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المقدمة :

مركز العمل املجتمعي هو احد مراكز جامعة القدس، يقع في قلب البلدة القدمية في القدس الشريف منذ 1999 كجزء 
من اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لبناء وتطوير خدمات تنظيم املجتمع احمللي واملقدسي باالخص وذلك من خالل ممارسة 

احلقوق التي تستند على االميان بحقوق االنسان والعدل واملساواة.
خاصه  املقدسي  املجتمع  في  املختلفة  السكانية  القطاعات  ومتكني  وتطوير  تنمية  على  املجتمعي  العمل  مركز  يعمل 
قدرتهم  في حتسني  تساهم  برامج  تقدمي  على  ويقوم  باملجتمع،  تهميشا  االكثر  الفئات  بتلك  ويهتم  عامة  والفلسطيني 
للوصول الى حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وحمايتها، مساهماً بذلك في تنظيم املجتمع احمللي إلحداث تغير 

في السياسة االجتماعية القائمة على الشراكة مع املؤسسات الفلسطينية الرسمية واالكادميية واالهلية.
يقدم املركز جلمهوره املقدسي الفلسطيني خدمات قانونية ملساعدتهم على حتصيل حقوقهم القانونية ذات الطابع االجتماعي 
واالقتصادي واملدني كمواضيع التأمني الوطني و االقامة وهدم املنازل وذلك ليس فقط عبر برامج االرشاد واللقاءات التوعوية 

والتدريبات، لكن ايضا من خالل متثيل املنتفعني باحملاكم وبوزارة الداخلية االسرائيلية.
الشباب  املجتمع، كفئات  لتنظيم  متعددة  فئات  مع  من خاللها  يعمل  التي  املجتمعي  التعليم  برامج  املركز  ويقدم  كما 
واالطفال واملرأة عبر عدة برامج كبرامج الدعم النفسي واالجتماعي، وبرامج تنمية وتطوير الذات، وبرامج متكني املرأة 
االجتماعية  احلقوق  حتصيل  اجل  من  واملجتمعية  الفردية  املناصرة  وبرامج  باملجتمع.  مشاركتها  وتفعيل  دورها  لدعم 

واالقتصادية واملدنية لالفراد واجلماعات.
وقد استجاب املركز حلاجة مناطق جنوب شرق القدس اقامة مكتب للعمل املجتمعي بسبب تقييد حرية احلركة، فتم 
افتتاح املكتب في منطقة ابو ديس تلبية لتلك احلاجة.وقد شكل املكتب حلقة الوصل بني جامعة القدس واملجتمع احمللي 
في كل من ابوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية واملجتمعات البدوية احمليطة، هادفا بذلك الى تقدمي املساندة التعليمية 
والثقافية واالجتماعية لطلبة اجلامعة و حتسني قدراتهم وادائهم العلمي وتطوير مهاراتهم خلدمة مجتمعاتهم احمليطة بهم.

وفي هذا االطار فقد نفذ مركز العمل املجتمعي بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ في كل من مناطق ابو ديس و 
العيزرية والسواحرة الشرقية وعرب اجلهالني - منطقتي ابو النوار وجبل البابا ، مشروع “الشراكة بني اجلامعة واملجتمع 
احمللي”، شمل عدة محاور حول مفهوم التطوع، وصفات املجتمع اجليد، وخطوات العمل في املجتمعات،  و التي تتمثل بدخول 
وتشكيل  وبناء  الناس،  من  املعلومات  وجمع  العالقات  بناء  واألدوار،  واألهداف  اإلحتياجات  وحتديد  عليه،  والتعرف  احلي، 
املؤسسة. والقوانني املرعية  في العمل املجتمعي، وكيفية التعامل مع التحديات املوجودة في املجتمع واألشخاص املعارضني 
للعمل املجتمعي، وحتديد أهداف العمل املجتمعي، والتخطيط لألهداف مبا يتوافق مع املجتمعات احمللية، والضغط واالستقطاب، 
واالستمرارية في العمل. كما و يعتبر هذا التدريب النظري و التطبيقي هدفاً اساسياً لتقوية الطالب بأن يكونوا فعالني في 

عملية التغيير في مجتمعاتهم.
ان الدراسة احلالية املقدمة بني ايديكم في هذا الكتيب عن منطقة أبو ديس هي ثمرة املجهود الذي قدمه الطالب املتدربني 
والتعاون الذي مت بينهم وبني املجتمع واملؤسسات احمللية. حيث سعت الدراسة الى تقوية املجتمع احمللي عبر التواصل املباشر 
مع افراده ساعية الى التعرف على انتهاكات حقوق تلك املجتمعات من النواحي االقتصادية واالجتماعية واملدنية واملشاكل 
التي حتيط بها. كما وتسعى الدراسة لتطوير التواصل ما بني املجتمع احمللي و جامعة القدس و املؤسسات احمللية واالستفادة 

من املعلومات املقدمة حول املساحة، السكان، التعليم، الصحة، االمن، البنية التحتية و االنتهاكات السياسية. 

روان الدجاني 
نائب مدير مركز العمل املجتمعي
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منطقة بلدة ابوديس

الموقع: 

 بلدة أبو ديس، هي إحدى بلدات محافظة القدس وتقع جنوب شرق مدينة القدس يحدها من الشرق واجلنوب 
السواحرة الشرقية، ومن الشمال العيزرية، ومن الغرب جبل املكبر. وتقع  على ارتفاع 628 متراً فوق سطح البحر. 

)وحدة نظم املعلومات اجلغرافية،معهد األبحاث التطبيقية- أريج، 2012(.

معهد االبحاث التطبيقية، أريج، 2012

مساحة أبوديس: 

تقدر مساحة أراضي البلدة حسب أإحصاءات عام 1942-1941 بأكثر من 28232 دومناً، منها 24 دومناً للطرق 
والوديان و 650 دومناً لغراسة أشجار الزيتون وغيرها، غير أنها فقدت الغالبية العظمى من تلك املساحة بعد أن 
الشرعية  املستوطنات غير  من  لتقيم عليها عدداً  ألوامر عسكريٍة جائرٍة  وفقاً  تباعاً  اسرائيل مبصادرتها  قامت 
العسكرية واملدنية . ومن أهم تلك املستوطنات مستوطنة معاليه أدوميم  ومختلف املشاريع واملنشآت والصناعات 
أو استغالل ما كانوا يوماً ميتلكونه.  وقيدار،اللتان أقيمتا بشكٍل يحرم أهل أبوديس من التوسع العمراني شرقاً 
وبذلك فقد تقلصت مساحة البلدة إلى 4500 دومن حتى العام 2004، ثم ما لبثت إسرائيل أن شرعت بإقامة جدار 
الفصل العنصري مروراً بأراضي البلدة لتصادر من خالل عدوانها اجلديد مزيداً من أراضي البلدة ، حيث بلغ مجموع 
األراضي التي صودرت إلقامة اجلدار حوالي 800 دومن )بلدية ابوديس،2016(.وتعاني هذه املنطقة العديد من 
املصاعب كنموذج ملنطقة تعد من ضواحي القدس حيث مت تقسيمها حسب اتفاقية أوسلو إلى مناطق )ب( وهي 
املناطق التي تقع فيها املسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى إلسرائيل السلطة 
الكاملة على األمور األمنية  وكان من  من املفترض ب أن يكون التقسيم مؤقتا وأن يتم نقل الصالحيات تدريجًيا 
إلى السلطة الفلسطينية،  ولم يكن التقسيم كافيا  لتلبية احتياجات النمّو الدميوجرافي بعيد املدى. إال أّن هذه 

التسوية “املؤقتة” ما زالت قائمة منذ قرابة 20 عاًما. 

عدد السكان و التركيبة السكانية: 

)اجلهاز   ،10782 بلغ  أبوديس  2007أن مجموع عدد سكان  لعام   واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  بني 
    2016-  2013 االستراتيجية   التنموية  اخلطة  حسب  املتوقع  السكاني  النمو  و  املركزي،2008(  االحصاء 
القدس  20874،علما ان هذ هذه االرقام قد تكون اقل من االعداد احلقيقية بسبب عدم  احصاء حملة هوية 
1200 موظف  12000 طالب و  القدس حيث بلغ عدد طلبتها  الى جامعة  البلدة، كما لم يشر  القاطنني في 

)مجلس محلي ابوديس،اخلطة االستراجتية 2013-2016(. 
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وقد اشار  املشاركون  في الدراسة الى ان التركيبة االجتماعية املختلطة في البلدة تتالف من السكان االصليني و 
سكان من الضغة الغربية باالضافة الى الطالب. وحتدث بعض طالب اجلامعة و سكان املنطقة عن احلاجة لتوطيد 

العالقات بني اجلامعة و السكان و خاصة  بني اصحاب السكنات و الطالب.

كما اشار  بعض  املشاركني في الدراسة الى شعورهم باالنزعاج نتيجة الكثافة السكانية ومنط احلياة املختلف 
للطالب ووجود االطفال في الشوارع.

المخطط الهيكلي :

 مت جتهيز  املخطط الهيكلي ولكن التحدي االكبر هو محدودية مساحة االراضي و زيادة عدد السكان. والعائق 
االساسي امام التنفيذ هو عدم وجود سلطة تنفيذية تتعامل مع املخالفات حيث يقدم مواطنون مخططا معينا 
الخذ الرخصة و بعد ذلك يخالفون في البناء و عدم وجود سلطة تنفيذية عائد لوقوع املنطقة حتت تقسيم اداري 

"ب" حيث السلطة االمنية السرائيل. 

و قد حتدث املشاركون في البحث عن املشاكل التي تعاني منها البلدة وهي االكتظاظ السكاني وعدم وجود 
العالقات  في  ويثيراملشاكل  االزعاج  يسبب  وهذا  للسيارات  مواقف  وجود  عدم  الى  باالضافة  لالطفال  مرافق 

االجتماعية كما اشار بعض املشاركني في البحث الى  وجود شوارع ضيقة ما تسبب في خلق ازمة سير. 

أهمية أبوديس:

لعبت البلدة دوراً مهماً منذ عام 1993 بعد بدء اسرائيل في تنفيذ سياسة عزل القدس عن محيطها الضفة الغربية 
باقامة احلواجز وبناء املستعمرات التي حتيط باملدينة من اجل تكريس واقع العزل والفصل وخلق واقع جديد، وقد 
لعبت البلدة دور حلقة وصل بني مدن وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية، حيث اتخذت سيارات النقل العمومي 
واخلاصة من البلدة محطة لتنزيل ونقل املواطنني من والى مختلف مدن الضفة الغربية، حيث تقف سيارات اريحا، 
بيت حلم، اخلليل، رام الله، نابلس في منطقة مفرق ابوديس )كبسا(، ما تسبب في خلق ازدحامات مرورية في 
منطقة مفترق ابوديس وعلى طول شوارع البلدة اذ لم تكن البلدة مهيئة الستيعاب مثل هذا الكم الكبير من اعداد 
السيارات والشاحنات الضخمة التي متر من البلدة في طريقها الى املدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، 

باالضافة الى ارتفاع نسبة التلوث في البلدة .

و تعتبر ابوديس واحدة من مراكز صنع القرار الفلسطيني في االراضي الفلسطينية، ملا حتويه من فروع ومكاتب 
لعدد كبير من املؤسسات احلكومية، فهي حتتضن مركز محافظة القدس ومقرات ملختلف االجهزة االمنية، و 
 ، االسكان،  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  )االرتباط(،  املدنية  الشؤون  وزارة  و  الداخلية واحلكم احمللي  لوزارات  فروع 
مكاتب مؤسسة صامد )معامل ابناء الشهداء(، وشركة جورسال التابعةللسلطة الوطنية الفلسطينية، ، وزارة العمل، 
دائرة ابحاث االراضي التابعة جلمعية الدراسات العربية، وعدد كبير من االسكانات التابعة ملؤسسات الفلسطينية 

حكومية.
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باالضافة الى غيرها من املؤسسات االهلية والشركات اخلاصة التي تتخذ من البلدة مركزاً ملزاولة نشاطها،  منها 
مقر شركة جيكا الفرنسية للمياه ، شركة سجاير القدس، مؤسسة احياء التراث، مدرسة املعهد العربي االردني 
النهضة،  وجمعية  على طراز حديث،  ومبنية  مدرسة حديثة  وهي  الغوث  لوكالة  تابعة  ومدرسة  النموذجية، 
وجمعية انعاش القرية، وجمعية االمل، سوروضة ومدرسة اجليل اجلديد، وملتقى بناة املستقبل، ومركز فيصل 
احلسيني الطبي، ومركز النور الثقافي، ومركز االحتاد الثقافي، ونادي شباب ابوديس الرياضي، ومستوصف تابع 

ملستشفى جمعية املقاصد اخليرية االسالمية، و غيرها الكثير من املؤسسات واجلمعيات التي يطول ذكرها.

وتعتبر جامعة القدس من اهم  مؤسسات البلدة على االطالق واكثرها تاثيراً واهمية في حياة اهالي بلدة ابوديس 
في مختلف النواحي  االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتنموية.)بلدية ابوديس، 2016(

 األمن العام:

وتعاني البلدة العديد من املصاعب كنموذج ملنطقة تعد من ضواحي القدس التي مت تقسيمها حسب اتفاقية أوسلو 
إلى مناطق )ب( وهي املناطق التي تقع فيها املسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى 
الفلسطينية  أفراد الشرطة  العشرات من  انتشر  الكاملة على األمور األمنية. وفي 8/4/2015  إلسرائيل السيطرة 
بأسلحتهم وزيهم الرسمي في مركز الشرطة،  حلفظ األمن. وكانت الشرطة موجودة قبل هذا التاريخ بعشرين 
عاماً إال أن حتركاتهم كانت مرهونة بالتنسيق األمني املسبق مع اسرائيل، ولم يظهروا بزيهم الرسمي و اسلحتهم 

األمر الذي كان يعرقل عملهم في فرض سلطة القانون. 

وال يوجد تطبيق للقوانني في منطقة ابوديس )بلدية ابوديس،2016( وقداشارت معظم عينة البحث من املجتمع 
احمللي مبن فيهم الطالب والطالبات الذين يعيشون في منطقة ابوديس في املقابالت الفردية الى عدم شعورهم 

باالمان بسبب انتشار املخدرات وجتارتها )مركز العمل املجتمعي، 2016(

ومن ضمن القضايا التنموية التي مت اخذها بعني االعتبار في اخلطة التنموية لبلدة ابوديس سوء االوضاع االمنية 
يتم  لم  لكن  و  البلدة  في  النظام  لدعم تطبيق  احياء  لتشكيل جلان  التخطيط  وقد مت  العامة.  السالمة  وانعدام 
العام و اقامة  املال  العامة واحلفاظ على  التنفيذ. و مت اجناز برامج توعية و تثقيف حول اهمية االمن والسالمة 

مشاريع من اجل حتسني اجراءات السالمة في املرافق العامة )بلدية ابوديس، مقابلة 2016(

ـمحافظة  مناطق  في  األسر  من   %  52.9، فان   )2015( لعام  الفلسطيني  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  وبحسب 
القدس التي تقع املسؤولية االدارية فيها على عاتق السلطة الفاسطينية و السيطرة االمنية على عاتق السلطات 
االسرائيلية  تعتقد بوجود متعاطي مخدرات في البيئة احمليطة خالل العام 2013، وان 4.7 % من األسر تعرض 
أفرادها ملضايقات وضغوط من هؤالء املتعاطني.  وترى تلك  األسر أن أهم ثالثة أسباب لوجود هذه الظاهرة هي 
عدم مراقبة االهل البنائهم، واملشاكل االقتصادية واالجتماعية وذلك بنسبة 28.8 %، 16.0 %، 15.0 % على 

التوالي.كما ان 3 % من األسر في احملافظة  تعرضت حلادث اجرامي بواقع 3.1 % في مناطق  “ب”.  
و فيما يتعلق مبؤسسات التعليم األساسية،  ففي البلدة اربع مدارس حكومية، تديرها وزارة التربية والتعليم العالي 

الفلسطيني، وست مدارس خاصة ومدرسة تابعة لوكالة الغوث. 
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احصائية عن املدارس املوجودة في ابو ديس للعام الدراسي 2015/2016 م )مديرية التربية و 
التعليم ضواحي القدس2016(

املوقعاجلهة املشرفهاسم املدرسةالرقم الوطني
عدد 
الطلبة/
ذكور

عدد 
الطلبة/اناث

عدد 
املتسربني 
/ ذكور

عدد 
املتسربني 

/ اناث

  2350ابو ديسحكوميةذكور ابو ديس الثانوية19112039

3 0690ابو ديسحكوميةبنات ابو ديس الثانوية19112040

 ابو ديس االساسية 19112041
  177225ابو ديسحكوميةاملختلطة

ذكور ابو ديس االساسية 19112072
  2560ابو ديسحكوميةالعليا

  4710ابو ديسخاصةاملعهد العربي19332719

  249101ابو ديسخاصةاجليل اجلديد االساسية19332727

  78ابو ديسخاصةالرعايه االساسيه19332765

  8252ابو ديسخاصةالرواد االساسية19332769

  3811ابو ديسخاصةملتقى بناه املستقبل19332770

  55ابو ديسخاصةجمعية انعاش القرية19332773

ابو ديس االساسية 42212309
  255260ابو ديسوكالة الغوث املختلطه

 و قد اوضح تقرير دراسة تشخيص الواقع احلالي لبلدة ابودس سنة 2013،  ان القرية تواجه  ضعفا في املستوي 
التعليمي جراء  نقص في املدارس و الغرف الصفية و البنية التحتية. و قد تضمنت اخلطة االستراتيجية  للبلدة 
بناء مدرسة للذكور  وحتسني البنية التحتية و املختبرات في املدراس ،  باالضافة الى تدريب املعلمني و املعلمات 
و قد مت تنقيذ املشاريع التالية: بناء مدرسة اساسية للذكور ،و اضافة غرفتني صفيتني ملدرسة بنات ابوديس 

االساسية .و تاهيل املرافق اخلارجية ملدرسة الذكور الثانوية و مدرسة االناث الثانوية )املالعب و املظالت(،

ومت ايضا جتهيز و تاثيث مختبرات احلاسوب في مدرسة ذكور ابوديس الثانوية و مدرسة اناث ابوديس الثانوية 
و مدرسة بنات ابوديس االساسية و تاهيل مختبرات العلوم . اما بالنسبة لرفع مستوى التعليم  فتم تنفيذ برنامج 
تدريبي للمعلمني حول اساليب التدريس بالتعاون مع جامعة القدس ووزارة التربية و التعليم.اما بالنسبة لدورات 
التقوية و التعليم املساند فلم يتم تنفيذها بشكل ثابت )بلدية ابوديس، مقابلة 2016( .و اشار  بعض املشاركني 

في الدراسة الى تدني مستوى التعليم في املدارس.
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جامعة القدس :

تقع جامعة القدس في ابو ديس ، وقد  بدات عملها عام 1993 وهي مقامة على مساحة من األرض تبلغ نحو 
200 دومن، ولكن االرض  معرضة للمصادرة من  سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحجة بناء طريق دائري، وإلمتام 
اجلامعات  احتاد  إلى  61 مليون دوالر. وقدانضمت  تبلغ موازنتها نحو  اجلامعة مخططات  إدارة  مشاريعها وضعت 
العربية عام 1984 ومنذ عام 1994 تسارع تقدم مستوى اجلامعة األكادميي حتى وصلت حسب ترتيب عام 
2009 الى ثاني أفضل جامعة فلسطينية وأول جامعة على مستوى الضفة الغربية. وتقدم  خدماتها األكادميية 
إلى أكثر من 13 ألف طالباً في مختلف التخصصات منها 46 في درجة البكالوريوس، و40 في درجة املاجستير، 
و13 في درجة الدبلوم، ومتتلك اجلامعة 22 مركزاً و7 معاهد موزعة داخل مدينة القدس وفي الضفة الغربية 
مثل تلفزيون القدس التربوي ومعهد اإلعالم العصري. وتضم  الكليات التالية: كلية الطب البشري، كلية طب 
األسنان، كلية الصيدلة، كلية املهن الصحية، كلية الهندسة، كلية العلوم والتقنية، كلية الصحة العامة، كلية 
احلقوق، كلية الفنون واآلداب، كلية التجارة، كلية الدعوة وأصول الدين، كلية الدراسات العليا، كلية اآلداب، 
26 مركزاً  اجلامعة  ولدى  اإلسالمية.  والدراسات  القرآن  التربوية، كلية  العلوم  “بارد”، كلية  الشرفية  الكلية 
ومعهداً، كما لديها طاقم أكادميي حصل عدد منهم  ومن خريجي اجلامعة على العديد من اجلوائز على مستوى 
الذين اختيروا كمحكمني في مجاالت علمية. وقد  العالم. ويضم الطاقم األكادميي العديد من األكادمييني 
حصلت على مركز السبق على مستوى الوطن العربي من الناحية البحثية والعلمية. ومن أهم مراكز األبحاث 
والبيولوحية، مركز  الكيميائية  التحاليل  الطبية، مركز  البحوث  اإلشعاع، مركز  وتقنية  فيها: مركز علوم 

أبحاث التكنولوجيا.

وتهدف اجلامعة  إلى تطوير توجه متعدد الثقافات للتماهي مع الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي احلالي 
في القدس، وذلك للطبيعة الفريدة التي تتمتع بها املدينة املقدسة باعتبارها فسيفساء جتمع بني مختلف القوميات 
والثقافات واألديان، مع التركيز بصفة اساسية  على تعريف الطالب خاصة، وأيضاً مجتمع اجلامعة ككل، بتراث 
متعدد الثقافات للحضارة اإلنسانية. وميكن حتقيق ذلك بعدد من الطرق، من خالل دورات خاصة في احلضارات 
اإلنسانية و حقوق اإلنسان، والتعاون الدولي، ومشاريع تعليمية مشتركة تضم أعضاء هيئة التدريس والطالب، 
واحملاضرات والنشاطات، واملنح الدراسية والتبادالت مع مؤسسات وجامعات أخرى. وبذلك يتم تشجيع الطالب على 
تطوير نظرة موّسعة الى االخر  ، مبا في ذلك احترام افكار الغير والتسامح مع اآلخرين، وتشكيل قاعدة أخالقية 

إنسانية .

الصحة:

يقدم مركز مديرية الصحة في العيزرية اخلدمات الصحية واملعامالت اإلدارية لكل سكان محافظة القدس ومن 
ضمنهم أبوديس. ويتوفر فيه العديد من التخصصات منها: الطب العام ،النسائية ،العظام ،اجللد ،أمراض السكري، 
العمل ، ويغطي نسبة %70 ملن لم يتجاوز  العاطلني عن  النفسية، واملختبرات. وتوفر املديرية تأمني  واألمراض 
 ، العالجية  القيمة  من   %  90 اشهر فيغطي نسبة  الذي يزيد على ثالثة  التامني  اما  اشهر،  تاريخ إصداره ثالثة 
وميدد كل ثالثة اشهر بقرار من مجلس الوزراء وأحيانا ميدد بتعليمات من إدارة التأمني الصحي في وزارة الصحة 
الفلسطينية ، اما جتديد التأمني فيكون عن طريق ختم مديرية الصحة ، ويحصل املواطن على تأمني العاطلني 
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عن العمل عندما يثبت انه عاطل عن العمل بكتاب من وزارة العمل واملجالس احمللية . و هنالك التأمينات الصحية 
واملتقاعدون.التأمني  والبلديات  احلكومي  القطاع  موظفو  فيه  يشترك  الذي  اإلجباري  بانواعها:التأمني  احلكومية 
الطوعي ،تامني العاملني داخل اخلط األخضر، تأمني العقود، تامني الشؤون اإلجتماعية .تأمني األسرى . وال فوارق 
بني أي نوع من تلك التأمينات حيث تعامل بنفس املستوى ، إال إن هناك فوارق في التغطية العالجية لبعض هذه 
التأمينات. كما  تستقبل مديرية صحة العيزرية طلبات التحويالت مع صورة الهوية وتأمني ساري املفعول ، وتقوم 
بإرسالها إلى دائرة العالج التخصصي في وزارة الصحة برام الله ، حيث تعرض على اللجنة الطبية التي تقرر احلاالت 
التي تعطى التحويالت للعالج في املستشفيات داخل مدينة القدس أو باخلارج. وتعاني املديرية من  ضغط العمل 

الذي يعتبر أكبر من طاقتها االستيعابية .

و تتوفر في بلدة أبوديس بعض املرافق الصحية، فهناك مركز ابوديس الصحي التابع جلمعية املقاصد اخليرية. 

وبناء على التقرير التشخيصي لعام 2012  فان قطاع الصحة في املنطقة يعاني من  ضعف البنية التحتية  ومن 
ضمن اهداف اخلطة االستراتيجية للقطاع الصحي  حتسني و رفع مستوى اخلدمات الصحية في املنطقة و قد مت 
تنفيذ املشاريع التالية: جتهيز املركز الصحي  باملعدات  الالزمة و سيارة اسعاف و توفير موقف سيارات للمركز 
الصحي اما بالنسبة النشاء مستشفى جامعي بالتعاون مع جامعة القدس فلم يتم تنفيذ املشروع. كما التتوفر 
مستشفى في املنطقة حيث كان الناس يتوجهون قبل بناء اجلدار الى مستشفيات القدس وللحصول على اخلدمات 
الصحية يعاني املرضى عندما يتوجهون إلى مستشفى رام الله احلكومي الذي يبعد عن التجمع حوالي 40 كم، أو 
التوجه إلى مستشفى بيت جاال احلكومي في محافظة بيت حلم الذي يبعد عن  التجمع حوالي 30 كم، أو إلى 

مستشفى أريحا احلكومي الذي  يبعد عن التجمع حوالي 30 كم

النشاط االقتصادي:

النشاط  حسب  العاملة  األيدي  توزيع  أن   2012 عام  في  أريج  معهد  أجراه  الذي  امليداني  املسح  نتائج  أظهرت   
االقتصادي في بلدة اأبوديس كما يلي:

قطاع الوظائف ويشكل 380 % من األيدي العاملة.	 

سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل 1 % من األيدي العاملة.	 

قطاع اخلدمات، ويشكل 19 % من األيدي العاملة.	 

قطاع الصناعة، ويشكل 10 % من األيدي العاملة.	 

قطاع الزراعة، ويشكل 5 % من األيدي العاملة.	 

االجتماعية األكثر  الفئات  أن  %، وقد تبني   60 إلى   2011 أبوديس عام  بلدة  البطالة في  وقد وصلت نسبة 
تضرراً في البلدة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية هي على النحو التالي: سوق العمل اإلسرائيلي، قطاع اخلدمات.)معهد 

االبحاث التطبيقية-اريج،2012(
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عدد املنشات العاملة والعاملني في القطاع اخلاص والقطاع األهلي والشركات احلكومية في ابوديس،2012

النشاط االقتصادي
عدد العاملنيعدد املنشآت

3584الصناعات التحويلية

--إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

--امدادات املياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعاجلتها

--االنشاءات
جتارة اجلملة واملفرق) التجزئة ( واصالح املركبات ذات احملركات 

178270والدراجات النارية

--النقل والتخزين

2651انشطة خدمات االقامة والطعام

717املعلومات واإلتصاالت

317االنشطة املالية وأنشطة التأمني

--األنشطة العقارية

45األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

812أنشطة اخلدمات االدارية واخلدمات املساندة

14128التعليم

1129انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

1142الفنون والترفيه والتسلية

3357انشطة اخلدمات األخرى

339726املجموع

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2016، تعداد املنشات 2012.
مالحظة: يتم توفير البيانات حسب النشاط االقتصادي.

مالحظة: )-( تدل على عدم توفر أنشطة اقتصادية رئيسية في التجمعات املرفقة أعاله وذلك بسبب قلة الزيارات 
للمنشات  التي هي اقل من 3 منشآت والتي متس بسرية البيانات 

مالحظة: املجموع يشمل جميع املنشآت التي تقل او تزيد عن 3 منشات.
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وبحسب جهاز االحصاء املركزي فقد بلغ معدل البطالة عام 2014 في محافظة القدس بني األفراد املشاركني في 
القوى العاملة حتت سن 15 سنة فأكثر 19.0 % )جهاز االحصاء املركزي ،2015(. و من مصادر الدخل الرئيسية 
التي يعتمد عليها في املناطق التي تقع املسؤولية االدارية على السلطة الفلسطينية و السيطرة االمنية على السلطات 
االجور  يليها   ،%  15 نسبتها   بلغت  فقد   االسرائيلية  العمل  قطاعات  في   والرواتب  االسرائيلية،وبالنسبةلألجور 
والرواتب من القطاع اخلاص كمصدر دخل رئيسي بنسبة40.3  %، أما االجور والرواتب من احلكومة فبلغت نسبة 
17.5 %. كما بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تقيم وضعها املعيشي باجليد في محافظة القدس حوالي 31.6 %، 
واملتوسط 64.3 %، والفقير 3.7 % و0.4 % قيمت وضعها املعيشي بالفقير جدا )جهاز االحصاء املركزي، 2015(

النقل والمواصالت و الطرق:

 في بلدة أبوديس مكتبا تكسي خاصة. ويتم نقل املواطنني داخل البلدة بواسطة سيارات األجرة )فوردات( وهي 
غير قانونية ويبلغ عددها 100 وهناك اربعة خطوط رئيسية خط من ابوديس إلى القدس ، وخط من ابوديس إلى 
بيت حلم. وخط من ابوديس إلى اخلليل وخط من ابوديس إلى أريحا ، وخط منابوديس  إلى رام الله.وقد اشاربعض 
املشاركني في البحث للدراسة احلالية من خالل املقابالت الفردية ال  عدم توفر  املواصالت ووجود السيارات الغير 

قانونية في البلدة باالضافة الى ازمة السير.

بني  اجتماعات  عدة  وقد عقدت   حلها  الضروري  من  اساسية  املواصالت قضية  مشكلة  ابوديس  بلدية  وتعتبر 
البلديات  والشرطة و مديرية املواصالت و لكن ال تزال املشكلة موجودة. )بلدية ابوديس،2016(

و اعلن مدير مديرية املواصالت في ابوديس عن استعداد املديرية القامة  شركة مواصالت مرخصة و لكن املشكلة 
الرئيسية هي عدم توفر االمن في املنطقة حلماية السيارات املرخصة . كما ان  وجود  سيارات مشطوبة و غير 
قانونية يعتبر مشكلة كبيرة تعرض املواطنني الى اخلطر اضافة الى  عدم وجود تامني للمركبات .)مديرية 

املواصالت، 2016(

ووفق دراسة املجلس احمللي 2012 لعام  فإنه يوجد في بلدة ابوديس 13 كم من الطرق الرئيسة 10 منها بحالة 
جيدة ومعبدة و3 معبدة بحالة سيئة ، و20 كم من الطرق الفرعية و5 منها بحالة جيدة ومعبدة، وهنالك 5 
طرق فرعية معبدة وبحالة سيئة، و10 طرق غير معبدة )معهد األبحاث التطبيقية،معهد اريج، 2012( .  و في 
التقرير التشخيصي لسنة 2012 تبني ضعف اخلدمات البنية التحتية في االطرق. وقد عملت البلدية على تاهيل و 
تعبيد طرق داخلية في البلدة  بطول 10 كم .و بناء مجمع سيارات عمومي مبساحة 1000 متر مربع باالضافة 

الى دراسة حلركة السير في البلدة  )بلدية ابوديس، 2016(
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خدمات البنية التحتية:

الكهرباء:

 في أبوديس شبكة كهرباء عامة منذ عام 1978، وتعتبر شركة كهرباء  محافظة القدس مصدر الكهرباء 
في البلدة.ووفق التقرير التشخيصي لعام 2012 تعاني منطقة ابوديس من  ضعف اخلدمات البنية التحتية في 
الكهرباء ، جراء  عدم تغطية شبكة الكهرباء كافة مناطق  البلدة )اخلطة التنموية االستراجتية، مجلس محلي 
ابوديس 2016-2013(. و قد عملت البلدية على متديد شبكة الكهرباء في مناطق التوسع بطول 4 كم و تقوية 

سبكة الكهرباء )بلدية ابوديس مقابلة،2016(

لم  لكن  الكهربائي  التيار  احلالية عن مشكلةضعف  الدراسة  احمللي في   املجتمع  املشاركني من  قلة من  اعلن   و 
يعتبروها مشكلة رئيسية .

المياه:

تقوم دائرة مياه الضفة الغربية بتزويد سكان بلدة ابوديس باملياه من خالل جمعية املياه التعاونية  ومن مصادر 
أخرى مشتراة من شركة جيحون اإلسرائيلية، وذلك عبر شبكة املياه التي مت إنشاؤها عام 1970، وتصل نسبة 
الوحدات السكنية املوصولة بشبكة املياه العامة إلى 98 %. وذلك بحسب التقرير التشخيصي علما ان هناك ضعفا 
في البنية التحتية االساسية في قطاع وقد عملت البلدية على متديد شبكات املياه في مناطق التوسع العمراني 
باقطار مختلفة و بطول كيلو مترين  كما اعادت تاهيل شبكة املياه القائمة ما  سوف يحسن خدمة التوصيل  

و يقلل من نسبة الفاقد. )مجلس محلي ابوديس ، اخلطة التنموية االستراجتية ،2013-2016(

بيتسيلم،  مؤسسة  بحسب  و  املياه  انقطاع  مشكلة  وجود  الى   احلالية  الدراسة  في  املشاركني  معظم  اشار  وقد 
)بيتسيلم ،2011( فهناك توزيع غير متساو للمياه حيث تقرر تقسيم  املياه بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
اتفاقيات أوسلو،والتي كان من املفروض أن تكون اتفاقيات مؤقتة وسُتستبدل باتفاقية دائمة بعد خمس سنوات. 
وتقّرر في هذه االتفاقيات تقسيم املياه في الضفة الغربية في طبقة املياه اجلوفية اجلبلية، وهي مورد مشترك 
بني إسرائيل والفلسطينيني، وفق نسبة نحو 80 % لصالح إسرائيل ونحو 20 % لصالح الفلسطينيني. وقد تقّرر 
هذا التقسيم  املجحف لفترة خمس سنوات فقط. كما ورد في االتفاقيات أن يقوم الفلسطينيون بحفر ابار  مياه 
مستقلة إضافة إلى تلك القائمة، إال أّن هذا التطوير لم ينفذ  بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل وبسبب الصعوبات 

التقنية، برغم املساعدات الدولية. )بيتسيلم ، 2011(

و من ضمن املشاريع املقترحة لتحسني وصول املياة للبلدة  بجودة و تغطية عالية ، انشاء خزان مياه بسعة 1500 
كوب في املنطقة الشرقية من جبل احملافظة.

الصرف الصحي:

 تفتقر بلدة ابوديس إلى شبكة الصرف الصحي حيث يستخدم السكان احلفر االمتصاصية للتخلص من املياه العادمة 
حيث جتمع املياه العادمة في احلفر االمتصاصية، ومن ثم تفرغ بواسطة صهاريج النضح،  إما مباشرة في املناطق 
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البلدة،  الفرد في  املفتوحة أو في األدوية املجاورة دون مراعاة للبيئة )بلدية ابوديس، 2016(. أما على مستوى 
فقد قدر معدل إنتاج الفرد من املياه العادمة بحوالي 63 لتراً في اليوم  )معهد األبحاث التطبيقية، اريج، 2012(.

و عدم وجود شبكة  الصرف الصحي من اهم املشاكل  التي تواجه البلدة . وانشاء الشبكة  يحتاج الى  دراسة 
الى  موافقة  الى محطة معاجلة. و من اهم الصعوبات في تنفيذها احلاجة  فنية وهندسية لتنفيذها باالضافة 
االسرائيليني النها  سوف متر مبا يسمى مبناطق C  التي تخضع للسيطرة االسرائيلية )بلدية ابوديس، مقابلة 

.)2016

وقد اشار املشاركون في الدراسة من املجتمع احمللي في ابوديس الى ان عدم وجود شبكة الصرف الصحي ادى الى 
وجود مشاكل اجتماعية بني الناس وهناك جلنة سالمة عامة في  احملافظة تعمل على تشخيص وحل املشاكل 
الناس. )بلدية ابوديس ( ومعلوم ان  انشاء الشبكة ومحطة املعاجلة يحتاج الى موافقة  املتعلقة بهذا اجلانب بني 
اللجنة االسرائيلية –الفلسطينية التي  تأسست بناء على بند 40 في اتفاقية اوسلو املرحلية الذي  مبوجبه تتم 
و  البيئة  افاق  تقريرمجلة  و بحسب    .1967 عام  احملتلة  الفلسطينية  االراضي  في  املياه  مشاريع  متابعة جميع 
التنمية )2013(  ليس هناك شراكة حقيقية بل  ان اسرائيل ال تسيطر على مصادر املياه فقط بل تسيطر ايضا 
على جميع مشاريع املياه ، وتقوم باستمرار بتعطيل مشاريع املياه و محطات املعاجلة حيث تشترط  موافقة عدة 
دوائر اسرائيلية. باالضافة الى ان كل املشاريع في املناطق التي تغطي 61 % من اجمالي مساحة الضفة الغربية 
و التي سوف متر فيها شبكات الصرف الصحي  ، يجب أن حتصل على موافقة اخرى باإلضافة إلى موافقة اللجنة 
املشتركة “” وهي موافقة  االدارة العسكرية االسرائيلية كما ان الدول املانحة ال توافق على اي مشروع متعلق 

باملياه اال بعد موافقة اللجنة املشتركة ما يعني موافقة  اجلانب االسرائيلي )عنيتاوي ربى، 2013(

و في تقرير ملجلة افاق البيئة و التنمية حول حول احلفر االمتصاصية، امراض و تلوث لعام  )2015( جاء  ان  
عدم وجود شبكات للصرف الصحي أدى الى انتشار احلفر االمتصاصية للتخلص من مياه املجاري، األمر الذي ادى 
الى تسرب املياه العادمة الى اخلزانات اجلوفية واحلاق اضرار باألراضي الزراعية والتربة، لدى افراغ مياه  املجاري 
التي هي  عبارة عن حفر “غير صّماء” بعمٍق محّدد،  عشوائياً في األودية بعد سحبها من احلفر االمتصاصية 
احلفر  وتزداد خطورة هذه  املجاري،  املنازل بشبكات  ربط  الفلسطينية جراء عدم   األراضي  منتشرة في غالبية 

حينما تكون غير صماء وغير مبنية من الباطون الذي مينع حدوث التسرب.  

 وللحفر االمتصاصية، اضرار كبيرة، خاصة أن مياه املجاري حتتوي على نسب عالية من مادة “النيتريد”، التي 
الكلى. كما  املياه غير صاحلة لالستخدام اآلدمي، وتؤثر في   للتربة واملياه اجلوفية، حيث تصبح تلك  تتسرب 
يتشكل مع مياه املجاري معادن ثقيلة حتتاج مئات السنوات حتى تتحلل، اذا ما تسربت للمياه والتربة، وفي حال 

امتصاص النباتات لهذه املعادن، فانها تسب بامراض السرطان املختلفة  والتسمم اذا وصلت جسم اإلنسان.

و الن املياه اجلوفية قريبة جدا  من التربة ، فان امكانية وصول مياه املجاري من احلفر االمتصاصية للمياه اجلوفية 
سهلة جداً، وال سيما  انه ال توجد شبكات للصرف الصحي، أو محطات للتنقية في غالبية املناطق. وتشير التقديرات  
الى ان 30-20 % من املياه اجلوفية والسطحية  فيها تلوث بسبب احلفر االمتصاصية، ناهيك عن تلوث االراضي 
الزراعية املجاورة لألودية التي يتم فيها القاء مياه املجاري من سيارات نضح القاذورات، خاصة في ظل عدم االلتزام 
بإنشاء حفر صماء متنع التسرب.باالضافة الى أن البكتيريا البرازية )ايكوالي(، قد  تسبب نزيفاً دمويا في األمعاء، 
وقد  تؤدي في مراحل متقدمة للوفاة خاصة لدى االطفال. ومن ناحية أخرى قد تكون هناك مواد ملوثة كثيرة 
بداخل املياه اجلوفية والسطحية واآلبار، لكن ما يقلل من ظهورها تعقيم اخلزانات الرئيسة مبادة الكلور، لكن في 
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املقابل فان  الينابيع وآبار اجلمع تكون ملوثة بنسب متفاوتة، وال تخضع للتعقيم.

النفايات الصلبة:

تعتبر بلدية ابوديس اجلهة الرسمية املسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة الناجتة عن املواطنني واملنشآت التجارية 
والصناعية في البلدة، حيث تقوم  بجمع النفايات والتخلص منها. اذ فيها  قسم خاص إلدارة النفايات الصلبة .

 وينتفع معظم سكان بلدة ابوديس من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات من املنازل واملؤسسات 
واحملالت التجارية والساحات العامة في أكياس بالستيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى حاويات موزعة في أحياء البلدة، 
إلى مكب  النفايات  بواسطة سيارة  وتنقل  يوم،  بواقع مرة كل  ابوديس  بلدية  بعد ذلك جمعها من قبل  ليتم 
العيزرية، الذي يبعد خمسة كم عن التجمع ؛ وتقدر كمية النفايات الصلبة الناجتة يومياً  بحوالي 10.2 طن، ما 
يعادل 3.726طن سنوياً. )معهد األبحاث التطبيقية، 2012(.  ثم ترحل تلك النفايات الى املكب الصحي “ املنيا” 

في منطقة بيت حلم 

الشارع و ضرورة  الى اهمية توفير ما يلزم من اجل احملافظة على نظافة  للبلدة  التشخيصي  التقرير  اشار  وقد 
التنموية االستراجتية، 2016-2013(. وقد عبر  النفايات الصلبة. )اخلطة  توعية املواطنني باهمية دفع رسوم 
معظم املشاركني في هذه الدراسة  الى  مشكلة عدم  النظافة ،لعدم وجود حاويات كفاية و عدم نظافة الشوارع .

االنتهاكات االسرائيلية:

املمارسات االسرائيلية  في بلدة ابوديس حسب ما ذكر سابقا تنتهك كافة احلقوق الفلسطينية. ومنها انتهاك 
الى املسشفيات، و الوضع الصحي اخلطر الذي يهدد السكان نتيجة عدم موافقة اسرائيل على  احلق في الوصول 
انشاء شبكة صرف صحي، كما تسيطر اسرائيل على مصادر املياه ما ادى الى وجود ازمة مياه خانقة كما تنهك 
اسرائيل احلق في التعليم جراء العراقيل التي تضعها امام طالب حملة هوية القدس للوصول الى مدارس املدينة 
تخضع  املنطقة   الن  باالمن   التمتع  في  املواطنني  حق  تنتهك  كم  الفاصل.  واجلدار  احلواجز  بسبب  املقدسة 
للسيطرة االسرائيلية االمنية .  وتنتهك ايضا حق املواطنني في ممارسة العبادات في  القدس نتيجة عزل العيزرية 

عن القدس.

جدار الفصل العنصري:

املجاورة  الفلسطينية  والبلدات  القرى  عن  ابوديس  بلدة  في  العمرانية  املنطقة  يعزل   العنصري  الفصل  جدار   
ما بني جدار قائم من  البلدة حالياً  . وتقع  القدس بشكل خاص، وذلك بتطويقها من ثالث جهات  وعن مدينة 
اجلهة الغربية  يعزلها عن مدينة القدس وجدار مخطط له من اجلهة الشرقية. وفي حال استكمال تنفيذ املخطط 
اإلسرائيلي املعلن ، ستصبح أبوديس مع العيزرية محاطة باجلدار من ثالث جهات، الشرقية والغربية والشمالية، 
الغربية والتي تشمل  الفلسطينية جنوب الضفة  بينما ستبقى اجلهة اجلنوبية مفتوحة للتواصل مع احملافظات 
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أبوديس  الغربية عن حنوبها حيث تصبح   الضفة  اجلدار شمال  واخلليل، حيث سيفصل  بيت حلم  محافظات 
والبلدات احمليطة بها ضمن منطقة جنوب الضفة الغربية. وسيعمل اجلدار الشرقي، والذي هو قيد اإلنشاء حالياً، 
على عزل املنطقة العمرانية في أبوديس عن أراضيها املمتدة في اجلهة الشرقية ومنع التمدد العمراني في البلدة 
من كافة اجلهات. وقد قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ببناء جدار الفصل على مقربة من املنطقة العمرانية 
في البلدة، ما أدى إلى زيادة املساحة املصادرة من أراضيها، كما قلصت من املساحة املتبقية ألهالي بلدة أبوديس 

للبناء والتوسع ما سوف يدفع السكن إلى التمدد العمراني بشكل عمودي وداخلي.

مخطط E1 االستيطاني اإلسرائيلي )بمكوم و بيتيسم 2012(

معاليه  ان جتمع  الغربية  الضفة  تقطيع  و  القدس  تطويق  2012 عن  بيتسلم  و  تقرير مؤسسة مبكوم  يوضح 
ادوميم من أخطر التجمعات االستيطانية املوجودة في الضفة الغربية وذلك لكونه موجودا ضمن محافظة القدس، 
فضاًل عن أنه يشكل خطراً جغرافياً على تواصل جنوب وشمال الضفة الغربية وعازاًل ملنطقة القدس الشرقية عن 
باقي محافظات الضفة ما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني إلقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي 
بناء  أوصالها من خالل  وتقطيع  الغربية  الضفة  لعزل  اإلسرائيلي  املشروع  بداية  ومع  الشريف.  القدس  عاصمتها 
جدار الفصل  العنصري، حظيت منطقة جتمع معاليه أدوميم باهتمام خاص من  اللجنة املشرفة على تخطيطه 
وذلك خلصوصية املوقع حيث مت وضع مخطط جتمع سكاني جديد تابع ملستوطنة معاليه أدوميم، يربطها مع 
قلب مدينة القدس وفي الوقت نفسه يقطع الطريق على القرى والبلدات الفلسطينية املوجودة في منطقة عرب 
اجلهالني والزعيم والسواحرة الشرقية والعيزرية وأبوديس والطور والعيسوية وعناتا، هذا باإلضافة إلى خلق عائق 
أمام التواصل اجلغرافي الطبيعي بني شمال وجنوب الضفة الغربية. وتشمل اخلطة اضافة 3900 وحدة سكنية 
جديدة غرب وشمال املستوطنة. ومن املتوقع أن تساهم هذه اخلطة في زيادة عدد السكان احلالي في املستوطنة. 

ومع استكمال املخطط، سيتم إغالق احلزام االستيطاني اإلسرائيلي الدائري احمليط مبدينة القدس بشكل محكم.

القضايا التي اشار اليها املشاركون  في البحث من سكان بلدة ابوديس خالل املقابالت الفردية: 

•  مشاكل عدم  توفر النظافة بسبب قلة عدد احلاويات 	
• عدم وجود مرافق لالطفال و اماكن ترفيهية 	
• االزعاج بسبب الكثافة السكانية و لعب االطفال في الشوارع	
• مشكلة االمن و انتشار السالح و السيارات الغير قانونية و سرقة السيارات وانتشار  املخدرات	
• مشاكل الصرف الصحي	
• انقطاع املياه	
• عدم وجود مواقف  للسيارات	
• عدم وجود خدمات لذوي االعاقات 	
• ثقافة املجتمع )ابوديس( و تقبل وجود طالب و خلفيات مختلفةر الطالب و الطالبات عن االصعوبات التالية:	
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املصاعب التي اشار اليها الطالب والطالبات

الطالبات اشرن الى املصاعب التالية:

• غالء املعيشة خاصة املواد االستهالكية و السكن و املياة و الكهرباء. 	

• انعدام االمن بسبب عدم وجود سلطة امنية )سيارات غير قانونية(.	

• املواجهات مع االحتالل  واستخدامه قنابل الغاز .	

•  انقطاع املياه املستمر.	

• توتر العالقات االجتماعية مع اصحاب السكنات  الذين ينظر بعضهم نظرة سلبية لطالبات اجلامعة كونهم 	
اناثا.

• صعوبة املواصالت التي قد تكون  ناجمة عن كثرة عدد الطاللب و قلة عدد السيارات. 	

• عدم توفر النظافة في املنطقة.	

• االزعاج الناجم عن كثرة السكان.	

• قلة املرافق.	

 الطالب حتدثوا عن املشاكل التالية:

•  غالء املعيشة و خاصةاجرة  السكن و املواد االستهاللكية.	

• العالقات  بني الطالب و اهل البلد.	

• االحتالل  ووجود مواجهات في املنطقة.	

• االزعاج كثرة عدد السكان.	

• انقطاع املياه املستمر.	

• عدم وجود امن في املنطقة .	

• عدم وجود شبكة الصرف الصحي.	

• صعوبة املواصالت )املواصالت اقل من املطلوب(.	
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و االولويات التي  طالب املشاركون في الدراسة بتحقيقها:

انشاء مرافق عامة و منتزهات لالطفال |
حتسني خدمات املياه |
حتسني مستوى النظافة و توفير حاويات في املنطقة  |
توفير مواقف للسيارات |
انشاء مؤسسات لذوي االحتياجات اخلصة |
انشاء مراكز نسوية و مرافق للفتيات  |
برامج توعية للمراة  |
توفير االمن في املنطقة |
توسيع الطرق |
توسيع الطرق |
توفير فرص عمل للطالب و الطالبات |
انشاء شبكة صرف صحي |
احلد من االزعاج |
حتسني وضع املباني و الشوارع |
انشاء مستشفى  |
اصالح املطبات |
توسيع الشوارع |
حتسني العالقات بني الطالب و املجتمع |
رفع مستوى التعليم  |
العمل على خفض االسعار |

رأي املجتمع احمللي في خدمات جامعة القدس:

حتدث معظم املشاركني في البحث عن التأثير االيجابي لوجود جامعة القدس في منطقة ابوديس، حيث اعتبرها 
. كما  اجلهالني صرحا علميا  العيزرية و عرب  و  ابوديس  و  الشرقية  السواحرة  املشاركني من منطقة  جميع 
اشاروا الى  تاثيرها االيجابي في زيادة نسبة التعليم في هذة املناطق و باالخص عند الفتيات في منطقة ابوديس 
و تاثيرها االقتصادي من ناحية انعاش الوضع االقتصادي في املنطقة . كما   ان لها  مشاركة فعالة في اخلطة 
االسنان. و من  استفادتهم من عيادات  املشاركني عن  2016-2013. و حتدث بعض  ابوديس  لبلدية  التنموية 
جهة أخرى حتدث  معظم املشاركني عن عدم معرفتهم باخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي من  جامعة القدس. 
الى حاجتهم لتفاعل  الشرقية و مجلس محلي عرب اجلهالني  السواحرة  العيزرية و  ابوديس و  واشارت بلديات  
اجلامعة  بشكل اكبر مع املجتمع احمللي و تطبيق الدراسات في اجلامعة على املجتمع احمللي و خلق تأثير أكبر 

في املجتمع احمللي.
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دليل الخدمات و المعلومات

املدارس

الهاتفالعنواناجلهة املشرفةاملرحلةاملدرسةالرقم

حكومية.أكادميية أساسية ثانوية.مدرسة بنات أبوديس الثانوية1
ش.واد اجلهير- قرب أبراج 

جامعة القدس
2796894

2790360قرب جامعة القدسحكومية.أكادميية أساسية ثانويةمدرسة ذكور أبوديس الثانوية2

خاصةأكادميية أساسية ثانويةاملعهد العربي3
شارع اجلامعة- قرب 

جامعة القدس
2796962

2790360ظهرة اللتون، أبوديسوكالةأكادميية أساسيةمدرسة أبوديس املختلطة.4

5
مدرسة ذكور أبوديس 

األساسية.
حكومية.أكادميية أساسية.

شارع املدارس- نادي شباب 
أبوديس

2796034

خاصةأكادميية أساسيةمدرسة وروضة اجليل اجلديد.6
شارع املدارس- نادي شباب 

أبوديس
2797404

2794038 قرب بنك فلسطنيخاصةأساسية )بستان-ثالث(مدرسة الرواد7

املراكز والعيادات الصحية والصيدليات:
الهاتفالعنواناخلدمات املقدمةاملراكز الصحيةالرقم

مركز طوارئ أبوديس1

املخ  جراحة  أطباء(،   3( عام  طب   -
عيون،  وباطني،  قلب  واألعصاب، 
ومسالك  وتناسلية،جراحة  جلدية 
نسائية  وحنجرة،  وأذن  أنف  بولية، 
جهد،  وفحص  )ايكو  قلب  وحوامل، 
أسنان)طبيبان(،  عظام،  جراحة 
جراحة عامة وجراحة أطفال، نسائية، 
طبيغي،  عالج  االتلراساوند،  تصوير 

مختبر، صيدلية، أشعة

أبوديس- الشارع 
2792454الرئيس

طب وجراحة الفم واألسنانعيادات األمل التخصصية2
أبوديس- الشارع 
الرئيسي- قرب 
صيدلية فادي

2794227

أبوديس- جانب طب عامعيادة د.عبد الله أبو هالل3
0598223712صيدلية أبوديس
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جانب نادي أدويةصيدلية أبوديس4
2790311أبوديس

مقابل مركز أدويةصيدلية ابن سينا5
2790960طوارئ أبوديس

2791155أبوديسأدويةصيدلية اجلامعة6

مقابل مركز أدويةصيدلية حربي7
2799113الشرطة

2799965الشارع الرئيسيأدويةصيدلية فادي8

البنوك:

رقم الهاتفالعنوانالبنك

2794773قبل مفرق قبسةبنك فلسطني

مؤسسات اجتماعية:
رقم الهاتفالعنوانحول اجلمعيةتصنيفهااجلمعيةالرقم

منظمة أهلية حكوميةبلدية ابوديس1

تأسست عام 1995 من 
قبل احلكم احمللي، بهدف 

االهتمام بقضايا البلدة 
وتقدمي كافة اخلدمات 

إلى سكانها

2799244قرب اجلامعة

جمعية املرفأ للصحة 2
النفسية

منظمة أهلية غير 
حكومية

تقدمي خدمات إرشادية 
فردية، ومجموعات 

عالجية، تدريب طالب.
شارع 

2794433اجلامعة.

جمعية تنظيم وحماية 3
األسرة.

منظمة أهلية غير 
حكومية

خدمات أسرية وصحية 
وقانونية واجنابية 

وارشادية.

شارع الشهداء 
– باطن 

الزيت
2792260

جمعية النهضة 4
الزراعية.

منظمة أهلية غير 
حكومية

تأسست عام 2004 من 
قبل وزارة الداخلية تعنى 

بتوزيع األعالف.
قرب جامع 
2790060صالح الدين

منظمة أهلية غير مركز كامدن5
حكومية

تأسس عام 2007، وهو 
عبارة عن مركز ثقافي 

شبابي.
شارع 

اجلامعة. 

منظمة أهلية غير مركز دمعة القدس6
حكومية

تأسس عام 2011 من قبل 
وزرة الثقافة وهو مركز 

ثقافي شبابي يهتم بدورات 
الدبكة واملوسيقا والرسم 

واألشغال اليدوية.

قرب جامع 
صالح الدين.
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مكتبة البحث واملعرفة 7
منظمة أهليةاملجتمعية

خدمات مكتبية أكادميية، 
ودورات مجتمعية لطلبة 

املدارس واجلامعات
2791819شارع اجلامعة

خدمات شبابية، ودبكة، مؤسسة أهلية.نادي أبوديس8
مخيمات صيفية، دورات

الشارع 
-الرئيسي

خدمات لذوي االعاقة منظمات أهليةمؤسسة الرعاية9
2790288العقلية

مؤسسة أسر الشهداء 10
واجلرحى

منظمات أهلية 
حكومية

خدمات نقدية واجتماعية 
ألهالي الشهداء واجلرحى

الشارع 
2798433الرئيسي

هيئة التكافل 11
االجتماعي لبيت املقدس

منظمات أهلية غير 
حكومية

خدمات دعم مالي ومعنوي 
لألسر، وتقدمي خدمات 

ثقافية للطالب من خالل 
التشبيك مع املؤسسات 

الثقافية.

شارع 
اجلامعة- 

قرب 
اإلطفائية

2791070

منظمة أهلية غير حماية األسرة واملجتمع12
حكومية

 مؤسسة مغلقة ومصنفة 
كمؤسسسة تقدم 

خدمات عالجية وتأهيلية 
للمدمنني

شارع 
2790288اجلامعة.

مجمع املديريات احلكومية
العنوانرقم الهاتفاملديريةالرقم

مديرية الشؤون 1
2799969االجتماعية.

مجمع الوزارات – شارع اجلامعة
2799528وزارة الداخلية2

دائرة السير والترخيص 3
2794040ووزارة النقل واملواصالت

2799520مكتب االرتباط الفلسطيني4
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أرقام هواتف ضرورية:

100الشرطة

102الدفاع املدني

101الهالل االحمر

6269333شركة الكهرباء

279844مركز شرطة ابوديس

2792141مديرية الدفاع املدني في ابوديس
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الخاتمة:

نقدم لكم من خالل هذة الدراسة، كتيب معلوماتي بحثي عن منطقة ابو ديس والتي تتضمن معلومات تعريفية 
عن املنطقة كاملساحة، وعدد السكان وطبيعتهم، الوضع التعليمي، الوضع الصحي، الوضع االمني ، البنية التحتية، 
املواطن بسبب االحتالل االسرائيلي كما  التي يتعرض لها  انواعها شاملة تلك  املواطن بشتى  وإنتهاكات حقوق 
وتسعى الدراسة الى التعريف باملشاكل التي يعاني منها املواطنني وطبيعة تأثيرها عليهم وعلى املجتمع احمللي، 
وإظهار بعض احللول املمكنه، تلك املشاكل التي يعبر عنها افراد املجتمع احمللي كمستفيدين ومنتفعني وذلك من 

خالل الزيارات امليدانية التي قام بها طالب جامعة القدس،

ان الدراسة تقوم على تقدمي وطرح لإلحتياجات اخلاصة بهذه املنطقة،  ليتسنى للقارىء والباحث االطالع على 
املشاكل احلقيقية التي يعاني منها سكان املنطقة لتبني افكار ومشاريع تساهم في حتقيق ظروف افضل وتطوير 

املجتمع احمللي.

العالقات  املنطقة مساهمة بذلك ربط  املجتمعي داخل  العمل  بيانات ملؤسسات  الدراسة قاعدة  كما وتقدم هذه 
بني املجتمع احمللي واملؤسسات احمللية واحلكومية التي قد تساهم في دعم املجتمع وتطويره وتلبية جزء من تلك 

االحتياجات.
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