّهائلةَّبينَّالمواردَّالتيَّر ََّّن َّي َّب َّت َّ

ةَّللعملَّفيَّةَّالعامَّّ%َّفقطَّمنَّعامليَّالصح10َّّالمدينةَّالمختلفة،َّوقدَّجرىَّتخصيصَّ

َّالشرقيَّّ َّالمدينة َّأحياء َّفيها َّيسكن َّالتي َّاألقل38َّّة َّعلى َّم ََّّ% َّالسكَّّم َّج َّمن ان؛َّل

َّ صّصت 7َّوخ  َّاألحياء؛ َّلهذه َّالتجميع َّحاويات َّمن َّتجميع6َّو% َّمسارات َّعدد َّمن %

 النفايات.%َّمنَّحجمَّحاوياتَّتجميع4َّوالنفايات،َّ

، وضعت وزارة حماية البيئة خط ة لمعالجة الـَمكاره 2017ار من العام في شهر أي  
خط ة معالجة الـَمكاره البيئي ة في  :ما يلي في)البيئي ة في األحياء العربي ة في القدس 

األحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدس(،َّوقدَّصّدقتَّعليهاَّالحكومة،َّور ص دتَّلهاَّميزانيّةَّتبلغَّنحوَّ

َّالعربيّة،َّم84َّ َّاألحياء َّفي َّالنفايات َّتجميع َّحاويات َّووضع َّلشراء ّدت َّأ ع  َّشيكل ليون

َّأّنَّ َّت ب ي ن  َّللسكّان. َّوتوعويّة َّوكذلكَّلنشاطاتَّتثقيفيّة َّالنفايات، الء كباتَّإ خ  ر  َّم  وشراء

َّقدَّارتكزتَّعلىَّبياناتَّتشملَّسكّانَّ َّالتيَّقامتَّوزارةَّحمايةَّالبيئةَّبوضعها الخطّة

تقعَّخلفَّجدارَّالفصل،َّعلىَّالرغمَّمنَّأّنَّقرارَّالحكومةَّذاَّالرقمََّّاألحياءَّالعربيّةَّالتي

َّكّميّة26842ََّّ َّلتجميع َّالكمّيّة َّالتقديرات َّفإّن َّلذا َّتشملهم. َّلن َّالخطّة َّأّن َّحّدد قد

ّددتَّالميزانيّةَّالتيَّستحو لَّإلىَّبلديّةَّالقدس،َّ النفايات،َّالتقديراتَّالتيَّبحسبهاَّح 

 فيَّاإلمكانَّاستخدامهَّألهدافَّأخرى.َّلمَّتكنَّدقيقةَّوشملتَّفائًضاَّماليًّاَّكان

َّأنَّّأيضًََّّن َّي َّب َّت َّ َّوتلكَّالتيَّمنَّالمزم عَّشراؤهاََّّا َّالنفاياتَّالقائمة مسحَّحاوياتَّتجميع

َّتنفيذهَّمنَّق بلَّالبلديّةَّ و فقَّخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّلمَّيجر 

َّمنَّ َّالمطلوبة. َّالحاوياتَّوالميزانيّة َّعدد َّالذيَّحّدد َّالحكومّي َّالقرار َّاتّخذ َّأن َّبعد إاّل

يَّي تّخذَّعلىَّأساسَّخطّةَّتقديريّةَّوبدونَّفحصَّاالحتياجاتَّشأنَّالقرارَّالحكومّيَّالذ

َّالميدانيّةَّأنَّيخلقَّفجواتَّكبيرةَّبينَّالتخطيطَّواالحتياجاتَّالفعليّة.َّ

َّالعامَّّ َّالعربيَّّعلىَّالرغمَّمنَّالمستوىَّالبائسَّللنظافة َّفيَّاألحياء َّفيَّالقدس،َّة ة

َّحياء،َّفإنَّّانَّالمدينةَّيقطنونَّفيَّهذهَّاأللَّسكَّّم َّج َّ%َّمنَّم 38ََّّوعلىَّالرغمَّمنَّأنَّّ

ةَّمنَّاألحياءَّالعربي2017ََّّّفيَّالعامََّّواالستعالماتَّالبلديََّّّهاتَّإلىَّمركزَّالردَّّعددَّالتوجَّّ

ا،َّووصلَّإلىَّ ملَّالتوّجهاتَّفيَّموضوعَّالنظافةَّوالصّحة10.6َّكانَّمتدنّيًاَّجّدً %َّمنَّمج 

َّأّنَّ ًهاَّإلىَّمركزَّالردَّّواالستعالماتَّالبلدّيَّمنَّاألح1,192َّالعاّمة.َّت ب ي ن  ياءَّالعربيّةَّتوجُّ

َّالتيَّ َّالمعياريّة َّالزمنيّة َّالمّدة َّفي َّالسنة َّتلك َّفي َّتعال ج َّلم َّالقدس َّشرقّي في

َّنحوَّ َّعددَّهذهَّالتوجُّهاتَّشكّل َّالبلديّة. %َّمنَّعددَّالتوجُّهاتَّالعاّمةَّمن23َّحّددتها

َّنسبةَّالتوجُّهاتَّمنَّاألحياءَّ َّبينما َّواالستعالماتَّالبلدّي، َّالردّ َّإلىَّمركز هذهَّاألحياء

 
2  َّ َّالرقم َّذو َّالحكومة َّ 2684قرار َّ"فيَّموضوع َّالقدسَّتقليصَّالفجواتَّاالجتماعيّة َّفيَّشرقّي االقتصاديّة

 .28.5.2017،َّ"والتطويرَّاالقتصاديَّّ
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لم2017ََّّفيَّالمدينةَّالتيَّلمَّتعالجَّفيَّالمّدةَّالزمنيّةَّالمعياريّةَّفيَّالعامََّّاليهوديّة

َّ%.8تتجاوزَّ

 

ة التي تقع في األحياء العربي   ُمرِضيَةأعمال تنظيف غير 

 خلف جدار الفصل

َّالمجاورةَّبلَّبلديَّّمقاولَّالنظافةَّالوحيدَّالذيَّيعملَّمنَّق َّ ةَّالقدسَّفيَّمنطقةَّعناتا

منطقةَّكفرَّعقبَّالتابعةَّلمنطقةَّنفوذَّبلديّةَّالقدس،ََّّمَّالالجئينَّشعفاط،َّوفيلمخيَّّ

َّمسؤولَّعنَّ َّعلىَّالرغمَّمنَّأنّه ليسَّبحوزتهَّسوىَّبعضَّاآلليّاتَّوبعضَّالعاملين،

َّتمكّنَّ َّال َّالظروف َّهذه َّالعاّمة. َّالصّحة َّمجال َّفي َّالسكّان َّآالف َّعشرات احتياجات

مَّبواجبهاَّالقانونّيَّالمقاولَّمنَّتنفيذَّعملهَّبطريقةَّالئقة،َّوبالتاليَّفإّنَّالبلديّةَّالَّتقو

َّمنذَّالبداية،َّوذلكَّعلىَّالرغمَّمنَّأّنَّالنظافةَّالعاّمةَّفيَّهذهَّاألحياءَّشديدةَّالتردّي.

،َّخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفي2017َّالصادرَّفيَّأيّار2684ََّّحسبَّقرارَّالحكومةَّ

َّالفصل،َّ َّخلفَّجدار َّالتيَّتقع َّالعربيّة َّفيَّالقدسَّلنَّتشملَّاألحياء  َّالعربيّة األحياء

والتيَّسيجريَّوضعَّخطّةَّخاصّةَّبها.َّعلىَّالرغمَّمنَّذلك،َّحتّىَّحينَّإنهاءَّالرقابة،َّ

َّلمَّتوضعَّخطّةَّلحّلَّمشاكلَّالصّحةَّالعاّمةَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصل.

 

َّةالتوصياتَّاألساسيَّّ

فيَّإطارَّخصخصةَّمنظوماتَّتكنيسَّالشوارعَّوتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّفيَّاألحياءَّ

جهدَّلضمانَّالنظافةَّفيََّّةَّأنَّتبذلَّكلَّّالمدينة،َّيجبَّعلىَّالبلديََّّّشرقيَّّةَّفيَّالعربيَّّ

َّانها.مةَّلسكَّّهذهَّاألحياءَّوتحسينَّالخدمةَّالمقد َّ

كّلَّماَّيتعلّقَّبخطّةَّمعالجةَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدس،َّيجبَّفيَّ

َّتعديلَّالتخطيطَّعلىَّوزارةَّحمايةَّالبيئةَّأنَّتفحصَّبالتعاونَّمعَّبلديّةَّالقدسَّإمكانيَّّ ة 

َّالمالّيَّكيَّيلبّيَّاحتياجاتَّالسكّانَّالميدانيّة.

َّالعربيَّّةَّأنَّتشجَّّيجبَّعلىَّالبلديَّّ ةَّعلىَّةَّفيَّالقدسَّالشرقيَّّعَّالناسَّفيَّاألحياء

َّإلىَّمركز َّالتوجَّّ َّحولََّّالردََّّّه َّواضحة َّصورة َّلديها َّلكيَّتتوافر َّالبلدّي ، واالستعالمات

وتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّمنها.َّعلىََّّانَّعنَّالنظافةَّفيَّشوارعَّاألحياءرضىَّالسكَّّ

َّالالئقةَّ َّالحلول َّتوفير َّعلى َّالبلديّة َّبقدرة َّالثقة َّعلى َّالمحافظة َّتجري َّالنحو هذا

َّالحتياجاتَّعمومَّالسكّان.

فيَّاألحياءَّالتيَّتقعََّّرَّالمواردَّالمطلوبةَّللمقاولَّالخارجيَّّةَّأنَّتوفَّّيجبَّعلىَّالبلديَّّ

ئمةَّكيَّيتمكّنَّمنَّتنفيذَّعملهَّعلىَّخلفَّجدارَّالفصل،َّوأنَّتخصّصَّالميزانيّاتَّالمال

َّأحسنَّوجه.َّ
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َّمقرَّّ َّوبالتنسيقَّمع َّالقدسَّوالميراث، َّوعلىَّوزارة َّالبيئة، َّحماية يجبَّعلىَّوزارة

َّالتيَّتقعَّ َّفيَّاألحياء َّالبيئيّة َّلمعالجةَّالـم كاره َّعاجلة َّأنَّتضعَّخطّة األمنَّالقومّي،

َّحياء.خلفَّجدارَّالفصل،َّوالَّسيّماَّفيَّمجالَّالصّحةَّالعاّمةَّونظافةَّاأل

 

َّتلخيص

منَّيقطنَّفيهاَّأنَّيحظىَّببيئةَّنظيفة،ََّّلكلََّّّالقدسَّهيَّكبرىَّمدنَّإسرائيل،َّويحقَّّ

َّوهوَّأمرَّي شتّقَّمنَّالحّقَّفيَّالكرامة.

رَّالرقابةَّصورةَّقاتمةَّبالغةَّالصعوبةَّفيَّكّلَّماَّيتعلّقَّبالمعالجةَّالمعطوبةَّللبلديّةَّظه َّت َّ

َّونظافةَّ َّكاٍفَّمنَّحاوياتَّالتجميع، َّووضعَّعدد َّالقمامة، َّوإخالء لحالةَّالصّحةَّالعاّمة،

الشوارعَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّشرقّيَّالقدس،َّوالَّسيّماَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّ

َّ َّاإلهمال َّبعد َّخطّةَّالجدار. َّالحكومة َّتبنّت َّاألحياء، َّلهذه َّلعشراتَّالسنين المتواصل

ي فترضَّفيهاَّأنَّتعالجَّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدسَّفيَّسبيلَّرفعَّ

َّالمدينةَّ َّشرقّي َّبين َّوالخدمات َّالصّحيّة َّالفجوات َّوتقليص َّالحياة َّجودة مستوى

َّجزئ َّاعتمدتَّتقديراتَّكّميّة َّالخطّة َّهذه َّلكن َّيسبقهاَّوغربيّها، َّولم َّدقيقة، َّوغير يّة

َّمعالجةَّ َّتناول َّعن َّالخطّة َّامتنعت َّذلك، َّعن َّفضاًل َّشامل. َّميدانّي َّتحضيرّي عمل

َّالـم كارهَّالبيئيّةَّفيَّأحياءَّغالفَّالقدسَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصل.َّ

دَّالسياساتَّفيَّمجالَّةَّالتيَّتعالجَّشؤونَّالقدسَّوتحدَّّيجبَّعلىَّالوزاراتَّالحكوميَّّ

َّالخارجيَّّ َّووزارةَّللمديَّالمظهر َّالبيئة َّحماية َّووزارة َّالقدسَّوالتراث، َّشؤون َّ)وزارة نة

َّي َّالداخليَّّ َّالبائسَّالذي َّالواقع َّتحسين َّعلى َّتعمل َّأن َّحولََّّفَّّستش َّة( َّالتقرير من

َّنظافةَّمدينةَّالقدس.


