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 شكر وعرفان

 

 
أجل التنميةة  القدس )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من  -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين بةةي الةةوجارا ا والبلةةديا ا وم ةةال  ال ةةدما           

المشتركةا والل ان والم ال  القرويةا وال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع 

 عملية جمع البيانا . بريق البحث خالل 

 
أريج أيضا ت ص بالشكر جميع الموظلين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل لن اج هذا العمةل الةذي يهةد     

 للا خدمة الم تمع الللططيني. 
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 مقدمة
جاء  سلطلة الكتيبا   القدسي محابظة هذا الكتّيب هو جاء من سلطلة كتيبا  تحتوي علا معلوما  شاملة عن الت معا  الطكانية ب

بهد  توثيق األوضاع المعيشية بي المحابظةةا ولعةداا ال طة      القدسهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  الطكانية بي محابظة 

تقيةةي  التنمويةةة للمطةةاعدة بةةي تحطةةين المطةةتول المعيشةةي لطةةكان المنطقةةةا مةةن خةةالل تنليةةذ مشةةروع  اراسةةة الت معةةا  الطةةكانية و          

)أريج(ا والممول من الوكالة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي مةن أجةل       القدس –االحتياجا  التطويرية ا الذي ينلذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

ريةا للةةا اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةاايةا والطياسةةيةا ووبةةرة المةةوارا الطبيعيةةةا والبشةة يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علةا   القةدس والبيئيةا والقيوا الحالية الملروضةا وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريليةة والمهمشةة بةي محابظةة     

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطةا ولعةةداا االسةةتراتي يا  وال طةة  التنمويةةة الالجمةةة للت ليةةي مةةن أثةةر األوضةةاع الطياسةةية    

 .جتماعية رير المطتقرة بي المنطقةا مع التركيا بصلة خاةة علا المطالل المتعلقة بالمياها والبيئةا والاراعةواالقتصااية واال

 

بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي          القةدس يمكن االطالع علا جميع أالة الت معا  الطةكانية بةي محابظةة    

http://vprofile.arij.org/ 
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 القدس محافظة                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 3 

 المحتويات
 

 4 .............................................................................. صور باهر وأم طوبادليل بلدة 

 4 .................................................................. ةالموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائي

 5 .................................................................................................... نبذة تاريخية

 5 ...................................................................................... األماكن الدينية واألثرية

 6 .................................................................................................... قطاع التعليم

 7 ....................................................................................................قطاع الصحة

 8 ........................................................................................... األنشطة االقتصادية

 9 .................................................................................................. قطاع الزراعة

 11 ............................................................................... قطاع المؤسسات والخدمات

 11 ........................................................................ البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 11 ......................................................................... اإلسرائيلي إجراءات االحتاللأثر 

 12 ................. صور باهر وأم طوبا بلدةطويرية المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع الت

 11 ................................................................ األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة

 11 ........................................................................................................ المراجع

 

 

 

 

 

 

 



 القدس محافظة                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 4 

 صور باهر وأم طوبادليل بلدة 
 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  من  2..4حيث ةور باهر تقع علا بعد  االقدسمدينة  جنوب ا وتقعالقدسمحابظة  بلدا ا هي لحدل ةور باهر وأم طوبابلدة 

الطواحرة  ( منهاا يحدها من الشرقالقدس )المطابة األبقية بين مركا البلدة ومركا مدينةك   3.3أم طوبا علا بعد  و امدينة القدس 

أراضي كل  ل نوبومن ا اوبيت ةلابا يةالقدس الترب ومن الترب االثوري وجبل المكبرأراضي  ومن الشمال االتربية والشيخ سعد

 .)1)أنظر ال ريطة رق   (2112أريجا  -نظ  المعلوما  ال ترابية وحدة) بيت ساحوروال اص والنعمان  من

 

 : موقع وحدود بلدة صور باهر وأم طوبا1خريطة 

 
 2112أريجا -  وحدة نظ  المعلوما  ال ترابيةالمصدر

 

ملة ا أمةا معةدل     412.2ويبلة  المعةدل الطةنوي لامطةار بيهةا حةوالي        متةرا بةوق سةطل البحةرا     242علا ارتلاع  ةور باهرتقع بلدة 

أريةجا   –% )وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترابيةة    1.ارجة مئويةا ويبل  معدل الرطوبة النطةبية حةوالي    12ارجا  الحرارة بيصل للا 

2112 .) 

 

ملة ا أمةا معةدل     431.4لامطةار بيهةا حةوالي     مترا بةوق سةطل البحةرا ويبلة  المعةدل الطةنوي       212علا ارتلاع  أم طوبا تقع بلدةكما 

أريةجا   –% )وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترابيةة    1.ارجة مئويةا ويبل  معدل الرطوبة النطةبية حةوالي    12ارجا  الحرارة بيصل للا 

2112.)  

 

 .(2112ةور باهرا م تار ) اإلسراليلية أما بالنطبة لل دما  التي تقدم للت معا ب ميع ال دما  تقدم من قبل بلدية القدس
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 نبذة تاريخية
 

رضي اهلل عنها عقد بي تلك المنطقة اجتماعا سةريا  -أن عمر بن ال طاب توارا  بين األجيال روايةنطبة للا  بهذا االس  البلدةسميت 

تةاريخ   يعةوا و. (2112ا وبعدها حربةت للةا ةةور بةاهر )م تةار ةةور بةاهرا        ولذلك سميت بالطر الباهر مع قااته قبل اخوله القدس

ال ايةرة العربيةة والةيمن )م تةار ةةور      للةا   ةةور بةاهر وأم طوبةا    ويعةوا أةةل سةكان بلةدة     عةام.  1111أكثر من لنشاء الت مع للا 

 (.1)انظر الصورة رق   (2112باهرا 

 

 صور باهر وأم طوبامن بلدة  منظر: 1صورة 

 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

أية أمةاكن  يوجد ال كما  .المط د العمريو مط د المهاجرينا مط د المرابطينا  مطاجدا ه  ثالثة ةور باهر وأم طوبا بلدةيوجد بي 

 (.2 ريطة رق  الأنظر ) (2112)م تار ةور باهرا أثرية بي الت مع 
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 صور باهر وأم طوبا: المواقع الرئيسة في بلدة 2خريطة 

 
 2112أريجا -  وحدة نظ  المعلوما  ال ترابيةالمصدر

 

 

 السكان
 

ا لال أنةه قةد   ةةور بةاهر وأم طوبةا   لت مع  2112ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني بي عام  من قبلطكان والمطاكن التعداا ل  يت  

حطةةب اإلحصةاء المركةةاي اإلسةراليلي )معهةةد القةةدس   ب ا2011عةام   14,132وةةل للةةا   ةةةور بةاهر وأم طوبةةا وجةد أن عةةدا سةكان   

 (.2012 للدراسا  اإلسراليليةا
 

 يحملةون هويةا  القةدسا    ةور باهر وأم طوبا % من سكان01هناك و اال داراون  أراضي مصاارة بطبب لقامة  211كما أن هناك 

 .(2112)م تار ةور باهرا  يحملون جواجا  الطلر اإلسراليلية %11و

 

 العائالت

 
 ،عميةرة عاللةة   ،عاللةة عليةان   ،نمةر عاللةة   ،اويةا  اللةة  ع ،ابة  عاللةة  من عدة عةالال ا منهةا     ةور باهر وأم طوبا بلدةيتألي سكان 

 ام تةار ةةور بةاهر   ) األطةر  عاللةة  جةاا اهلل و عاللةة   ،أبةو جامةد  عاللةة   ،جبةور عاللةة   ابكيةرا  عاللةة   ،أبةو كلةر  عاللةة   ،حمااةعاللة 

2112.) 
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 قطاع التعلي 
 

سةتة   بلةدة ا بيوجد بي ال2111/2111بي العام الدراسي  طوبا ةور باهر وأم بلدةبيما يتعلق بميسطا  التعلي  األساسية والثانوية بي  

ا كمةا ال يوجةد أيةة    من قبل وجارة التربية والتعلي  العةالي الللطةطينية    ا يت  لاارتهمدارس حكومية ومدرسة تابعة لوكالة التوث الدولية

كمةا يوجةد أربعةة مةدارس     ا (2111االقةدس  -علةي  )مديريةة التربيةة والت   رياض لاطلال بي الت مع تشر  عليها وجارة التربية والتعلي 

)انظةر   (2112 ام تةار ةةور بةاهر   % )14حةوالي   سةكان ةةور بةاهر وأم طوبةا    بلتت نطبة األمية لةدل  و تشر  عليها بلدية القدس.

 (.1رق   ال دول

  

 2010/2011ي حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراس صور باهر وأم طوباتوزيع المدارس في بلدة  :1جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 م تلطة حكومية بنا  عمر بن عبد العايامدرسة 

 ذكور حكومية طالب أبيذكور علي بن مدرسة 

 لناث حكومية بكر الصديق أبوبنا  مدرسة 

 لناث حكومية بنا  عثمان بن علانمدرسة 

 ذكور حكومية ذكور عمر بن ال طابمدرسة 

 ذكور حكومية طوبا الثانوية أمذكور مدرسة 

 لناث وكالة بنا  ةور باهر األساسيةمدرسة 

 م تلطة بلدية القدس مدرسة أم طوبا اإلعدااية الم تلطة

 لناث بلدية القدس مدرسة ةور باهر اإلعدااية للبنا 

 ذكور بلدية القدس مدرسة ةور باهر االبتدالية للبنين

 لناث بلدية القدس بنا مدرسة ةور باهر الثانوية لل
 .2112م تار ةور باهرا ، 2111والتعلي ا مديرية التربية المصدر:     

 

ةةلاا وعةدا الطةالب     04 بقة   التةي تشةر  عليهةا مديريةة التربيةة والتعلةي        بلدة ةور باهر وأم طوبا الصلو  الدراسية بي يبل  عدا

 وت ةدر اإلشةارة هنةا للةا أن    . (2111القةدسا   -ة التربيةة والتعلةي   )مديرية  معلمةا ومعلمةة   133ا وعةدا المعلمةين    طالبا وطالبةة  2,321

رس ةةور بةاهر وأم   الكثابةة الصةلية بةي مةدا     طالبةا وطالبةة او    17معدل عدا الطالب لكل معلة  بةي مةدارس ةةور بةاهر وأم طوبةا        

 (.2111القدسا -طالبا وطالبة بي كل ةي )مديرية التربية والتعلي  22تبل  طوبا 

المدرسةة الرشةيدية للبنةين الموجةواة بةي القةدس        للةا  ل عدم توبر لحدل المراحل التعليمية بي الت معا بةنن الطةالب يتوجهةون   وبي حا

الموجواة بةي البلةدة القديمةةا ومدرسةة اار اللتةاة الالجئةة الثانويةة        يتام اإلسالمية الثانوية للبنين الشرقية بي حي باب الطاهرةا واار األ

الشرقية بي حي باب الطاهرةا والمدرسةة المأمونيةة للبنةا  والموجةواة بةي القةدس الشةرقية بةي حةي واا ال ةوجا            الموجواة بي القدس

كمةةا يضةةطر بعةةب الطةةالب والطالبةةا  التوجةةه للةةا كليةةة سةة نين عطةةرو      ،كةة  .-4بمعةةدل عةةن الت مةةع  حيةةث تبعةةد هةةذه المةةدارس 

 (.2112 ام تار ةور باهر) مهنيوالمدرسة اللوثرية بي بيت حنينا لدراسة اللرع الصناعي وال

 

 أهمها  ا(2112 ام تار ةور باهر)بعب العقبا  والمشاكل  ةور باهر وأم طوباة يواجه قطاع التعلي  بي بلدكما 

 

 . مشكلة المواةال 

 لدل الطالب. تدني المطتول التعليمي 

  .تحريي المناهج من قبل الحكومة اإلسراليلية 

 

 قطاع الصحة
 

مراكا طبية تابعةة كلهةا لشةركا  التةأمين اإلسةراليلية مثةل        3 صحيةا حيث يوجدالمرابق بعب ال باهر وأم طوبا ةور بلدةتتوبر بي 

 قطة   ،قطة  أمومةة وطلولةة    ،واختصاةةيين لمعظة  الت صصةا     تتوبر بةي هةذه المراكةا أطبةاء عةام     حيث  ،كالليت وميحيد  امكابي

حةال   وبةي  .ةةيدليا   3عيااا  أسنان خاةة ومركاان ت ميةل للنطةاء و   3كما يوجد  .تحاليل طبيةا مركا عالج طبيعيا وقط  أشعة
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المطتشليا  الرليطية بي شرق وررب القةدس مثةل هداسةا    عدم توبر ال دما  الصحية المطلوبة بي البلدة بنن المرضا يتوجهون للا 

كةة   22و 4بعةةد هةةذه المطتشةةليا  بةةين المقاةةةد واللرنطةةاوي ويتةةراو   االهةةالل األحمةةر االةةدجاني االمطلةةع ا)العيطةةوية وعةةين كةةارم(

 .(2112 ام تار ةور باهر)

 

 أهمها ا (2112م تار ةور باهرا ) الت مع من بعب المشاكل والعقبا  كما يعاني

 

 . عدم توبر سيارة لسعا 

 .عدم توبر مطتشليا  قريبة من الت مع 

 .وجوا حواجا طيارة رير االمة 

 

 األنشطة االقتصادية
 

ا حيةث يطةتوعب هةذا القطةاع     سةوق العمةل اإلسةراليلي   ا عدة قطاعةا ا أهمهةا قطةاع    عل ةور باهر وأم طوبا دةبليعتمد االقتصاا بي 

 (.1)انظر الشكل رق  (2112م تار ةور باهرا )% من القول العاملة 2.

 

ع األيةدي العاملةة   بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةةا بةأن توجية       2112وقد أظهر  نتالج المطل الميداني الذي أجراه معهد أريةج بةي عةام    

 ا ما يلي ةور باهر وأم طوبا بلدةحطب النشاط االقتصااي بي 

 

  من األيدي العاملة. 2.سوق العمل اإلسراليليا ويشكل % 

 من األيدي العاملة21ويشكل  ،قطاع الت ارة %. 

 من األيدي العاملة.4ويشك  ،قطاع الصناعة % 

 من األيدي العاملة.3ويشكل  ،قطاع الموظلين % 

 من األيدي العاملة3ويشكل  ،ال دما ع قطا %. 

 

 

 

 صور باهر وأم طوبا بلدة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 
 2112 م تار ةور باهرا المصدر:
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 3 ،اكةه واللوال ضةار   محةل لبيةع   13 ،م ةابا  2اهبقالة  31 بي الت مةع  أما من حيث المنشآ  والميسطا  االقتصااية والت ارية بيوجد

م تةار  ) ومعصةرة جيتةون  ، (لةخ ا...،والن ةارة  ،للصةناعا  المهنيةة )كالحةدااة    محةل  21 ،لتقدي  ال ةدما  الم تللةة  محال   11 ،مالح 

 .(2112ةور باهرا 

 

%. وقةد تبةين أن اللئةا  االجتماعيةة األكثةر تضةررا بةي        23للةا   2112عةام   ةةور بةاهر وأم طوبةا    بلةدة وةلت نطبة البطالة بي وقد 

  تياإلسراليليةا هي علا النحو اآلنتي ة اإلجراءا   ةبلدال

 

 قطاع الاراعة. 

 .قطاع الصناعة 

 قطاع الت ارة.  

 قطاع ال دما.  

   الطياحة.قطاع 

 

 طاع الزراعةق
 

اونمةا أراض    1,853اونة  هةي أراض قابلةة للاراعةة و     32.,2اونمةاا منهةا    8,245حةوالي   ةةور بةاهر وأم طوبةا   تبل  مطاحة بلدة 

 (.3ا وخريطة رق  2انظر ال دول رق  ) سكنية

 

 (بالدونم المساحة) 2010لعام  صور باهر وأم طوبابلدة  في األراضي استعماالت: 2 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

ومنطقة 

 الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

زراعيةمساحة األراضي ال  

 (256,2)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1,758 74 1,902 5 0 848 41 0 1763 1,853 8,245 

 .2112ا جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترابية المصدر:  
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 صور باهر وأم طوباالعنصري في بلدة  : استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل3خريطة 

 
 2112أريجا -  وحدة نظ  المعلوما  ال ترابيةالمصدر

 

 لايتونباراعة ا ةور باهر وأم طوباوتشتهر  .ةور باهر وأم طوباة بلديبين أنواع األش ار المثمرة ومطاحاتها بي  ا3 ال دول رق 

 ايتون.اون  ماروعة بأش ار ال 121حيث يوجد حوالي 

 

 )المساحة بالدونم( صور باهر وأم طوبابلدة مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 3 جدول

 مروي بعلي األشجار المثمرة

 1 121 الايتون

 1 1 الحمضيا  

 1 131 اللوجيا 

 1 43  التلاحيا 

 1 2 ال وجيا 

 1 3 بواكه أخرل

 0 323 المجموع
 .2111القدسا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

المطل  بي المطاحا  الاراعية بين أرقام مديرية الاراعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترابية(ا للا أن الختال ا ويرجع

علا تعريي المطاحا  الاراعية  ( استند2111ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني )الميداني الذي ت  من قبل وجارة الاراعة و

وحطاب  ت الة رببا حيث ت  اعتبار الحياجا  الاراعية اللعلية وليطت الموسميةا واجا  الاراعيةالحي ح   محداا

 أريج مطل أما الينابيع. بعب المناطق الحضرية والمناطق الاراعية التي توجد بيها الطالدة بي ةتيرة الح   الاراعية األراضي

 وهذا األراضي الللططينية المحتلة بي جميع أنحاء المنالية( عا الاراوم اأة ) ملكيا  ةتيرة عالية من وجوا نطبةكتشي با

 .يوضل اللرق بي أرقام المطاحا  الاراعية األكبر حطب أريج

 



 القدس محافظة                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 11 

 ةةور بةاهر وأم طوبةةا   بلةدة  سةكان  مةن  %13 أن)أريةج(ا   القةدس  –الةذي قةام بةه معهةد األبحةةاث التطبيقيةة       المطةل الميةداني  وتبةين مةن   

 (.4)انظر ال دول رق   (2112م تار ةور باهرا )نحل الو والماعااألرنام  يقومون بتربية الماشيةا مثل

 

 صور باهر وأم طوبابلدة  في الحيوانية الثروة: 4 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 

 البياض

الدجاج 

 الالحم
 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال

35 0 0 0 0 0 0 300 300 0 

 .ولا الع ال ا والثيرانتشمل األبقارا الع  *

 .2111القدسا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

يعةةد قطةةاع و     .(2112م تةةار ةةةور بةةاهرا )ال يوجةةد أيةةة طةةرق جراعيةةة بةةي الت مةةع ا بةةبلةةدةأمةةا مةةن حيةةث الطةةرق الاراعيةةة بةةي ال

يوجةد   ال ارتها لةذلك اضةي الاراعيةة تة  مصةا    الاراعة من أه  القطاعا  المتضةررة بطةبب االحةتالل اإلسةراليلي. حيةث أن كابةة األر      

حاليا قطاع جراعة بشكل ت اري رير عدا قليل من األراضي الصتيرة جةدا والمحةدواة وتقةوم قةوا  االحةتالل بهةدم أي بةرك  يبنةا         

ممارسةا   ولكةن   ،وال ةدير بالةذكر أن ةةور بةاهر وأم طوبةا كانتةا مةن أكثةر المنةاطق المنت ةة للقمةل والشةعير             بالمنطقة بشكل بوري.

 .(2112م تار ةور باهرا ) االحتالل أا  للا وقي هذا القطاع بشكل كامل

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 

  
 ميسطةا  محليةة وجمعيةا    عةدة  ولكةن يوجةد    .منهةا  شةعبة بريةد   من الميسطا  الحكوميةا  القليل ةور باهر وأم طوبا بلدةيوجد بي  

 ا منها (2112م تار ةور باهرا )ريرها و رياضيةة وثقابي م اال عدة  لم تلي بئا  الم تمعا بي تقدم خدماتها

 

 مركا رياضي تأس  بدع  وتبرعا  أهل البلد ويقدم نشاطا  رياضية وثقابية وبنية. :نادي شباب صور باهر 

 دم نشاطا  رياضية وثقابية وبنيةمركا رياضي تأس  بدع  وتبرعا  أهل البلد ويق :النادي اإلسالمي. 

  تقدم خدما  واستشارا  اينية وخدما  ثقابية. :زكاة األوقافلجنة أموال 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرلي     محابظةة القةدس  ما وتعتبةر شةركة كهربةاء    1031شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام       ةور بةاهر وأم طوبةا   بلدةيوجد بي 

ويتةوبر بةي     .(2112م تار ةةور بةاهرا   ) %111دا  الطكنية الموةولة بشبكة الكهرباء للا . وتصل نطبة الوحبلدةللكهرباء بي ال

م تةار  ) % مةن الوحةدا  الطةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي      01ا وتقريبةا  بي بلدية القةدس يا تعمل من خالل مقط  آلي شبكة هات بلدةال

 .(2112ةور باهرا 

 

 النقل والمواصالت

 

 . (2112م تار ةور باهرا )شركة الموحد( -باص عام )سلريا  موحدة 33 طوبا ةور باهر وأميوجد بي بلدة  

 

 المياه

 

 التةي تة  لنشةالها عةام    شةبكة الميةاه العامةة    مةن خةالل    بالميةاه بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا     بتاويةد سةكان   تقوم شركة جيحون اإلسةراليلية  

 .(2112م تار ةور باهرا ) %111ة للا ا وتصل نطبة الوحدا  الطكنية الموةولة بشبكة المياه العامم1022
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 الصرف الصحي
 

تصل نطبة الوحدا  الطكنية المتصلة بشبكة الصر  الصحي حيث شبكة عامة للصر  الصحي بلدة ةور باهر وأم طوبا يتوبر بي 

صةماء كوسةيلة   % بتطةت دم الحلةر االمتصاةةية والحلةر ال    31ا أمةا بةاقي الوحةدا  الطةكنية     %31للةا  بلدة ةور بةاهر وأم طوبةا   بي 

 .(2112م تار ةور باهرا )رليطية للت لص من المياه العاامة 

 

 النفايات الصلبة

 

بلةدة  ال هة الرسمية المطيولة عن لاارة النلايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشآ  الت اريةة والصةناعية بةي    بلدية القدس تعتبر 

. ال يوجد هنالك رسوم محداة ل دمة جمع النلايةا  الصةلبة يةت     يا  والت لص منهاوالتي تتمثل حاليا ب مع النلاةور باهر وأم طوباا 

آال  شةيكل للةا    3برضها علا المواطنين ولنما يقوم المواطنون بدبع ضريبة مطقلا  )أرنونة( لبلدية القةدس والتةي تتةراو  مةا بةين      

ع تقديمها للطكان بما بيها خدمةة جمة  التي تقوم البلدية بآال  شيكل سنويا حطب مطاحة البيت وتشمل هذه الضريبة جميع ال دما   11

 .(2112م تار ةور باهرا )النلايا  الصلبة 

 

مةن خدمةة لاارة النلايةا  الصةلبةا حيةث يةت  جمةع النلايةا  النات ةة عةن المنةاجل والميسطةا               بلدة ةةور بةاهر وأم طوبةا   ينتلع سكان 

ا ليةت  بعةد ذلةك    البلةدة يكيةا ومةن ثة  يةت  نقلهةا للةا حاويةا  موجعةة بةي أحيةاء          والمحال  الت ارية والطاحا  العامة بةي أكيةاس بالسةت   

حيةت يةت  الةت لص مةن النلايةا  بةي هةذا المكةب عةن          العياريةةا  ا ونقلها بواسطة سيارة النلايا  للا مكةب  بلدية القدسجمعها من قبل 

 .(2112م تار ةور باهرا )طمرها وأحيانا حرقها طريق 

 

كتة ا   1.13بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا     معدل لنتاج اللرا اليومي مةن النلايةا  الصةلبة بةي     بيبل  النلايا  النات ةا  أما بيما يتعلق بكمية

 طةن سةنويا   3,423مةا يعةاال   ا طةن  .1بحةوالي   بلدة ةور باهر وأم طوباتقدر كمية النلايا  الصلبة النات ة يوميًا عن سكان  وبالتالي

سةةوء خدمةةة جمةةع النلايةةا  الصةةلبة   سةةكان بلةةدة ةةةور بةةاهر وأم طوبةةا مةةن  يعةةاني كمةةا  (.2112 أريةةجا -قطةة  أبحةةاث الميةةاه والبيئةةة  )

 .(2112م تار ةور باهرا ) والت لص منها حيث بي معظ  األحيان تتراك  النلايا  بي شوارع البلدة لعدة أيام

 

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 

 سياسي في بلدة صور باهر وأم طوبا  الوضع الجيو
 

اونما لطيطرة بلديةة القةدس اإلسةراليلية بحكة  موقعهةا ااخةل        4,243ت ضع معظ  أراضي بلدة ةور باهر وأم طوبا والبال  مطاحتها 

عقةب احةتالل لسةراليل للضةلة التربيةة      م  10.2منطقة نلوذ بلدية القدس التي ت  رسمها بشكل رير قانوني وأحةااي ال انةب بةي العةام     

وهةي   (J1)حيث ت  تقطةي  محابظةة القةدس للةا منطقتةين رليطةيتين همةا  منطقةة          اوأراض عربية أخرل والقدس الشرقية وقطاع راة

البلةدة القديمةة والقةدس الشةرييا       األراضي ال اضعة لطيطرة بلديةة القةدس وتضة  العديةد مةن الت معةا  الللطةطينية المقدسةية أهمهةا          

وهةي المنطقةة التيةر خاضةعة لطةيطرة بلديةة        (J2)نطقةة الثانيةة بهةي منطقةة     وتتبع بلدة ةور باهر وأم طوبا للا هةذه المنطقةةا أمةا الم   

 . القدس والتي تعتبر بشكل عام خاضعة لطيطرة الطلطة الوطنية الللططينية

 

% من المطاحة 24.3اونما ) .42,.( بي بلدة ةور باهر وأم طوبا حوالي J1تبل  مطاحة األراضي ال اضعة لطيطرة بلدية القدس )

اونما  1,2.0( بي بلدة ةور باهر وأم طوبا حوالي J2بلدة(ا بيما تبل  مطاحة األراضي التير خاضعة لطيطرة بلدية القدس )الكلية لل

(ا J1بةاهر وأم طوبةا يتمركةاون بةي منطقةة )      % من المطاحة الكلية للبلدة(. ويشار للا أن ال اء األكبر من سةكان بلةدة ةةور   21.3)

 .(J2اء اآلخر خارج حدوا البلدية )ونطبة ةتيرة منه  يعيشون بي ال 

 

بين الطلطة الوطنية الللططينية ما  1003وبحطب اتلاقية أوسلو الثانية الميقتة والموقعة بي الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 

مرانيةة بةي بلةدة    ولسراليل والتي ت  علا أثرهةا تصةنيي أراضةي الضةلة التربيةة للةا منةاطق )أ( و)ب( و)ج(ا لة  ت ضةع المنطقةة الع          

ةور باهر وأم طوبا ألي من التصنيلا  الطابقة )أا با ج(ا بل بقيت علا مةا كانةت عليةه قبةل توقيةع االتلاقيةةا ت ضةع لمنطقةة نلةوذ          

 . بي محابظة بيت لح  % من المطاحة الكلية( بالقرب من قرية ال اص21.3بلدية القدس اإلسراليلية باستثناء جاء ةتير من البلدة )

 

العنصةريا حيةث ت ضةع     العةال  دير بالذكر أن أراضي ةور باهر وأم طوبا تمتد خارج حدوا بلدية القدس وخارج حدوا جةدار ال و

هذه المنطقة من ةور باهر وأم طوبا للا اتلاقية أوسلو الثانية الميقتةا حيةث تة  تقطةي  هةذا ال ةاء مةن أراضةي بلةدة ةةور بةاهر وأم           

بي ةور بةاهر وأم طوبةا(    J2% من مطاحة منطقة 41اونما ) 213يث ت  تصنيي ما مطاحته طوبا للا مناطق ) أ ( و)ب( و)ج(ا ح

تتمتةةع الطةةلطة الوطنيةةة الللطةةطينية بكامةةل الطةةيطرة األمنيةةة واإلااريةةة علةةا األراضةةي بةةي هةةذه  مةةن أراضةةي البلةةدة كمنةةاطق )أ( حيةةث 
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بي ةور باهر وأم طوبةا( مةن أراضةي     J2مطاحة منطقة % من 3اونما ) 33من أراضي البلدةا بيما ت  تصنيي ما مطاحته  المناطق

البلدة كمناطق )ب( وهي المناطق التي تقع بيها المطيولية عةن النظةام العةام علةا عةاتق الطةلطة الوطنيةة الللطةطينية وتبقةا إلسةراليل           

ل وبعب الم يما . بيما ت  تصنيي الطلطة الكاملة علا األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الللططينية المأهولة من البلديا  والقر

وهي المناطق التي تقع تحت الطيطرة  (ج)بي ةور باهر وأم طوبا( كمناطق  J2% من مطاحة منطقة 32اونما ) 1,110ما مطاحته 

 بتصةريل مةن   الكاملة للحكومة اإلسراليليةا أمنيا ولاارياا حيث يمنع البناء الللططيني بيها أو االستلااة منها بأي شةكل مةن األشةكال لال   

 ةاإلاارة المدنية اإلسراليلية. وت در اإلشارة للا أن معظ  األراضي الواقعة بي مناطق  ج  بي بلدة ةور بةاهر وأم طوبةا هةي منطقة    

 (.3 دول رق  انظر العمرانية بلططينية وأراض جراعية ومناطق ملتوحة )

 

 ,133اهر وأم طوبا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية في بلدة صور ب (J2) : تصنيف األراضي في منطقة,جدول           

 في صور باهر وأم طوبا J2% من مساحة منطقة  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 40 ,50 مناطق أ 

 3 ,, مناطق ب 

 5, 15003 مناطق ج 

 0 0 محمية طبيعية 

 100 15563 المساحة الكلية
 2012 -أريج –ة نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحد            

 

 بلدة صور باهر وأم طوبا وممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

نالت بلدة ةور باهر وأم طوبا حصتها من المصاارا  اإلسراليلية لصالل األهدا  اإلسراليلية الم تللةا كان منها بناء المطةتوطنا   

  .لطرق االلتلابية اإلسراليليةا هذا باإلضابة للا لقامة جدار العال العنصرياإلسراليلية علا أراضي البلدة ومحيطها وشق ا

 

اونمةا مةةن أراضةةي بلةدة ةةةور بةةاهر وأم طوبةةا    02.,1ةةاار  لسةةراليل خةةالل سةنوا  احتاللهةةا لاراضةةي الللطةطينية مةةا مطةةاحته    

طنة  تل بيو  الشرقية  اإلسراليلية والتي يقطنهةا  هما  مطتو اسراليليتين % من المطاحة الكلية للبلدة( من أجل لقامة مطتوطنتين21)

مطتوطن لسراليلي 14,411حاليا 
1
وتقع شمال بلدة ةور باهر وأم طوباا ومطتوطنة جبل أبو رني   هارحوما  اإلسةراليلية ويقطنهةا    

مطتوطن لسراليلي 21,111حاليا 
2
 (..دول رق   انظر ال) والتي تقع جنوب ررب بلدة ةور باهر وأم طوبا 

 

 

 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي بلدة صور باهر وأم طوبا6جدول             

عدد المستوطنين القاطنين في 

 (2003) المستوطنة

المساحة المصادرة من 

أراضي بلدة صور باهر وأم 

 )بالدونم( طوبا

سنة 

 التأسيس
 اسم المستوطنة

 تل بيو  الشرقية 1023 1,343 14,411

 جبل أبو رني  )هار حوما( 1002 334 21,111

 المجموع  15635 345000
 2012 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة              

 

كما وقامت سلطا  االحتالل اإلسراليلي بمصاارة المايد من أراضي بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا لشةق الطريةق االلتلةابي اإلسةراليلي         

بهد  رب  المطتوطنا  اإلسةراليلية بةي المنطقةة مةع مدينةة القةدس. وت ةدر اإلشةارة بةأن ال طةر الحقيقةي للطةرق االلتلابيةة               304رق  

( التي يلرضها ال ي  اإلسراليلي علا طول امتداا تلةك الطةرق والتةي عةااة     Buffer Zoneيكمن بي ما يعر  بمطاحة االرتداا أو )

 .متر علا جانبي الشارع 23ما تكون 

 

 

 

                                                 
1
 ال هاج المركاي االحصالي االسراليلي 
2
 ال هاج المركاي االحصالي االسراليلي 
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 لعزل العنصري اإلسرائيليبلدة صور باهر وأم طوبا ومخطط جدار ا

مةا ورا بالتعةديل    ثةر سةلبي علةا بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا. ببحطةب        أراليلية والمتمثلة ببناء ال ةدار  كان ل طة العال العنصرية اإلس

دباع اإلسراليلية بي الثالثين من شةهر نيطةان   األخير لم ط  جدار العال العنصري الذي ت  نشره علا الصلحة االلكترونية لوجارة ال

كة  علةا أراضةي بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا مةن ال هةة ال نوبيةة الشةرقية             2ا تبةين أن ال ةدار يمتةد بطةول أكثةر مةن       2112من العام 

ولةةة وتشةةمل األراضةةي المعا .(اونمةةا 4,243 -% مةةن مطةةاحة بلةةدة ةةةور بةةاهر وأم طوبةةا الكليةةة  01اونمةةا ) 2,304ويعةةال حةةوالي 

المناطق العمرانية الللططينية واألراضي الاراعية والمناطق الملتوحة والمطتوطنا  اإلسراليلية المقامة علا أراضي البلةدة وريرهةا   

 (.2 دول رق  انظر ال)

 محافظة القدس –: تصنيف األراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في بلدة صور باهر وأم طوبا 5جدول 

 العدد تصنيف األراضي م(المساحة )بالدون

 1 أراضي جراعية 2,3.2

 2 منطقة عمرانية بلططينية 1,423

 3 مطتوطنا  لسراليلية .0.,1

 4 مناطق ملتوحة 1,312

 3 منطقة ال دار 1.

 . مناطق حلريا  34

 2 أعشاب وش يرا  رعوية 41

 4 رابا  3

 المجموع 55330
 2012 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة المصدر:                               

 
 با جراء بناء جدار العزل العنصريمعاناة أهالي صور باهر وأم طو

ا بقةةد المواطنةةون القةةاطنون بةةي بلةةدة ةةةور بةةاهر وأم طوبةةا والقةةرل   م2111منةةذ انةةدالع االنتلاضةةة الثانيةةة بةةي شةةهر أيلةةول مةةن العةةام   

لقةدس ارتبةاطه  بمدينةة بيةت لحة  والمةدن الللطةطينية األخةرل بةي الضةلة التربيةة حيةث تة  بصةل مدينةة                الللططينية الم اورة جنةوب ا 

ا لكةن  بلعةل بنةاء جةدار العةال العنصةري      ةور باهر وأم طوبا عةن أراضةي الضةلة التربيةة    بلدة القدس وبعب البلدا  المحيطة بها ك

يطةةتطيعون اخةةول منةةاطق الضةةلة بةةاهر وأم طوبةةا  بةةي بلةةدة ةةةور (اءالارقةةالمقدسةةية )الهويةةا  الةةذين يحملةةون الهويةةا  الللطةةطينيين 

التربية ولكن من خالل المعابر اإلسراليلية المااحمة والتي ي ضعون مةن خاللهةا للةا التلتةي  الةدقيق مةن قبةل ال نةوا اإلسةراليليينا          

 مما يقيد حرية التنقل. 

لةا  لو الةدخول للةا مدينةة القةدس     (ال ضةراء  ا حملةة الهوية  )لتربيةة  ومن الناحية األخرلا ال يطتطيع الللططينيون من سةكان الضةلة ا  

عةن مدينةة    الللططينية )ال ضةراء( من حملة الهوية حيث أن بناء جدار العال العنصري عمل علا بصل الللططينيين بلداتها المحيطة 

والمطتشةليا ا   دارس والمراكةا الطبيةة  واالقتصةااية بيهةا مثةل المة     القدس بشكل كامل وعن ال دما  الصحية والتعليميةة واالجتماعيةة  

لضابة للةا بصةله  عةن أمةاكن عملهة  هنةاكا ولةن يكةون بنمكةانه  الوةةول للمدينةة لال لمةن يحمةل مةنه  تصةاريل خاةةة مةن النةاار                   

ا ومن خالل الحواجا العطكرية والتي تطلب سراليلية العاملة بي أراضي الضلة التربية المحتلةمن اإلاارة المدنية اإل الحصول عليها

تلكيةك التةراب  األسةري    أيضا طبب معاناة كبيرة للللططينيين وةعوبة بي التنقل والتواةلا وتطبب يمنه  التلتي  اليومي األمر الذي 

)ال ضةراء(  للططينية الهوية الوالتلاعل االجتماعي وتشتيت الكثير من األسر الللططينية وخصوةا بي حال كان أحد الاوجين يحمل 

العنصري الللططينيين من الوةةول للةا أمةاكن العبةااة بةي المدينةة المقدسةة        العال كذلك منع جدار )الهوية الارقاء(.  واآلخر مقدسية

 وحرمه  من ممارسة شعالره  الدينية بي القدس.

أن جةدار العةال العنصةري يضةع      2112ام وقد أظهر م ط  جةدار العةال العنصةري الةذي نشةرته وجارة الةدباع اإلسةراليلية بةي العة         

المنطقة العمرانية بي بلدة ةور باهر وأم طوبا بي معال عن القرل والبلدا  الللططينية الم اورة حيث عمل جدار العال العنصري 

حاليةا يقةع    وكذلك الحاام االستيطاني حول القدس علا عال منطقة القةدس الشةرقية عةن بةاقي الضةلة التربيةةا حيةث أن ال ةدار القةال          

مما يضطر الطةكان للةا التمةدا العمرانةي العمةواي      شرق وجنوب البلدة ويعالها ااخل مدينة القدسا ويعمل علا منع التمدا العمراني 

ا حيث تصل الكثابة الطةكانية بةي األحيةاء    والداخلي مما ي عل مدينة القدس والبلدا  المحيطة بها من أعلا الكثابا  الطكانية بي العال 
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شة ص /كة    13,311ططينية بةي القةدس الشةرقية للةا     اللل
2 

شة ص /كة    0,111مقارنةة بة    
2 

 4,311بةي مطةتوطنا  القةدس الشةرقية و    

ش ص /ك 
2 

 بي القدس التربية.

 

 مباني في بلدة صور باهر وأم طوبامعضلة األراضي وترخيص ال

 

 -أوال: داخل حدود بلدية القدس:

 

باهر وأم طوبا والبلدا  المقدسية بي القدس  أةعب وأعقد المشاكل بي بلدة ةورتعتبر مشكلتي األراضي وترخيص المباني من 

ا وذلك لعدة لديه ماال وبيرا لذلكأن من يريد أن يمتلك أو يبني بيتا بي هذه المناطق من القدس الشرقية ي ب أن يكون حيث الشرقيةا 

باهر وأم طوباا يتراو  سعر اون  األرض بي البلدة من أسباب أهمها األرض والرخصة. وبحطب لبااة بعب الطكان بي بلدة ةور 

ألي اينار أراني وهو ما يعاال نصي مليون للا مليون شيكل لسراليلي ليمتلك المقدسي قطعة أرض بي هذه البلدة  111-211

األراضي بي القدس وقد است دمت سلطا  االحتالل اإلسراليلي سال  المال لشراء  وخصوةا ااخل المنطقة التابعة لبلدية القدس.

لتهويدها وجرع المطتوطنين بيها بمبال  خيالية وةلت للا شيكا  ملتوحة )بمبال  ال نهالية يحداها البالع كما يريد( مقابل أرض بي 

 .القدس

 

ي ومن يطتطيع شراء قطعة أرض أو من لديه قطعة أرض ويريد أن يبني عليها يحتاج للا أخذ موابقة سلطا  االحتالل اإلسراليل

ممثلة ببلدية القدس التير قانونية والتي تضع الشروط التع ياية بي وجه كل مقدسي يريد الحصول علا رخصة بناء وذلك ألن 

وقلب الوضع الديموررابي بي القدس لصالل اليهوا ليصبل الللططينيون  مناجله سلطا  االحتالل تطعا للا طرا الللططينيين وهدم 

 أقلية بي المدينة.

 

م ططون من أجل لثبا  ملكية األرض. وبحطب تقرير أعدته ميسطة  هوبي قضية الحصول علا ترخيص  الهامةالق ومن العو

 عقب كلر مثل(% من األراضي بي القدس الشرقية رير مط لة بي س ال  الملكية 31ما يقارب  بأن (بمكومحقوق الت طي  )

 حنينا بيت(% من األراضي خاضعة إلجراءا  تطوية وتط يل 23ا و)اجنوًب باهر ةور حتا شمااًل العيطوية من الممتدة والمنطقة

 بيت قلندياا % من األراضي مط لة رسميا بي منطقة القدس الشرقية وتشمل أجااء من مناطق البيرةا23ا ويوجد بق  )وشعلاط

 (.2114 ابمكوم ) جمعيةةلابا بيت جّرا ا الشيخ حاما وعناتاا حنيناا

 

ن اإلجراءا  نباهر وأم طوبا علا سبيل المثال ب ةوربلدة ن من يريد الحصول علا رخصة بي نيين ببعب المقدس وبحطب لبااة

ألي  311-131البناء وتتراو  بين نوع يصل للا سنوا  وبتكللة باهظة جدا تعتمد علا مطاحة األرض وقد تحتاج للا وقت طويل 

رض نصي اون  )أةتر مطاحة أعلا قطعة المنال ر تكللة بناء ا ببالتالي يقدر سكان بلدة ةور باهقلعلا األ شيكل لسراليلي

 ممكنة( مع التراخيص الالجمة وتكللة البناء بحوالي مليون شيكل لسراليلي. 

 

والتعنت اإلسراليلي بي لجراءا  الترخيص للا الم اللة بي البناء اون  المماطلةويل أ بعب الطكان بطبب التكاليي الباهظة و

أيضا وتتري  ةاحبه وللاامه  المنالبتقوم سلطا  االحتالل بهدم سراليلية من بلدية القدس اإلبقة بالترخيص انتظار ةدور الموا

والعواة لتقدي  طلب من جديد وبرسوم جديدة وتوقيت جديد. ومن المعلوم بأن النطبة األكبر من الشعب  المنالبدبع رسوم هدم 

اإلرالق والبطالة مما يايد بي ةعوبة برص البقاء عمليا  وسراليلي اإلحتالل الللططيني يعي  ظرو  قاسية وبقر شديد بطبب اال

ويدبع الكثير من المقدسيين للا اله رة خارج القدس بات اه مناطق الضلة أو حتا للا خارج الوطن لي د الحياة الكريمة والطكن 

 المالل .

 

اإلسراليلي قد انته ت العديد من الطياسا  االحتالل نن سلطا  وبحطب االلتال  األهلي للدباع عن حقوق الللططينيين بي القدس ب

ن المنطقة الم صصة لتطور نالتطور العمراني بالهاابة للا التضييق علا الطكان المقدسيينا بلي م ال الوضع الديموررابي و

وتشكل حوالي  مطتتلة عمرانياا اونما معظمه 0,211األحياء الللططينية بي القدس الشرقية وال اضعة لنلوذ بلدية القدس تقارب 

ا أما بقية المنطقة بهي مقطمة للا مطتوطنا  لسراليلية ومناطق (3)انظر خارطة رق   % بق  من مطاحة المنطقة اإلجمالية13

عدم لعداا بتعمد سراليلي تاإلومباني عامة وطرق وريرها. كذلك بنن سلطا  االحتالل يمنع الللططينيين من البناء بيها خضراء 

بننها تقوم بتحديد نطبة بناء من لضة  اوبي حال لعدااهاالشرقية م ططا  هيكلية وتنظيمية لاحياء الللططينية بي القدس 

%( مقارنة بالمطتوطنا  23-%23ال تلي باالحتياجا  المطلوبة للنمو العمراني الطبيعي حيث تتراو  ما بين )للللططينيين 

-33باهر علا سبيل المثال ت  تحديد نطبة البناء بنطبة  ةوربلدة %(. وبي 121-%23ناء للا )اإلسراليلية والتي تصل بيها نطبة الب

%ا بينما تصل نطبة البناء بي المطتوطنة اإلسراليلية الم اورة جبل أبو رني   هارحوما  والمبني جاء منها علا أراضي البلدة 31

 (.2110ان بي القدسااللتال  األهلي للدباع عن حقوق الللططينيي) %121-01للا 
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باهر وأم طوبا  قامت بتصنيي بعب المناطق ااخل البلدية ومن ضمنها بلدة ةورسراليلية اإلوال دير بالذكر أيضا أن بلدية القدس 

لصالل الللططينية   كمناطق خضراء  حيث تطعا قوا  االحتالل من خالل هذه المطميا  للا الطيطرة علا المايد من األراضي

الستيطانية بل وحتا تقوم بهدم المناجل تحت هذه المطميا  واالاعاءا  وبح ة أن المناجل مبنية علا مناطق خضراء المشاريع ا

وكان آخرها حملة التطهير العرقي الم ططة بي حي البطتان القريب من المط د األقصا بي ال هة ال نوبية والتابع لمنطقة سلوان 

مناال حيث تنوي البلدية هدم جميع مناجل هذا  44المكون من مقدسي من هذا الحي  1,311ترحيل أكثر من بهدم وقضي الذي يو

أيضا الطلطا  . وقد قامت الحي إلقامة ما يطمونه  حديقة الملك ااووا  ك اء من الحدالق التوراتية بي محي  المدينة المقدسة

ري ي  شعلاط )راما  شلومو( مطتوطنة  قدسا مثلالعديد من المطتوطنا  بي الببناء خضراء    مناطق مطمااإلسراليلية تحت 

ويذكر أن بلدة ةور باهر وأم طوبا يوجد بيها مطاحا  مصنلة علا أساس أنها  ا وجبل أبو رني  )هار حوما( بي ال نوب.الشمالبي 

 .سراليليةاإل مناطق خضراء وتبقا رهينة الم ططا  اإلسراليلية

  

 :الثانية المؤقتة حسب اتفاقية أوسلوم طوبا بباهر وأ رفي بلدة صوثانيا: المنطقة المصنفة )ج( 

 

الثانيةا  اتلاقية أوسلولتصنيلا   ضع يخارج حدوا بلدية القدس واونما(  1,2.0)جاء من أراضي بلدة ةور باهر وأم طوبا يقع 

ا ويتمركا بيها القدس بلدية حدوا عن% من المنطقة ال ارجة 32)ج( وتشكل حوالي نها مناطق ا علا أاونما ت  تصنيله 1,110منها 

من بناء خيص اهذه المنطقة أيضا نل  مشاكل الحصول علا تر. وتواجه جاء كبير من سكان البلدة الموجواين خارج حدوا البلدية

ا لال أن اإلاارة المدنية اإلسراليلية بي مطتوطنة  بيت ايل  رير القانونية بي محابظة رام اهللالمتمثلة بسلطا  االحتالل اإلسراليلي 

وبحطب لبااة . ن تكللة الترخيص بيها أقل من المناطق األخرل بي البلدةنخضوعها المتياجا  بلدية القدس ب لمنطقة وبطبب عدما هذه

آال  شيكل لسراليليا لكنها تواجه  11ما يقارب ا ن تكللة الرخصة بيها تعاال حوالي أللي اينار أرانينب االبلدة بيبعب المواطنين 

العتبارا  جيوسياسية وايموررابية والتي تهد  بي النهاية للا تهويد مدينة  سراليليةاإلاارة المدنية اإليدا  اإلجرالية لدل بالتعق

 (.4رق   ارطة انظر ال من أماكن سكناه  ) القدس والتضييق علا سكانها وته يره 

 
 

 ب(:) و (ثالثا: المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية )أ

 

% من 01ت  عال حوالي  علا أراضي بلدة ةور باهر وأم طوباا العنصري العال عد قيام سلطا  االحتالل اإلسراليلي ببناء جدارب

 –للبلدة  % من المطاحة الكلية11اون  من أراضي البلدة ) 431تبقا حوالي بينما  بلدة ااخل ال دار بات اه القدسلالمطاحة الكلية ل

بي محابظة بيت الللططينية ال اص  قريةوبالقرب من  التربية من جهة الضلة جدار العال العنصرية ( خارج منطقاونما 4,243

 2.1الللططينية من هذا ال اء من أراضي بلدة ةور باهر وأم طوبا حوالي الوطنية  وتبل  مطاحة المناطق ال اضعة للطلطة. لح 
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اض جراعية وال يوجد بيها مناطق عمرانية بلططينية لصعوبة اون  وهي عبارة عن أراض ملتوحة ووعرة وجاء ةتير منها أر

 البناء بيها.

 

العنصري وهذا ال اء مصني  العال باهر وأم طوبا وجوا جاء ةتير من البلدة ااخل جدار ومن الملارقا  التريبة بي بلدة ةور

تعمد سلطا  االحتالل اإلسراليلي تلوحيدةا حيث كمنطقة )أ( وتعتبر هذه الحالة ناارة علا مطتول الضلة التربية وقد تكون الحالة ا

رالبا علا ض  المناطق ال اضعة لطيطرتها خصوةا تلك المصنلة )ج( وهناك مناطق مصنلة )ب( ت  ضمها ميقتا ضمن منطقة 

 ل العنصري.عاالعال التربية ل دار ال

 

اون ا وبحطب اتلاقية أوسلو الموقعة بين الطلطة  123ي أما هذه المنطقة بي بلدة ةور باهر بتعتبر حالة ناارة وتقدر مطاحتها بحوال

ن هذه المنطقة ت ضع لااريا نحاليا بي مناطق الضلة التربية ب الللططينية ولسراليل وبحطب قوانين الترخيص المعمول بهاالوطنية 

 الوطنيةة تقع علا عاتق الطلطة ن مطيولية لعطاء تراخيص البناء بي هذه المنطقنوبالتالي ب الللططينيةالوطنية  وأمنيا للطلطة

بالرر  من قانونيته حيث قامت ميخرا بنةدار لخطارا  الترخيص  اال تعتر  بهذسراليلي اإلأن سلطا  االحتالل اال الللططينيةا 

بالهدم الم طرين الللططينيين ويحاول الطكان . العنصري العالهدم لبعب المباني بي هذه المنطقة حيث أنها منطقة مالةقة ل دار 

  المطالبة بحقوقه  القانونية من خالل القضاء اإلسراليلي لثني سلطا  االحتالل عن تنليذ أوامر الهدم.

 

برج البنوا التي نصت عليها المواثيق واالتلاقيا  الدولية والقانون الدولي اإلنطاني والتي أحق اإلنطان بي الطكن المالل  من ويعتبر 

ن باإلضابة للا احترام حقه بي العمل والطكن والتعبير عن الرأي. لال أن االحتالل اإلسراليلي يصني اعت للا احترام كرامة اإلنطا

يضرب بها عرض الحال  وبوق كل هذا يصني نلطه ضمن الدول التي تدعي حلظ حقوق ونلطه بوق القوانين والمواثيق الدولية بل 

 اإلنطان.

 

 

 في القدستصعيد إسرائيلي خطير في سياسة هدم المنازل 

 

البناء المواطنين المقدسيين واستهدابها بالهدم بح ة  مناجلبي الطنوا  األخيرةا ةعد  قوا  االحتالل اإلسراليلي من ه متها علا 

القدس من مدينة التي ت  هدمها بي  المناجلويقدر مكتب تنطيق الشيون اإلنطانية التابع لام  المتحدة )أوتشا( عدا . الترخيص بدون

 بيت باإلضابة للا آال  المنشآ  األخرل التي ت  هدمها 2,111بحوالي  10.2لطا  االحتالل اإلسراليلي منذ عام قبل س

(OCHA,2009.) ن عدا المناجل والمنشآ  التي ت  هدمها بي القدس الشرقية من قبل نميسطة المقدسي لتنمية الم تمع ب وبحطب

منشأة سكنية ورير سكنية وقد أسلر  عملية  1,130قد بل   2111تا نهاية عام وح 2111قوا  االحتالل اإلسراليلي ما بين عام 

وتهد  هذه االعتداءا   (.2112)المقدسيا طلل 2,332امرأة و 1,201ش ص من بينه   4,4.3الهدم هذه عن تشريد حوالي 

هاا بعلا سبيل المثال ولي  للحصر نذكر اإلسراليلية للا معاقبة المقدسيين والتضييق عليه  لل روج من القدس والبلدا  المحيطة ب

 بعب أوامر الهدم بي بلدة ةور باهر وأم طوبا 

 

  أةدر  سلطا  االحتالل اإلسراليلي أمرا بهدم المط د العمري بي بلدة أم طوبا بح ة أن  ا2114بي شهر شباط من العام

عام وقبل خضوع األراضي  211ل حوالي ويذكر أن هذا المط د هو مط د تاري ي قدي  ت  بناؤه قب. البناء رير مرخص

لبان الحك  األرانيا وقام سكان البلدة بنجراء  م10.3عام بي الالللططينية والقدس لالحتالل اإلسراليليا وقد ت  ترميمه 

عملية ترمي  وتوسعة للمبنا القدي  حيث يصعب بناء مط د جديد يتطع ألعداا المصلين المتاايدة بطبب التضييق 

 (.2112)األقصا أون الينا من خالل لجراءا  الترخيص اإلسراليلي

  أجبر  قوا  االحتالل المواطنة مري  عراق من بلدة ةور باهر علا هدم بيتها  ما2111بي شهر كانون أول من العام

طين )بلط ربعمتر م 41ألي شيكل لسراليليا وتبل  مطاحة هذا البيت حوالي  31بيدها بموجب أمر من البلدية وابع ررامة 

 (.2112بي الذاكرةا

  من بلدة ةور باهر  وأوالاهأجبر  قوا  االحتالل المواطن خليل رمضان اب   ما2111بي شهر كانون األول من العام

 23متر مربع والمبني منذ حوالي ثالثين عام ويطكن بيه حوالي  1.1علا هدم مناله  المكون من شقتين مطاحة كل منهما 

وقد حاولت العاللة االعتراض لدل المحاك  اإلسراليلية ولكن اون جدولا مما . ميبرا وذلك بح ة شق طريق وه

 (.2112)بلططين بي الذاكرةا اضطره  لتنليذ أمر الهدم بأيديه  ت نبا لدبع مبال  أخرل طاللة ورراما  بدل عملية الهدم

  محمد سليمان عطون من بلدة ةور  أيضا أجبر  قوا  االحتالل المواطن شريي ما2111بي شهر كانون األول من العام

أبراا وذلك بح ة عدم  4متر مربع والذي ييوي عاللة مكونة من  43باهر علا هدم مناله المكون من طابق واحد بمطاحة 

متر مربع  111الترخيصا وبي نل  الوقت قامت قوا  االحتالل بهدم منال المواطن أحمد أبو سرحان والبالتة مطاحته 

 (.2112)بلططين بي الذاكرةا يةوذلك للمرة الثان
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  اقتحمت قوا  االحتالل اإلسراليلي بلدة ةور باهر وقامت بهدم منال المواطن م ا  2110بي شهر تشرين األول من العام

وكالة ) نلر 31متر مربع ويطكنها حوالي  11.نمر علي نمر المكون من طابقين ويض  أربع شقق تبل  مطاحتها حوالي 

 (.2112امعا اإلخبارية

 

يذكر أن هنالك العشرا  من المناجل المهداة بالهدم بي بلدة ةور باهر وأم طوبا وذلك بح ة عدم الترخيص بالرر  من أن و

المواطنين المقدسيين يقومون باستيلاء اإلجراءا  الالجمة للترخيص ولكن بلدية االحتالل تربب لعطاءه  التراخيص الالجمة بح ج 

 ن البلدة.رير مبررة حطبما يليد سكا

 

 لمعيشي واالقتصادي على المقدسيينضريبة المسقفات "األرنونا" والتضييق ا

 

تعتبةةر ضةةريبة المطةةقلا  واألمةةالك المطةةماة بةة   األرنونةةا  والتةةي تلرضةةها سةةلطا  االحةةتالل اإلسةةراليلي ممثلةةة ببلديةةة القةةدس علةةا       

 -ومةن ضةمنه  سةكان بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةا         –ن بي المدينة المقدسيين واحدة من أه  الصعوبا  التي تواجه الللططينيين المقيمي

اإلضابية التي تثقل كةاهله  وخصوةةا    االعباءوالتي تهد  باألساس للا التضييق علا الطكان لدبعه  للا اله رة والت لص من هذه 

 بي ظل األوضاع االقتصااية الصعبة التي يعيشها الللططينيون بشكل عام والمقدسيون بشكل خاص.

 

ويت  احتطاب ضريبة األرنونا التي تلرضها سلطا  االحتالل اإلسةراليلي علةا المقدسةيين بحطةب تصةنيي المنطقةة ونةوع االسةتعمال         

التنظيمي )مناطق سكنيةا ت اريةا ةناعيةا جراعيةا مدارسا مواقيا .. الخ(ا كذلك ييخذ بعين االعتبةار )نةوع الطةكنا االسةت داما     

بمثال يةت  تقطةي  المنةاطق الطةكنية للةا أربةع بئةا  )أا با جا ا(ا وبحطةب هةذه المعةايير يةت  بةرض              (.2112)بلدية القدساوالمطاحة(

( 04-33المبل  المطلوب ابعه للبلديةا بعلةا سةبيل المثةال  تتةراو  التعربةة الضةريبية للمنةاطق الطةكنية بتصةنيلاتها األربعةة مةا بةين )            

( اوالر أمريكي لكل متر مربعا مما يعني أن مناال ةةتيرا )شةقة(   23-11اال تقريبا )شيكل لسراليلي للمتر المربع الواحد وهو ما يع

(  3,111-411( آال  شةيكل ضةريبة األرنونةاا وهةو مةا يعةاال تقريبةا )       11-3( متر مربع يكلي ةاحبه سةنويا ) 131-111بمطاحة )

 اوالر أمريكي.

 

ر علةا النشةاط االقتصةااي بطةبب ربةع األسةعارا حيةث تتةراو          أما المحةال  الت اريةة بيةت  بةرض ضةرالب مضةاعلة عليهةا ممةا يةيث         

اوالر أمريكةي   41( شيكل لسراليلي للمتةر المربةع الواحةد بحطةب المطةاحة وهةو مةا يعةاال         310-310التعربة الضريبية بيها ما بين )

الحتالل تلرض الضةرالب أيضةا   ن بلدية اناجل الطكنية والمحال  الت ارية بوباإلضابة للا برض الضرالب علا المن لكل متر مربع.

 علا أماكن العبااة واألراضي الاراعية واألراضي المشتولة ورياض األطلال والمدارس واور المطنين وريرها.

 

العنصةرية التةي ركةا  علةا عةال مدينةة القةدس عةن بةاقي األراضةي الللطةطينية             العال انب االقتصاايا بقد كان ل طة لل بالنطبةو

وضاع االقتصااية الصعبة التي يعيشها المقدسيون بشكل عام والقطاع الت اري االقتصااي الذي يعاني من الكطةاا  األثر البال  علا األ

بشكل خةاصا حيةث كةان اعتمةاا الت ةارة المقدسةية بشةكل كبيةر علةا الاالةرين الللطةطينيين للمدينةة المقدسةة مةن كابةة منةاطق الضةلة                  

ولكن اإلرالق العطةكري اإلسةراليلي للمدينةة انعكة  سةلبا علةا اقتصةاا المدينةة وأهلهةا.           التربية والقطاع والداخل المحتل الللططينيا

تلرض الضرالب اون االلتلا  للا أوضاع الللططينيين الصةعبةا حيةث   سراليلي اإلن سلطا  االحتالل نب اوبالرر  من هذه الظرو 

بكةل ذلةةك حيةةث قامةةت بةي بدايةةة العةةام الحةةالي   سةةراليلي اإلتالل يشةكلون اللئةةة األكثةةر بقةةرا بةي المدينةةة المقدسةةة. ولةة  تكتةي بلديةةة االحةة   

 % مما شكل عبئا اقتصاايا جديدا علا المقدسيين.3( بربع ضريبة األرنونا حوالي 2112)

 

ن الدول المتحضرة تلرض الضرالب علا المواطنين مقابل تقدي  ال دما  له ا أما مدينة القدس بيضطر أهلها أن يدبعوا هةذه  نكذلك ب

رالب ليحةابظوا علةا وجةواه  بةي المدينةةة اون الحصةول بةي المقابةل علةا مطةتول اللةةق مةن ال ةدما  البلديةةا حيةث أن عمليةةة              الضة 

مةن الت طةي  بهةد  االجاهةار وتحقيةق       الت طي  بي البلدية تركا علةا البعةد الطياسةي الةديموررابي الهةاا  للةا تهويةد المدينةة أكثةر         

والت معةةا  العربيةةة بةةي القةةدس وضةةواحيها تتعةةرض للةةا اإلهمةةال المتعمةةد بةةي تقةةدي  ال ةةدما     الرباهيةةة للمةةواطنينا كمةةا أن األحيةةاء

الم تللةا بمن الناار مثال عمل الصيانة المطلوبة للبنية التحتية بي المدينة من طرق وشبكا  مياه وةةر  ةةحي ونلايةا  وريرهةاا     

ةةيانة اوريةة ولعةااة تأهيةل ولكةن البلديةة تتةب الطةر  عةن          بالكثير من الطرق مضا سنوا  طويلة علا تعبيدها وهي بحاجة للا 

كما وتعاني هذه األحياء العربية المهملة مةن مشةكلة النظابةة وتةراك  النلايةا  وعةدم تقةدي  هةذه ال دمةة بالشةكل المطلةوب            . هذه األحياء

دسةيين أةةبحت مطةألة لثبةا  وجةوا ولقامةة       بالرر  من التاام الللططينيين بدبع ما عليه  من مطتحقا ا لكن هذه الضريبة بالنطبة للمق

بي القدس والحلاظ علا الهوية المقدسية أكثر من أنها تقدي  خدما  بلدية للمواطنين. وبطهولة يمكن به  هذه المطألة من خالل مقارنة 

هيال  وال ةدما   أوضاع الللططينيين المقدسةيين بأوضةاع المطةتوطنين التيةر شةرعيين بةي المدينةة والةذين يحصةلون علةا كابةة التطة            

 مقابل سكنه  بي المدينة المقدسة.
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 معبر مزموريا التجاري على مشارف صور باهر وأم طوبا ويفصلها عن بيت لحم

 

بةةاهر وأم طوبةةاا قامةةت سةةلطا  االحةةتالل اإلسةةراليلي بننشةةاء معبةةر ماموريةةا الت ةةاري )حةةاجا  علةةا المشةةار  ال نوبيةةة لبلةةدة ةةةور

بةاهر وأم طوبةاا حيةث     لمحابظة بيةت لحة  والم ةاورة لبلةدة ةةور     تان ال اص والنعمان التابعتي قري النعمان( والذي يقع علا أراضي

عمل هذا المعبر علا استكمال الم ط  اإلسراليلي للصل مناطق القدس عن بيت لح  ومن ضمنها بلةدة ةةور بةاهر وأم طوبةاا حيةث      

العنصةري   بنةاء جةدار العةال   ا وعقةب  ية تربطه  مع مدينةة بيةت لحة    أن أهالي هذه البلدة كانت له  عالقا  اجتماعية ومصالل اقتصاا

مةن يحملةون الهويةا  الللطةطينية     مأةبل من الصةعب التواةةل بةين هةذه البلةدة ومنطقةة بيةت لحة  وخصوةةا           اووضع هذه الحواجا

 لا المناطق المعاولة ااخل ال دار بي القدس.لوالذين ال يطتطيعون الوةول )الهويا  ال ضراء( 

 

معابر ت ارية رليطية بي الضلة التربيةة تة  ت صيصةها مةن قبةل قةوا  االحةتالل اإلسةراليلي لتنظةي            ستةبر هذا المعبر واحد من ويعت

يةت  مةن خاللهةا تلرية  البضةالع ونقلهةا        1044وااخل االراضي الللططينية المحتلة بي العةام  حركة مرور البضالع بين الضلة التربية 

 ا اإلسراليلية وبالعك .من الشاحنا  الللططينية لل

حيث سلمت قوا  االحتالل اإلسةراليلي أهةالي قريتةي ال ةاص والنعمةان خارطةة تبةين رسةما          2113وتعوا قصة هذا المعبر للا العام 

تلصيليا لمعبر سو  يت  بناله بي المنطقة باإلضابة للا بناء معطكر لسراليلي لحمايةة المعبةر الت ةاري وال ةدار العةاجل علةا مطةاحة        

كمةا بينةت ال ارطةة التةي تطةلمها أهةالي القةريتينا طريقةا اسةتيطانيا محاذيةا ل ة             . اون  من أراضي المنطقة الواقعة خلةي ال ةدار   44

ال دار بي المنطقة ليرب  المعبر والمعطةكر بالمطةتوطنا  اإلسةراليلية المقامةة شةرقي المدينةة وتلةك بةي شةمالها ومطةتوطنا  القةدس.            

تقدموا باعتراضاته  لمحكمة العدل العليا اإلسراليلية علةا تلةك الم ططةا  الصةاارةا األمةر الةذي أعةاق بةدء         وكان أهالي القريتين قد 

عنةةدما اقتحمةةت ال رابةةا    2113أعمةةال تنليةةذ الم ططةةا  اإلسةةراليلية بةةي المنطقةةة علةةا األقةةل حتةةا بدايةةة الربةةع األول مةةن العةةام       

ذ م ططاتها. وكانت قوا  االحتالل اإلسراليلي قد سلمت أهةالي قريتةي ال ةاص    اإلسراليلية ألول مرة أراضي القريتين وشرعت بتنلي

/ (ا 133/13/ (ا )13/.13أربعةة أوامةر عطةكرية لسةراليلية تحمةل أرقةام  )       2113والنعمان بي الثالةث مةن شةهر أيلةول مةن عةام       

وقد بلة  م مةوع األراضةي المصةاارة      ( تمهيدا إلقامة معبر ماموريا وطرق أخرل متصلة مع المعبر. هذا32/13/ (ا و)134/13)

 2112عةام  بةي ال اونما من أراضي قرية النعمةان ومدينةة بيةت سةاحورا ثة  عةاا  قةوا  االحةتالل          43كما جاء بي األوامر العطكرية 

اونة  ألرةراض عطةكرية وتوسةيع      23/س( ( وتقضةي بمصةاارة حةوالي    12/12/ ( و)31/12) بأوامر عطكرية جديدة )تحمل أرقةام 

 الت اري.المعبر 

 

 ادرة في بلدة صور باهر وأم طوبابعض األوامر العسكرية اإلسرائيلية الص

 

قامت سلطا  االحتالل اإلسةراليلي بنةةدار سلطةلة مةن األوامةر العطةكرية لمصةاارة األراضةي لارةراض العطةكرية الم تللةة علةا             

 باهر وأم طوبا. بيما يلي عرض لبعب هذه األوامر   رأراضي بلدة ةو

ويصةاار مةا مطةاحته     2113/   ةدر بتاريخ الثاني عشر مةن شةهر آب مةن العةام     22/13العطكري اإلسراليلي رق  األمر  -1

 العنصري. العالباهر وأم طوبا والشيا  والطواحرة التربية لترض بناء جدار  اونما من أراضي ةور 123.4

ويصةةاار مةةا  2113ن شةةهر آب مةةن العةةام /   ةةةدر بتةةاريخ الرابةةع والعشةةرين مةة23/13األمةةر العطةةكري اإلسةةراليلي رقةة   -2

 العنصري. العالباهر وأم طوبا لترض بناء جدار  اونما من أراضي ةور 10مطاحته 

ويصةاار مةا    2113/   ةدر بتةاريخ الثةاني والعشةرين مةن شةهر تمةوج مةن العةام         42/13األمر العطكري اإلسراليلي رق   -3

  دام العطكري.الستلباهر وأم طوبا  اونما من أراضي ةور 1.3مطاحته 
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 صور باهر وأم طوبا بلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة

 

 (.4)انظر ال دول رق  (2112 )م تار ةور باهراضية المشاريع التي نلذ  خالل ال مطة سنوا  الما

 

 الماضية سنوات خمسة خالل تها البلديةنفذ التي المشاريع: 0جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 بلدية القدس 2114 تعليمي مدرسة ابن رشيد األساسيةمشروع بناء 

 بلدية القدس 2114 تعليمي مدرستان بي أم ليطونمشروع بناء 

 منظما  أهلية ااخل ال   األخضر 2111 خدماتي ملعب ةور باهر لكرة القدممشروع 

      .2112 المصدر:

 

 

 

   المشاريع المقترحة

 

للةا تنليةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القاامةةا         هاوسةكان  بلةدة وبالتعاون مع ميسطا  الم تمع المدني بةي ال  م تار ةور باهرتطلع ي

معهةد   ليةذها قةام بتن والتةي   بلةدة تطوير أبكار هذه المشاريع خةالل ورشةة عمةل التقيةي  الطةريع بالمشةاركة التةي تة  عقةدها بةي ال           حيث ت 

 القدس )أريج(. وبيما يلي هذه المشاريع مرتبة حطب األولوية من وجهة نظر المشاركين بي الورشة  -األبحاث التطبيقية

 

 لعااة تأهيل نبع أم طوبا.الحاجة للا  .1

 لعااة تأهيل خمطة آبار رومانية.الحاجة للا  .2

 .لاطلالبناء روضا  الحاجة للا  .3

 الحاجة للا بناء مدرسة. .4
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 األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة
  

وجهةة  مةن   بلةدة ا األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة لل   0من نقص كبير بي البنية التحتية وال دماتية. ويبةين ال ةدول رقة      بلدةتعاني ال

 م تار ةور باهر.نظر 

 

 صور باهر وأم طوبا بلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 3جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  *   شقا أو تعبيد طرق 1

  *   لةال / ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 تأهيل نبع أم طوبا   * آبار جوبية ترمي / لعااة تأهيل ينابيع أو 5

 *   بناء خاان مياه 6
 

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 4

  *   حاويا  ل مع النلايا  الصلبة 0

  *   ل مع النلايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنلايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   عيااا  ةحية جديدةبناء مراكا/  1

  *   لعااة تأهيل/ ترمي  مراكا/ عيااا  ةحية موجواة 2

  *   الموجواةشراء ت هياا  طبية للمراكا أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

 بناء مدرسة  *  بناء مدارس جديدة 1

 تأهيل مدرسة  *  لعااة تأهيل مدارس موجواة 2

  *   ت هياا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

  *   استصال  أراض جراعية 1

  *   لنشاء آبار جمع مياه 2

  *   بناء حظالر/ بركطا  مواشي 3

  *   خدما  بيطرية 4

  *   أعال  وتبن للماشية 5

  *   لنشاء بيو  بالستيكية .

  *   لعااة تأهيل بيو  بالستيكية 2

  *   بلحهبذور  4

  *   جراعيةنباتا  ومواا  0

 .2112م تار ةور باهرا  المصدر:
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 : المراجع
 

 2112الموقع االلكتروني لبلدية القدسا (.https://www.jerusalem.muni.il) 

 2112ا الموقع االلكتروني بلططين بي الذاكرة (.http://www.palestineremembered.com) 

 2112 االموقع االلكتروني األقصا أون الين(. http://alaqsa-online.com) 

 2112ا الموقع االلكتروني لميسطة المقدسي .(http://www.al-maqdese.org) 

 األرض وقوانين سياسا  تط ير :الشرقية القدس  .2110اااللتال  األهلي للدباع عن حقوق الللططينيين بي القدس 

  .القدس بي الللططيني الحيا طابع لتتيير والت طي 

 القدس بي  بيو وهدم بناء تصاريل أراضيا تطوية ت طي ا سياسة ت طيطي  .  كمين2114بمكوم. ناتي مروم.  جمعية 

  .الشرقية

  2112م تار ةور باهرا. 

 قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترابية واالستشعار عن بعد. بيت  .2112 االقدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية
 بلططين. -لح 

 تحليل است داما   وحدة نظ  المعلوما  ال ترابية واالستشعار عن بعد.. 2112ا القدس )أريج( -معهد األبحاث التطبيقية
 بلططين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح   - 2111األراضي لطنة 

 بلططين.  -(ا قاعدة بيانا  قط  أبحاث المياه والبيئة. بيت لح 2112القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية 

 2011/2012 معهد القدس للدراسا  اإلسراليليةا كتاب القدس اإلحصالي الطنويا. 

 2112ا الة معا اإلخباريةموقع وك(. http://www.maannews.net) 

  محابظة القدسا قاعدة بيانا  المدارس  -. بيانا  مديرية التربية والتعلي  2111وجارة التربية والتعلي  العاليا
 بلططين.  -(. القدس2111/2111)

 ( وجارة الاراعة الللططينيةMOA)بلططين. -. القدس(2110/2111) بيانا  مديرية جراعة محابظة القدس .2010 ا 

 )مكتب تنطيق الشيون اإلنطانية )أوتشا 

OCHA, Special Focus: The Planning Crisis in East Jerusalem | April 2009 

https://www.jerusalem.muni.il/
http://www.palestineremembered.com/
http://alaqsa-online.com/
http://www.al-maqdese.org/
http://www.maannews.net/

