الفصل األول – المساحة
منطقة نفوذ  -يُقصد بمنطقة النفوذ المساحة الواقعة ضمن حدود المدينة كما أعلن عنها
وزير الداخلية وحازت على صفة قانونية.
يعبّر الجدول  1/1عن التغييرات التي طرأت على منطقة نفوذ أورشليم-القدس ،كما
جرى مسحها من قبل مركز الخرائط اإلسرائيلي .وقد ت ّم تعديل معطيات عام 1968
وما تاله بموجب تعليمات دائرة اإلحصاء المركزية ،ومرجعها وزارة الداخلية.
استعماالت األرض – طرق استغالل األرض ألرغراض شتّى مثل البناء ،الزراعة،
التشجير ،الصناعة وما شابه ذلك .استعماالت األرض يُقصد به وضع األراضي في
الوقت الراهن ،وذلك خالفا ألهداف األرض والذي يُقصد به استعماالتها المستقبلية
حسب ما هو مخطط.
تنقسم استعماالت األرض إلى نوعين رئيسيين :المساحات المبنية والمساحات
المفتوحة.
المساحات المبنية مصنّفة بحسب الوظائف المختلفة :السكن ،التربية والتعليم ،الصحة
والرفاه ،الخدمات العامة ،الثقافة والترفيه ،االستجمام والرياضة ،التجارة والمكاتب،
الصناعة ،البنى التحتية ،المواصالت والمنشآت الزراعية.
المساحة المفتوحة مصنّفة حسب األنواع التالية :مساحة مفتوحة عامة ،رغابة وحرش،
زراعة ومساحة مفتوحة أخرى.
 .1التصنيف اإلحصائي ألوشليي -القدس
تم تقسيم المدينة إلى وحدات جغرافية متجانسة قدر اإلمكان ،بهدف تسهيل عملية
تحليل المعطيات اإلحصائية .وتشمل هذه الوحدات ما يلي:

منطقة إحصائية – وهي أصغر وحدة تصنيف جغرافية ،ويتراوح تعداد سكانها في
سط التعداد السكاني في المناطق
العادة ما بين  8,000-1,000نسمة (يتراوح متو ّ
اإلحصائية ما بين  4,000-3,000نسمة).
حي فرعي – ويشمل مناطق إحصائية كاملة مت ّصلة جغرافيا .يتراوح التعداد السكاني
في الحي الفرعي عادة ً ما بين  30,000-10,000نسمة.
حي– ويشمل عدة أحياء فرعية كاملة متّصلة جغرافيا .يتراوح التعداد السكاني في
أحياء أورشليم-القدس بين  80,000-30,000نسمة.
تطرق الجدول  3/1إلى تحديد المناطق اإلحصائية في أورشليم-القدس وإلى مساحة
ي ّ
كل منها ،كما حدّدتها دائرة اإلحصاء المركزية وقامت بقياسها في عام .2011
تغييرات في التصنيف اإلحصائي ألوشليي -القدس في التعداد السكاني عام 2008
ومقاشنتها بإحصاءات سابقة
ت ّم في عام  2008إدخال تغييرات على التعداد السكاني في مساحة ورموز المناطق
اإلحصائية واألحياء الفرعية واألحياء في أورشليم-القدس .
يمكن االنتقال والمقارنة بين المناطق اإلحصائية من التعداد السكاني لعام  1972وحتى
التعداد السكاني لعام  2008بواسطة مفاتيح االنتقال الموجودة في جدول 1.5
المعروض في موقع االنترنت للكتاب اإلحصاء السنوي لعام  .2012مفتاح االنتقال
من التعداد السكاني لعام  2008إلى التعداد السكاني لعام  1995موجود في جدول
 .1.6تصف هذه الجداول التغييرات التي طرأت على المناطق اإلحصائية بين
التعدادات المختلفة .باإلمكان قراءة تفاصيل أخرى حول أنواع التغيير وأنواع التقسيم
التي جرى تعريفها في الجداول ،وكذلك حول مدى إمكانية المقارنة بين مناطق

التعدادات المختلفة ،وذلك في مقدمة الفصل األول في موقع االنترنت لكتاب اإلحصاء
السنوي لعام .2013
مناطق إحصائية في القدس الشرقية
ت ّم في عام  2011تعريف وتحديد في مجموعات مناطق إحصائية ذات أرغلبية عربية
ضمن حدود جديدة (ترسيم حدود مج ّمعة) .فيما يلي رموز المناطق في التعداد السكاني
لعام  2008التي أُعيد تعريفها :األحياء  ،15 ،14 ،7 ،6 ،3 ،2والحي الفرعي .161
الرموز الجديدة لهذه المناطق هي :المناطق  .2911-2111نُشر مفتاح االنتقال بين
مناطق التعداد السكاني  2008وبين ترسيم الحدود المج ّمعة التي جرى تعريفها عام
 ،2011في موقع االنترنت الخاص بكتاب اإلحصاء السنوي لعام  ،2012في جدول
.1.7
الحي اليهودي (منطقة إحصائية  )721مشمول في المناطق اإلحصائية التي أعيد
ترسيم حدودها مجدّدًا ،وتظهر معطيات السكان والهجرة الخاصة بهذه المنطقة تحت
منطقة .2512
 .2حاضرة أوشليي -القدس والبيدات المحيطة بها
في عام  2014نشرت دائرة اإلحصاء المركزية معطيات أولى بالنسبة لحاضرة
(متروبولين) أورشليم-القدس .وال يوائم تعريف الحاضرة تعريف الحيّز المحيط
بأورشليم-القدس ،كما أن جز ًءا من البلدات المشمولة ضمن حاضرة القدس رغير
مشمول في الحيّز المحيط بأورشليم-القدس ،والعكس صحيح .بالنسبة للحيز المحيط،
تجدر اإلشارة إلى أن جز ًءا من المناطق المشمولة ضمن الحيّز المحيط بأورشليم-
القدس مشمولة أيضا في حاضرة تل أبيب.

حاضرة أوشليي -القدس
بعد التعداد السكاني عام  2008تم تحديد معايير جديدة لتعريف الحاضرات في
إسرائيل .وقد تم تعريف أربع حاضرات هي :تل أبيب ،حيفا ،بئر السبع وأورشليم-
القدس .وألول مرة تم تعريف حاضرة أورشليم-القدس.
الحاضرة هي منطقة حضرية تشمل عدة مدن وبلدات تشكل هيئة حضرية واحدة من
الناحية الوظيفية .وتقوم بين بلدات الحاضرة عالقات اقتصادية ،اجتماعية وثقافية
متبادلة ،تنعكس في السفر اليومي ذهابا وإيابا للعمل والدراسة ،والسفر ألهداف أخرى.
المعايير لتعريف بلدات الحاضرة:
 بلوغ نسبة المسافرين ذهابا وإيابا للعمل  %20من المشتغلين في كل واحدة
من البلدات ،والذين يعملون في مناطق التوظيف بالحاضرة.
المعرفة.
 تواصل جغرافي في الحاضرة
ّ
 مجالس إقليمية مشمولة بكاملها قدر اإلمكان ضمن الحاضرة – مع هذا ،في
حاضرة أورشليم-القدس ت ّم شمل المجالس اإلقليمية ماطيه يهودا وماطيه
بنيامين بشكل جزئي فقط.
 تم شمل البلدات اإلسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ضمن حدود
الحاضرة ،شريطة استيفائها الشروط أعاله .تم عرض البلدات كنقاط منفصلة،
دون خلق تواصل جغرافي فيما بينها.
التصنيفات الداخلية – النواة ،الحلقة والمقطع
النواة هي المدينة المركزية في الحاضرة .وقد تم تحديد الحلقات المحيطة بحسب مدى
قوة صلتها بالنواة .في أورشليم-القدس تم تعريف نواة وحلقة خارجية فقط .تم تصنيف
المقاطع حسب المناطق الجغرافية ،فيما تم عرض البلدات اإلسرائيلية في يهودا

والسامرة كقطاع مستقل داخل الحاضرة (مقطع البلدات اإلسرائيلية في يهودا
والسامرة).
يعرض جدول  1.6جميع البلدات التابعة لحاضرة أورشليم-القدس بأسمائها ،حسب
القطاع الذي تتواجد فيه وحسب أنواع البلدات.
خريطة الحاضرات من موقع دائرة اإلحصاء المركزية
خريطة حدود حاضرة أورشليم-القدس من موقع دائرة اإلحصاء المركزية
خريطة حلقات ومقاطع حاضرة أورشليم-القدس من موقع دائرة اإلحصاء المركزية
البيدات المحيطة بأوشليي -القدس
في جداول البلدات المحيطة بأورشليم-القدس ،تشمل السلطات المحلية المعروضة كل
السلطات المحلية في محافظة أورشليم-القدس (بيت شيمش ،أبو رغوش ،مفاسيريت
تسيون وكريات يعاريم) ،موديعين-مكابيم-رعوت في محافظة المركز ،المجالس
اإلقليمية الثالثة المحاذية للمدينة (ماطيه يهودا ،ماطيه بنيامين وجوش عتصيون)
وسلطات محلية مختارة في مناطق يهودا والسامرة (بيتار عيليت ،موديعين عيليت،
معاليه أدوميم ،إفرات ،بيت إيل ،جفعات زئيف ،هار أدار وكريات أربع).
في جداول  1.6 ,1.5تم تصنيف التجمعات السكانية في الحاضرة حسب نوع التجمع
السكاني ،التصنيفات متواجدة في موقع االنترنت التابع لدائرة االحصاء المركزية،
تجمعات في اسرائيل ،فصل المقدمة.
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