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ملخَّصَّالتقرير َّ
خلفيّةَّعا ّمة َّ
م َّللمدينةَّ ،وجمعَّ
نظافة َّالمدينة َّهي َّمفهوم َّواسع َّيشمل َّأبعادًا َّتتعل ّق َّبالمنظر َّالعا ّ
مَّ ،بما َّيشمل َّالشوارع َّوالميادين َّالعا ّمة َّوالحدائقَّ.
النفاياتَّ ،وتنظيف َّالحيّز َّالعا ّ
يَّ ،يحمالن َّفي َّطيّاتهماَّ
المحافَّظة َّعلى َّنظافة َّالمدينةَّ ،واالعتناء َّبمظهرها َّالخارج َّّ
آثا ًرا َّبعيدة َّالمدى َّعلى َّجودة َّحياة َّسكّانهاَّ ،وعلى َّجودة َّالبيئةَّ ،وعلى َّمستوىَّ
حةَّالعا ّمةَّفيَّالمدينةَّ .
الص ّ
مةَّالتيَّتو َّفّرهاَّالسلطةَّالمح َّل َّّي ّةَّ،وقدَّتؤ َّدّيَّ
نظافةَّالمدينةَّهيَّإحدىَّالخدماتَّالمه ّ
معالَّجة َّالنفايات َّوالقمامة َّمعالج ًة َّغير َّمنتظمة َّإلى َّمضارّ َّومكاره َّبيئيّة َّخطيرةَّ ،وقدَّ
م َّنظافة َّالمدينة َّوإخالء َّالقمامة َّفي َّبلديّة َّالقدسَّ
حة َّالجمهورَّ .مها ّ
تلحق َّالضرر َّبص ّ
(فيَّماَّيليَّكذلكَّ:البلديّة)َّتنفذهاَّمديريةَّالعملياتَّبأقسامهاَّالمختلفةَّ .
كّان َّالمدينةَّ
ن َّعدد َّس َّ
تَّظهَّر َّبيانات َّدائرة َّاإلحصاء َّالمركزَّي ّة َّمن َّمطلع َّالعام ََّّ 2017أ ّ
العربَّقدَّبلغََّّ 332,600نسمةَّ،ويشكّلونَّنسبةََّّ%38منَّعمومَّ سكّانهاَّ،وفيَّالعامَّ
َّ2018صنّفتَّدائرةَّاإلحصاءَّالمركزيّةَّالمدينةَّفيَّالعنقودَّاالجتماعي-االقتصاديََّّ .2
منذ َّتشرين َّالثاني َّعام ََّّ 2008ح َّتّى َّتشرين َّالثاني َّعام ََّّ ،2018أشغل َّالسيّد َّنيرَّ
باركات َّمنصب َّرئيس َّالبلديّةَّ ،وفي َّشهر َّتشرين َّالثاني َّعام ََّّ 2018انتخب َّالسيّدَّ
موشيهَّليئونَّلهذاَّالمنصبَّ .

األنشطةَّالرقاب َّي ّة َّ
في َّالفترة َّبين َّشهر َّشباط َّوتشرين َّالثاني َّعام ََّّ ،2018أجرى َّمكتب َّمراقب َّالدولةَّ
ي َّمدينةَّ
حة َّالعا ّمة َّفي َّاألحياء َّالعربيّة َّفي َّشرق ّ
رقابة َّفي َّموضوع َّالنظافة َّوالص ّ
القدسَّ1.أجريت َّالرقابة َّفي َّمختلف َّأقسام َّمديريّة َّالعمليّات َّفي َّبلديّة َّالقدس َّومنَّ
يَّ ،وشملت َّأيضًا َّإجراءَّ
حة َّالعا ّمةَّ ،ومركز َّالردّ َّواالستعالمات َّالبلد ّ
بينهاَّ :قسم َّالص ّ
حةَّ
َّالص
َّوزارة
َّفي
َّللرقابة
َّاستكمال
ي
جر
َّأ
َّاألحياء.
َّهذه
َّمن
َّعدد
َّفي
جوالت َّميدانيّة
ّ
وفيَّوزارةَّالقدسَّوالتراثَّ .

1

ف َّالتقاريرَّ
نَّفَّّ ذتَّالرقابةَّكجزءَّمنَّرقابةَّشاملةَّفيَّموضوعَّالنظافةَّفيَّمدينةَّالقدس .راجعَّذلكَّفيَّمل َّّ
م".
ي" :نظافةَّمدينةَّالقدسَّ،واالعتناءَّبمظهرهاَّالعا َّّ
الحال َّّ
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النواقصَّاألساس َّي ّة َّ
حالة النظافة المزرية وغياب الهياكل التحتية الصحية في
األحياء العربية في شرقي المدينة
أجرىَّفريقَّالرقابةَّجولةَّفيَّأحياءَّالعيسوَّي ّةَّوسلوانَّوأبوَّطورَّوبيتَّحنيناَّ(وجميعهاَّ
ي َّالمدينة)َّ،والحظَّالفريقَّوجودَّالكثيرَّمنَّالنفاياتَّالملقاةَّعلىَّطولَّ
تقعَّفيَّشرق َّّ
الشوارعَّ ،وأكوام َّمن َّالنفايات َّالتي َّتراكمت َّفي َّالشوارع َّوعلى َّجوانب َّالطرقَّ ،كماَّ
نَّالحاوياتَّطافحةَّبالنفاياتَّ َّ.
الحظَّأ ّ
مةَّفيَّأجزاءَّ
حةَّالعا َّّ
تَّبَّيَّنَّ َّوجودَّفجوةَّهائلةَّبينَّالمواردَّالتيَّرَّصَّدتَّإلدارةَّجهازَّالص َّّ
مةَّللعملَّفيَّ
حةَّالعا َّّ
المدينةَّالمختلفةَّ،وقدَّجرىَّتخصيصََّّ%10فقطَّمنَّعامليَّالص َّّ
كّان؛َّ
ل َّمن َّمَّجَّمَّل َّالس َّ
أحياء َّالمدينة َّالشرق َّي ّة َّالتي َّيسكن َّفيها ََّّ %38على َّاألق َّّ
وخصّصت ََّّ %7من َّحاويات َّالتجميع َّلهذه َّاألحياء؛ َّوَّ %6من َّعدد َّمسارات َّتجميعَّ
النفاياتَّ،وَّ%4منَّحجمَّحاوياتَّتجميعَّالنفايات.

في شهر أيار من العام  ،2017وضعت وزارة حماية البيئة خطة لمعالجة الـ َمكاره
البيئية في األحياء العربية في القدس (في ما يلي :خطة معالجة الـ َمكاره البيئية في

دقتَّعليهاَّالحكومةَّ،ورصدتَّلهاَّميزانيّةَّتبلغَّنحوَّ
األحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدس)َّ،وقدَّص ّ
دت َّلشراء َّووضع َّحاويات َّتجميع َّالنفايات َّفي َّاألحياء َّالعربيّةَّ،
َّ 84مليون َّشيكل َّأع ّ
نَّ
وشراء َّمركبات َّإخالء َّالنفاياتَّ ،وكذلك َّلنشاطات َّتثقيفيّة َّوتوعويّة َّللسكّانَّ .تبين َّأ ّ
الخط ّة َّالتي َّقامت َّوزارة َّحماية َّالبيئة َّبوضعها َّقد َّارتكزت َّعلى َّبيانات َّتشمل َّسكّانَّ
ن َّقرارَّالحكومةَّذاَّالرقمَّ
األحياءَّالعربيّةَّالتي َّتقعَّخلفَّجدارَّالفصلَّ،علىَّالرغمَّمنَّأ ّ
2
ميّةَّ
ن َّالخط ّة َّلن َّتشملهمَّ .لذا َّفإ ّ
دد َّأ ّ
ن َّالتقديرات َّالكمّيّة َّلتجميع َّك ّ
َّ 2684قد َّح ّ
ددتَّالميزانيّةَّالتيَّستحولَّإلىَّبلديّةَّالقدسَّ،
النفاياتَّ،التقديراتَّالتيَّبحسبهاَّح ّ
لمَّتكنَّدقيقةَّوشملتَّفائضًاَّماليً ّاَّكانَّفيَّاإلمكانَّاستخدامهَّألهدافَّأخرى.
ن َّمسح َّحاويات َّتجميع َّالنفايات َّالقائمة َّوتلك َّالتي َّمن َّالمزمع َّشراؤهاَّ
ضا َّأ َّّ
تَّبَّيَّنَّ َّأي ًَّ
وفقَّخط ّةَّمعالجةَّالـمكارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّلمَّيجر َّتنفيذهَّمنَّقبلَّالبلديّةَّ
دد َّعدد َّالحاويات َّوالميزانيّة َّالمطلوبةَّ .منَّ
ّ
ي َّالذي َّح ّ
إال َّبعد َّأن َّاتّخذ َّالقرار َّالحكوم ّ
ي َّالذيَّيتّخذَّعلىَّأساسَّخط ّةَّتقديريّةَّوبدونَّفحصَّاالحتياجاتَّ
شأنَّالقرارَّالحكوم
ّ
الميدانيّةَّأنَّيخلقَّفجواتَّكبيرةَّبينَّالتخطيطَّواالحتياجاتَّالفعليّةَّ َّ.
مة َّفي َّاألحياء َّالعرب َّي ّة َّفي َّالقدسَّ،
على َّالرغم َّمن َّالمستوى َّالبائس َّللنظافة َّالعا َّّ
نَّ
كّانَّالمدينةَّيقطنونَّفيَّهذهَّاألحياءَّ ،فإ َّّ
ن ََّّ %38من َّمَّجَّمَّلَّس َّ
وعلى َّالرغم َّمن َّأ َّّ
يَّفيَّالعامََّّ2017منَّاألحياءَّالعرب َّي ّةَّ
جهاتَّإلىَّمركزَّالر َّدَّّواالستعالماتَّالبلد َّّ
عددَّالتو َّّ
حةَّ
جهاتَّفيَّموضوعَّالنظافةَّوالص ّ
داَّ،ووصلَّإلىََّّ%10.6منَّمجملَّالتو ّ
كانَّمتدنّيًاَّج ً ّ
ي َّمنَّاألحياءَّالعربيّةَّ
ن ََّّ 1,192تو ُّ
العا ّمةَّ.تبين َّأ ّ
جهًاَّإلىَّمركزَّالردّ َّواالستعالماتَّالبلد ّ
دة َّالزمنيّة َّالمعياريّة َّالتيَّ
ي َّالقدس َّلم َّتعالج َّفي َّتلك َّالسنة َّفي َّالم ّ
في َّشرق ّ
ددتها َّالبلديّةَّ .عدد َّهذه َّالتوجُّهات َّشكّل َّنحو ََّّ %23من َّعدد َّالتوجُّهات َّالعا ّمة َّمنَّ
ح ّ
يَّ ،بينما َّنسبة َّالتوجُّهات َّمن َّاألحياءَّ
هذه َّاألحياء َّإلى َّمركز َّالردّ َّواالستعالمات َّالبلد ّ

2

ي َّالقدسَّ
قرار َّالحكومة َّذو َّالرقم َّ 2684في َّموضوع َّ"تقليص َّالفجوات َّاالجتماعيّة َّاالقتصاديّة َّفي َّشرق ّ
ي".28.5.2017َّ،
والتطويرَّاالقتصاد َّّ
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دةَّالزمنيّةَّالمعياريّةَّفيَّالعامََّّ 2017لمَّ
اليهوديّة َّفيَّالمدينةَّالتيَّلمَّتعالجَّفيَّالم ّ
تتجاوزََّّ .%8

ض َية في األحياء العربية التي تقع
مر ِ
أعمال تنظيف غير ُ
خلف جدار الفصل
مقاول َّالنظافة َّالوحيد َّالذي َّيعمل َّمن َّقَّبل َّبلدَّي ّة َّالقدس َّفي َّمنطقة َّعناتا َّالمجاورةَّ
لمخ َّي ّمَّالالجئينَّشعفاطَّ،وفي َّمنطقةَّكفرَّعقبَّالتابعةَّلمنطقةَّنفوذَّبلديّةَّالقدسَّ،
ليس َّبحوزته َّسوى َّبعض َّاآلليّات َّوبعض َّالعاملينَّ ،على َّالرغم َّمن َّأنّه َّمسؤول َّعنَّ
حة َّالعا ّمةَّ .هذه َّالظروف َّال َّتمكّنَّ
احتياجات َّعشرات َّآالف َّالسكّان َّفي َّمجال َّالص ّ
يَّ
مَّبواجبهاَّالقانون
ةَّالَّتقو
ي
َّالبلد
ن
المقاولَّمنَّتنفيذَّعملهَّبطريقةَّالئقةَّ،وبالتاليَّفإ
ّ
ّ
ّ
نَّالنظافةَّالعا ّمةَّفيَّهذهَّاألحياءَّشديدةَّالتر ّديَّ .
منذَّالبدايةَّ،وذلكَّعلىَّالرغمَّمنَّأ ّ
حسبَّقرارَّالحكومةََّّ 2684الصادرَّفيَّأيّارََّّ ،2017خط ّةَّمعالجةَّالـمكارهَّالبيئيّةَّفيَّ
األحياء َّالعربيّة َّفي َّالقدس َّلن َّتشمل َّاألحياء َّالعربيّة َّالتي َّتقع َّخلف َّجدار َّالفصلَّ،
والتيَّسيجريَّوضعَّخط ّةَّخاصّةَّبهاَّ.علىَّالرغمَّمنَّذلكَّ،حتّىَّحينَّإنهاءَّالرقابةَّ،
حةَّالعا ّمةَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصلَّ .
لَّمشاكلَّالص ّ
لمَّتوضعَّخط ّةَّلح ّ

التوصياتَّاألساس َّي ّة َّ
فيَّإطار َّخصخصةَّمنظوماتَّتكنيسَّالشوارعَّوتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّفيَّاألحياءَّ
ل َّجهدَّلضمانَّالنظافةَّفيَّ
ي َّالمدينةَّ،يجبَّعلىَّالبلدَّي ّةَّأنَّتبذلَّك َّّ
العرب َّي ّةَّفيَّشرق َّّ
كّانهاَّ .
هذهَّاألحياءَّوتحسينَّالخدمةَّالمقدَّمةَّلس َّ
لَّماَّيتعل ّقَّبخط ّةَّمعالجةَّالـمكارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدسَّ،يجبَّ
فيَّك ّ
علىَّوزارةَّحمايةَّالبيئةَّأنَّتفحصَّبالتعاونَّمعَّبلديّةَّالقدسَّإمكان َّي ّة َّتعديلَّالتخطيطَّ
يَّكيَّيلبّيَّاحتياجاتَّالسكّانَّالميدانيّةَّ .
المال ّ
جع َّالناس َّفي َّاألحياء َّالعرب َّي ّة َّفي َّالقدس َّالشرق َّي ّة َّعلىَّ
يجب َّعلى َّالبلدَّي ّة َّأن َّتش َّّ
يَّ ،لكي َّتتوافر َّلديها َّصورة َّواضحة َّحولَّ
التو َّّ
جه َّإلى َّمركزَّ َّالر َّدّ َّواالستعالمات َّالبلد ّ
كّانَّعنَّالنظافةَّفيَّشوارعَّاألحياء َّوتجميعَّالقمامةَّوالنفاياتَّمنهاَّ.علىَّ
رضىَّالس َّ
هذا َّالنحو َّتجري َّالمحافظة َّعلى َّالثقة َّبقدرة َّالبلديّة َّعلى َّتوفير َّالحلول َّالالئقةَّ
الحتياجاتَّعمومَّالسكّانَّ .
ي َّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّ
يجبَّعلىَّالبلدَّي ّةَّأنَّتو َّفّر َّالمواردَّالمطلوبةَّللمقاولَّالخارج َّّ
خلفَّجدارَّالفصلَّ،وأنَّتخصّصَّالميزانيّاتَّالمالئمةَّكيَّيتمكّنَّمنَّتنفيذَّعملهَّعلىَّ
أحسنَّوجهَّ َّ.
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يجب َّعلى َّوزارة َّحماية َّالبيئةَّ ،وعلى َّوزارة َّالقدس َّوالميراثَّ ،وبالتنسيق َّمع َّمقرَّّ
يَّ ،أن َّتضع َّخط ّة َّعاجلة َّلمعالجة َّالـمكاره َّالبيئيّة َّفي َّاألحياء َّالتي َّتقعَّ
األمن َّالقوم ّ
حةَّالعا ّمةَّونظافةَّاألحياءَّ .
خلفَّجدارَّالفصلَّ،والَّسيّماَّفيَّمجالَّالص ّ

تلخيص َّ
ل َّمنَّيقطنَّفيهاَّأنَّيحظىَّببيئةَّنظيفةَّ،
ق َّلك َّّ
القدسَّهيَّكبرىَّمدنَّإسرائيلَّ،ويح َّّ
قَّفيَّالكرامةَّ .
قَّمنَّالح ّ
وهوَّأمرَّيشت ّ
ل َّماَّيتعل ّقَّبالمعالجةَّالمعطوبةَّللبلديّةَّ
تَّظهَّرَّالرقابةَّصورةَّقاتمةَّبالغةَّالصعوبةَّفيَّك ّ
َّكاف َّمن َّحاويات َّالتجميعَّ ،ونظافةَّ
حة َّالعا ّمةَّ ،وإخالء َّالقمامةَّ ،ووضع َّعدد
ٍ
لحالة َّالص ّ
يَّالقدسَّ،والَّسيّماَّفيَّاألحياءَّالتيَّتقعَّخلفَّ
ةَّفيَّشرق
ي
الشوارعَّفيَّاألحياءَّالعرب
ّ
ّ
الجدارَّ .بعد َّاإلهمال َّالمتواصل َّلعشرات َّالسنين َّلهذه َّاألحياءَّ ،تب ّنت َّالحكومة َّخط ّةَّ
يفترضَّفيهاَّأنَّتعالجَّالـمكارهَّالبيئيّةَّفيَّاألحياءَّالعربيّةَّفيَّالقدسَّفيَّسبيلَّرفعَّ
ي َّالمدينةَّ
حيّة َّوالخدمات َّبين َّشرق ّ
مستوى َّجودة َّالحياة َّوتقليص َّالفجوات َّالص ّ
ميّة َّجزئيّة َّوغير َّدقيقةَّ ،ولم َّيسبقهاَّ
وغربيّهاَّ ،لكن َّهذه َّالخط ّة َّاعتمدت َّتقديرات َّك ّ
ً
َّفضال َّعن َّذلكَّ ،امتنعت َّالخط ّة َّعن َّتناول َّمعالجةَّ
ي َّشامل.
ي َّميدان ّ
عمل َّتحضير ّ
الـمكارهَّالبيئيّةَّفيَّأحياءَّغالفَّالقدسَّالتيَّتقعَّخلفَّجدارَّالفصلَّ َّ.
ددَّالسياساتَّفيَّمجالَّ
يجبَّعلىَّالوزاراتَّالحكوم َّي ّةَّالتيَّتعالجَّشؤونَّالقدسَّوتح َّّ
ي َّللمدينة َّ(وزارة َّشؤون َّالقدس َّوالتراثَّ ،ووزارة َّحماية َّالبيئة َّووزارةَّ
المظهر َّالخارج َّّ
ف َّمن َّالتقرير َّحولَّ
الداخل َّي ّة) َّأن َّتعمل َّعلى َّتحسين َّالواقع َّالبائس َّالذي َّيَّستشَّ َّّ
نظافةَّمدينةَّالقدسَّ .

