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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالثانية والدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
 واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية 

  فية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقا

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق               
يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا الـسياق،            

  *راكيل رولنك 

  إضافة    

  **البعثة إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة    

  موجز    
ملعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى           املقررة اخلاصة ا   قامت  

واألرض إسـرائيل   ببعثـة إىل    معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هـذا الـسياق            
. ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٢يناير إىل   / كانون الثاين  ٣٠الفلسطينية احملتلة خالل الفترة من      

ماية وتعزيز احلق يف السكن الالئق      ويعرض هذا التقرير استنتاجاهتا وتوصياهتا فيما يتعلق حب       
  .يف إسرائيل ويف األرض الفلسطينية احملتلة

  

__________ 
أما التقرير نفسه، الوارد يف مرفق هذا املوجز، فُيعمم باللغـة         .يعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  

 . فقطوباللغة العربيةاليت قُّدم هبا 
الذي اسُتخدم خالل زيارة املقررة اخلاصة، عقب       " األرض الفلسطينية احملتلة  " النظر يف مصطلح     جتري إعادة   **  

  .٦٧/١٩اعتماد قرار اجلمعية العامة 
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  املرفق
  ]باإلنكليزية والعربية فقط[

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف               
راكيل  مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق،           

ثة اليت قامت هبا إىل إسـرائيل واألرض الفلـسطينية          ، عن البع  رولنك
  )٢٠١٢فرباير / شباط١٢ -يناير / كانون الثاين٣٠(احملتلة 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٤١-٥  ...................................................................إسرائيل  - ثانياً  

  ٤  ١١-٨  ....................................................اإلطار القانوين  - ألف     
  ٥  ٢٢-١٢  ......................................السكن الالئق وبأسعار معقولة  -  باء     
  ٨  ٣١-٢٣  .....................................األقليات الفلسطينية يف إسرائيل  - جيم     
  ١٠  ٤١-٣٢  .......................................التجمعات البدوية يف النجف  - دال     

  ١٢  ٩٢-٤٢  ....................................................األرض الفلسطينية احملتلة  - ثالثاً  
  ١٣  ٤٩-٤٣  ....................................................اإلطار القانوين  - ألف     
  ١٥  ٥٩-٥٠  ....................................................القدس الشرقية  -  باء     
  ١٧  ٧٢-٦٠  ......................................................الضفة الغربية  - جيم     
  ٢٢  ٨٥-٧٣  .................................................الستيطاينالنشاط ا  - دال     
  ٢٥  ٩٢-٨٦  ..............................................................غزة  -  هاء     

  ٢٦  ١٠٢-٩٣  ..............................................املالحظات اخلتامية والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  -أوالً  

، قامت املقـررة    ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٢يناير إىل   / كانون الثاين  ٣٠يف الفترة من      -١
باحلق يف  بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب و          اخلاصة املعنية   

واألرض إسـرائيل   بزيارة قطريـة رمسيـة إىل        ،راكيل رولنك ،  عدم التمييز يف هذا السياق    
البعثة تقييم حالة احلق يف السكن داخـل إسـرائيل ويف   وكان الغرض من    . الفلسطينية احملتلة 

  .األرض الفلسطينية احملتلة

لوطنية الفلسطينية على   وتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا حلكومة إسرائيل والسلطة ا          -٢
كما أهنا تشكر مكتب مفوضية األمم املتحـدة الـسامية          . دعوهتا وعلى الدعم املقدم لبعثتها    

  .حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة على ما قدمه من دعم لوجسيت ألعماهلا

يل، وقد التقت املقررة اخلاصة، خالل الزيارة، مبسؤولني وممثلني عن حكومة إسـرائ             -٣
والسلطة الوطنية الفلسطينية، والوكاالت الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة يف إسـرائيل             

وزارت يف إسرائيل القدس، وتل أبيب، ويافا، وحيفا، وعكـا،          . واألرض الفلسطينية احملتلة  
وزارت يف األرض الفلـسطينية  . ، وقرى خمتلفة يف النجف واجلليـل      بئر السبع وسديروت، و 
 غـور األردن  الشرقية، ورام اهللا، وبيت حلم، واخلليل، واجملتمعات احملليـة يف           احملتلة القدس   

والتقت يف زياراهتا لإلسرائيليني واجلماعات الفلـسطينية بـسكان حملـيني،           . وقطاع غزة 
وتتوجه املقررة اخلاصة بالشكر إىل كل من التقت هبم وتبادلت          . وشاهدت ظروف سكنهم  

وتعرب عن امتناهنا اخلاص جلميع من استقبلوها       . ا التقرير معهم املعلومات من أجل إعداد هذ     
  .يف منازهلم وجمتمعاهتم

يبني أوهلا النتائج الرئيسية لزيارة املقررة اخلاصة إىل        . وينقسم التقرير إىل ثالثة فروع      -٤
 ويتضمن الفرع األخري  . ويبني الفرع الثاين النتائج املتعلقة باألرض الفلسطينية احملتلة       . إسرائيل

  .االستنتاجات والتوصيات

  إسرائيل  -ثانياً  

كان السكن الالئق، منذ إنشاء دولة إسرائيل، يف بؤرة اهتمام استراتيجية احلكومـة               -٥
وقد استقبلت إسرائيل   . الستيعاب املهاجرين والالجئني هبدف إقامة وطن للمجتمع اليهودي       

جنحت نسبياً يف إجيـاد سـكن       موجات متتالية من املهاجرين من مناطق خمتلفة من العامل، و         
وكانت الدولة، خالل العقود    . سريع هلم يف املناطق احلضرية والريفية احلديثة النشأة واملوسعة        

غري أن هذا النهج تغـري اعتبـاراً مـن          . األوىل، اجلهة الرئيسية اليت توفر السكن احلكومي      
 التسعينيات عنـدما     مع انقطاع قصري عن ذلك يف منتصف       -الثمانينيات من القرن العشرين     
وخفـضت  .  أسرة من االحتاد السوفيايت الـسابق      ٥٠٠ ٠٠٠هاجرت إىل إسرائيل حوايل     

  .الرهون العقارية املدعومة املشاَركة احلكومية املباشرة يف قطاع اإلسكان
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وأدى اجلمع بني سياسات الرهون العقارية املدعومة واخليارات اإلجيارية اجلديـدة يف              -٦
، ٢٠١١ ويف عام . ها القيود التنظيمية إىل زيادة مضطردة يف أسعار السكن        ظل سوق أزيلت عن   

أبرزت مظاهرات مجاهريية ضخمة جرت يف املدن اإلسرائيلية إحباط اجلماهري من ارتفـاع             
تكلفة املعيشة، مبا يف ذلك انعدام بدائل السكن بأسعار معقولة، مما أسفر عن مراجعة للقوانني             

  .والسياسات ذات الصلة

وباإلضافة إىل املسامهة يف حل أزمة معقولية األسعار اليت تـؤثر يف الـشرائح ذات                 -٧
الـسياسات  والدخل املتوسط واملنخفض من إمجايل السكان اإلسرائيليني، يبدو أن القوانني           

وهـم  (املتعلقة باإلسكان عجزت باستمرار عن محاية مواطين إسرائيل الفلسطينيني ومحايتهم           
، وهي  "عرب إسرائيل "  ب ة من السكان، ويشار إليها أيضاً      يف املائ  ٢٠ا  أقليات تشكل نسبته  

 ما تفيد التقارير عن انعدام فعلى سبيل املثال، كثرياً).  وبدواًتضم مسلمني ومسيحيني ودروزاً   
  .أمن احليازة والتكدس واإلخالء واهلدم بني هذه الفئات

  اإلطار القانوين  -ألف  

هدات حقوق اإلنسان الرئيسية، مبا يف ذلك العهـد         إسرائيل طرف يف ست من معا       -٨
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع   
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة              

  .حقوق الطفل

سرائيل، وإمنا اعتمدت الدولة سلسلة مـن القـوانني         وال يوجد دستور رمسي يف إ       -٩
وال تنص القوانني األساسية صراحة على       .)١( من احلقوق األساسية   يت تكفل عدداً  األساسية ال 

هذا محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية كاحلق يف السكن الالئق أو يف الوصول إىل املياه، و        
حلق يف السكن الالئق، على حنـو التحديـد،         وليس ا  .)٢(أمر كان موضع نقاش عام مستمر     

وُتستخدم اإلجراءات الداخليـة لـوزارة البنـاء        .  به صراحة يف أي قانون إسرائيلي      معترفاً
وباإلضـافة إىل  . واإلسكان لتنظيم توفري السكن احلكومي وتقدمي املساعدة يف جمال اإلسكان 

  .راحة املساواة وحظر التمييز، ال يكفل صكرامة اإلنسان وحريته: القانون األساسيذلك، ف

). ١املادة (، مبدأ امللكية الوطنية لألراضي  أراضي إسرائيل : القانون األساسي ويرسي    -١٠
 يف املائة، وال جيوز إال استئجارها       ٩٣وتبلغ نسبة األراضي اململوكة للدولة يف إسرائيل حالياً         

__________ 
 .١٠٩، الفقرة )HRI/CORE/ISR/2008(الوثيقة األساسية املشتركة املقدمة من إسرائيل  )١(
)٢( The Association for Civil Rights in Israel (ACRI), Proposed Basic Law: Social Rights (November 

-www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2012/01/social-rights: ، وهو متاح على املوقع التـايل      (2011

bill-ENG.pdf.   ًوانظـر أيـضا The Association for Community Empowerment (YEDID), “YEDID 

presents a Basic Law of Social Rights to the Trachtenberg Committee”وهو متاح على املوقع التايل ، :
www.yedid.org.il/?id=4395. 
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ضي إسرائيل، وهو هيئة مشكلة     ويتوىل جملس أرا  . وتديرها إدارة أراضي إسرائيل   . دون بيعها 
ديد سياسات إدارة أراضـي     من ممثلني عن وزارات احلكومة والصندوق الوطين اليهودي، حت        

  .)٣(إسرائيل

وعقب إنشاء دولة إسرائيل، اعُتمدت سلسلة من القوانني املتعلقة مبلكية األراضـي،            -١١
 وال سيما القوانني املتوارثـة      تنظم حيازة األراضي اخلاصة وإدارهتا، وتعدل القوانني السابقة،       

 وقد أثر عدد من هذه القوانني، كما هو مبني أدناه، تـأثرياً           . عن العهدين العثماين والربيطاين   
  .)٤( متناسب على السكان الفلسطينينيغري

  السكن الالئق وبأسعار معقولة  -باء  

  أساسياً  أمراً كانت كثرة تشييد املساكن احلكومية يف إطار استراتيجية تعمري خمططة           -١٢
ويف أواخر الستينيات من    . لنجاح إسرائيل النسيب يف استيعاب موجات هجرة اليهود املتتالية        

وارتبطت خمتلف خمططـات     .)٥( وحدة سكنية حكومية   ٢٠٦ ٠٠٠القرن العشرين، أنشئت    
اإلسكان بإنشاء وتوسيع مدن التعمري وأحياء املهاجرين، مثل خمتلف حزم اإلعانات ومشاريع            

  .ياكل األساسيةاهل

وعلى مدى العقود األوىل، واصلت الدولة االضطالع بدور حموري يف توفري الدعم              -١٣
غري املباشر المتالك املنازل، وال سيما بتيسري اهلياكل األساسية من أجل املنـاطق العمرانيـة               

ديد ومع ذلك، حدث حتول ش. السكنية اجلديدة وتقدمي القروض املدعمة ملن يشترون منازهلم    
يف السياسة العامة يف منتصف التسعينيات، حيث جرى ختفيض ملحوظ ملشاركة الدولـة يف              
تقدمي الدعم السكين؛ وبيع ممتلكات اإلسكان احلكومي؛ وتزايد يف التركيز على احلوافز مـن       

  .أجل متكني أسواق اإلسكان اخلاصة

هون العقاريـة تـسبب يف      ويبدو أن التركيز الشديد على تعزيز ملكية املنازل بدعم الر           -١٤
تشويه سوق اإلسكان وأسهم يف زيادة التفاوتات، حيث إن ارتفاع أسـعار املـساكن حـدث       

 ٤٤فعلى سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أن نسبة         . بشكل ال يتناسب مع قدرات أفقر السكان      
 ١٩٩٣يف املائة من األسر املعيشية يف إسرائيل اشترت وحدة سـكنية فيمـا بـني عـامي                  

__________ 
 .www.mmi.gov.il/envelope/indexeng.asp?page=/static/eng/f_general.htmlانظر  )٣(
، وغريه من التشريعات ذات الصلة؛ وأمر       ١٩٥٠-٥٧١٠قانون أمالك الغائبني، رقم     : من األمثلة على ذلك    )٤(

 يف أثناء االنتـداب الربيطـاين، وتعديالتـه؛         ١٩٤٣م، الصادر يف عام     ستيالء على األراضي للصاحل العا    اال
، املعدل لتطبيق قـانون     ٥٧١٨/١٩٥٨؛ وقانون التقادم، رقم     ١٩٥١-٥٧١١وقانون أمالك الدولة، رقم     

؛ وقانون التخطـيط    ١٩٦٣-٥٧٢٣األراضي العثماين؛ وقانون املنتزهات الطبيعية واحملميات الطبيعية، رقم         
األراضي؛ وقانون استمالك األراضـي، رقـم       ) أمر تسوية حقوق ملكية   (؛ و ١٩٦٥-٥٧٢٥والبناء، رقم   

 .١٩٧٨-٥٧٣٨؛ وقانون اآلثار، ١٩٦٩-٥٧٢٩
)٥ ( ACRI, “Real estate or rights, housing rights and Government policy in Israel” (ACRI, 2008), p. 12. 
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وكان ارتفاع األسـعار يف     .  يف املائة  ٩٠، وأن مؤشر أسعار املساكن ارتفع بنسبة        ١٩٩٨و
أسرع وأعلى مما كان عليه يف شـرحية الـسوق العليـا            )  يف املائة  ٨٨(شرحية السوق الدنيا    

وأدى ارتفاع أسعار املساكن بالنسبة ألصحاب الثروات الصغرية إىل زيادة يف ). يف املائة ٥١(
ر على السكن، يف حني أنه أدى إىل اخنفاض فيه بالنـسبة ألصـحاب الثـروات         إنفاق األس 

  .)٦( يف سوق اإلجيارات خطرياًر تأثرياًكما أن االرتفاع يف أسعار العقارات أث. الكبرية
وقد التقت املقررة اخلاصة مع عدد من ممثلي اجملتمع املدين املشاركني يف مظـاهرات          -١٥

سكن الالئق أصبحت أسعاره عملياً غري معقولة لعدد هائل من  الذين أكدوا أن ال   ٢٠١١سنة  
وذكروا، عالوة على ذلك، أن خيارات . اإلسرائيليني، وال سيما الشباب واجلماعات املهمشة

 دعم السكن متاحة يف حاالت قليلة، وهي تقدم ملساكن كائنة يف مناطق نائية تتيح فرصـاً               
مع مسؤولني حكوميني عرضوا عليها املبـادرات       كما التقت املقررة اخلاصة     . حمدودة للعمل 

الرامية إىل تقييم السياسات العامة واستحداث استراتيجيات لتحسني الوصول إىل الـسكن            
وأشارت السلطات إىل أن آفاق زيادة الدعم املقدم من امليزانيـة           . الالئق استجابةً للمحتجني  

  .جع بعضه إىل صرامة قواعد التخطيطمفتوحة، ولكنها أكدت أن التوسع احملدود يف اإلسكان ير

وقد اخنفض عدد األسر املعيشية اليت تعيش يف املساكن املنخفضة اإلجيار اليت متلكها               -١٦
 تشييد الوحـدات    وتوقف متاماً  .)٧( على مدى السنوات العشر املاضية     اً كبري الدولة اخنفاضاً 

ني، واخنفض ما هو موجـود      السكنية احلكومية اجلديدة، باستثناء الوحدات املخصصة للمسن      
. يتركز معظمها يف الضواحي واملنـاطق احملرومـة        ،)٨( وحدة سكنية  ٦٦ ٠٠٠منها إىل حنو    

 يف بيع الشقق احلكومية للسكان املقيمني       ١٩٩٨وعالوة على ذلك، بدأت احلكومة يف عام        
بيعـات يف   ومل ُتستخدم اإليرادات العائدة من هـذه امل       . فيها منذ فترة طويلة بأسعار خمفَّضة     

وأثر هذا   .)٩()مع القانون الناظم هلذه العملية    وهذا يتعارض   (جتديد رصيد املساكن احلكومية     
  .التخفيض بشدة يف القدرة على مساعدة أفقر الفئات السكانية

ويف هذا السياق، أصبحت برامج املساعدة اإلجيارية البديل الرئيسي للفئـات ذات              -١٧
 احلكومية اخنفضت هـي األخـرى،       رات املساعدة اإلجيارية  غري أن مباد  . الدخول املنخفضة 

وعالوة على ذلـك،    . تواكب قيم املساعدة اإلجيارية االرتفاع الشديد يف أسعار اإلجيار         ومل

__________ 
 G. Ben Shitreet and D. Nahshon-Sharon, Housing Policy in Israel (Jerusalem, The Center forانظر  )٦(

Social Policy Research in Israel, 2003) (in Hebrew only). 
)٧( P. Hemmings, “How to improve the economic policy framework for the housing market in Israel”, 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Economics Department 
Working Paper No. 912 (2011), p. 10. 

)٨( ACRI, information submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights for 
consideration during the compilation of the list of issues on the third periodic report of Israel 

(October 2010), p. 9. 
)٩( ACRI, “Real estate or rights”, p. 12. 
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فإن عقود اإلجيار اخلاصة ال ينظمها إال تشريع عام وتكاد ال توفر محاية تذكر فيما يتـصل                 
  . )١٠(القانوينبأمن احليازة 

 بأن مشاريع التنمية املنفذة عـن       إىل ذلك، أحيطت املقررة اخلاصة علماً      وباإلضافة  -١٨
ـ             طريق املناقصات احلكومية كثرياً     ة ما ال تنص على أن يكـون اإلسـكان بأسـعار معقول

 لإلجبار على ختصيص    ٢٠٠٩وعالوة على ذلك، مل ُتعدل القوانني إال يف عام          . حكومياً أو
نه ُيـزعم أن هـذا      قصات للسكن بأسعار معقولة، إال أ     أجزاء من األراضي املطروحة يف املنا     

  .)١١(ينفذ بالكامل مل

واستجابة لبعض هذه املزاعم، أعلنت السلطات احلكومية عن زيادة يف الدعم املوجه              -١٩
ألغراض املساعدة اإلجيارية، وعن مبادرات ترمي إىل التعجيل ببناء وحدات سكنية يـسهل             

   .ليهاحصول الفئات ذات الدخل املنخفض ع

 شكاوى تتصل بعدم كفاية املبادرات املتعلقة باإلسكان        وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً     -٢٠
احلكومي، وانعدام الشفافية يف عملية االختيار، وقصور يف معايري التأهل للحصول على الدعم       

كما أكدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عدم مالءمة خمتلف نظُم             . السكين
م اإلجياري ودعـم الرهـون      النقاط املعقدة املستخدمة يف ختصيص املساكن احلكومية والدع       

ويبدو أن استخدام معايري مثل عدد سنوات الزواج وعـدد األطفـال وعـدد               .)١٢(العقارية
، ويقلل بصفة خاصة من     سنوات اخلدمة العسكرية أمر غري فعال يف حتديد أكثر الفئات فقراً          

   .باب والعزاب للحصول على الدعمأهلية األقليات والش

وتشكل حالة السكن املزرية اليت تعاين منها الفئات الضعيفة املستبعدة مـن مجيـع                -٢١
وقـد تلقـت،    . خمططات املساعدة مسألة بالغة اخلطورة ُوجهت عناية املقررة اخلاصة إليها         

صوهلم بصفة خاصة، معلومات عن ملتمسي جلوء والجئني ُيرفض منحهم تصاريح عمل وح           
صحية وغريها من اخلدمات األساسية، فيجدون أنفسهم يف ظروف مزريـة           العلى اخلدمات   

 للمعلومات الواردة، فإن العديد من هؤالء األشخاص يشردون لفترات طويلـة         ووفقاً. للغاية
ويف عدد من احلاالت، تتعرض صحتهم للخطر، حيث        . أو يعيشون يف ظروف مزرية للغاية     

  .دون املالبس الدافئة الكفيلة حبمايتهم من الربد، ويعانون من سوء التغذيةإهنم كثريا ما يفتق

ومثة عنصر آخر يبدو أنه يسهم يف عدم كفاية سياسات الدعم السكين، وهو جتاهل                -٢٢
ويبدو أن نظام األراضي والتخطيط     . املخططني ألمناط اجتماعية وثقافية معينة ملختلف الفئات      

ز االستبعاد الواضح للمجموعات الفلسطينية، كما هو مبني أدناه         الصارم مل يقتصر على إفرا    
__________ 

 .١١ و٣املرجع نفسه، الصفحتان  )١٠(
)١١( ACRI, “What happened to us? How did Israel become a country impossible to live in with 

dignity?”, second page .    وهــو متــاح علــى املوقــع التــايل :www.acri.org.il/en/wp-

content/uploads/2011/08/ACRI-what-happened-ENG-web.pdf. 
)١٢( Hemmings, “How to improve”, p. 23. 
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 أن توزيـع موجـات   إذ يبـدو . بعض اجملموعات اليهوديـة   على   بالتفصيل، وإمنا أثر أيضاً   
غربية للتحـضر، قـد     /املهاجرين على الضواحي اخلارجية يف إسرائيل، واعتماد مناذج مشالية        

 فجوات سياسية واقتـصادية بـني       لغربية، منشئاً أسهما يف هتميش اجملموعات اليهودية غري ا      
وقد أظهرت البحوث، على سبيل املثال،      . جمتمعات اليهود األشكناز وسائر الفئات األخرى     

 على االستفادة من ممتلكات قيمتها أفضل من قيمة         أن أفراد جمتمعات األشكناز دأبت تارخيياً     
لقي مساحة أكرب من األراضـي  ، وعلى ت )املزراحيون(األماكن اليت يكثر فيها أفراد السفردمي       

  .)١٣(للفرد

  األقليات الفلسطينية يف إسرائيل  -جيم  

سبق أن أعربت اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان عن الشواغل املتعلقـة باالسـتبعاد               -٢٣
د االجتماعي واالقتصادي السائد لألقليات الفلسطينية اليت تعيش يف إسرائيل، واستمرار وجو          

وجيري التعبري عن استمرار أوجه احلرمان هذه لعقود من          .)١٤(مارسات التمييزية القوانني وامل 
الزمان يف التقارير املتكررة املتعلقة بانتهاكات احلق يف السكن الالئق لألقليات الفلسطينية اليت             

  .تعيش يف إسرائيل

الـة  جيري تناول ح  (وقد أحيطت املقررة اخلاصة طوال زيارهتا إىل اجلليل والنجف            -٢٤
ويافا، واجتماعاهتا يف تل أبيب، برتع ملكية األراضي الفلسطينية؛ وعدم مالءمة           ) البدو أدناه 

ختطيط املدن، وعدم إصدار تراخيص البناء، مما يؤدي يف كثري من األحوال إىل البنـاء بـال                 
تراخيص، ويف بعض احلاالت إىل صدور أوامر بالطرد واهلدم بسبب عدم وجود تـراخيص              

عدم كفاية املخصصات املالية لتلبية االحتياجات السكانية لألقليـات يف إسـرائيل؛            البناء؛ و 
   .وعدم اعتماد حلول تستهدف األقليات وتناسب ثقافتها من أجل مساعدهتا

اليت حتققـت   ( يف املائة من األراضي يف إسرائيل        ٩٣وقد أثرت سيطرة الدولة على        -٢٥
صل لفلسطينيني جرى تشريدهم، وبشراء هـذه        عن برتع ملكية أراض مملوكة يف األ       جزئياً

ل إسرائيل على التعمري     على قدرة اجملتمعات الفلسطينية اليت تعيش داخ        كبرياً تأثرياً) األراضي
كما أسهم الدور الرمسي ملنظمات يهودية مثل الصندوق الـوطين اليهـودي             .)١٥(أو التوسع 

وتعمريها، يف استبعاد مجيع الفئات      يلوالوكالة اليهودية، داخل النظام الرمسي لتخطيط إسرائ      
 ما تعجز عن االستفادة مباشرةً من مبادرات التعمري اليت ينفذها هؤالء            غري اليهودية اليت كثرياً   

  .املوظفون

__________ 
)١٣( A. Kedar and O. Yiftachel. “Land regime and social relations in Israel”, in Realizing Property 

Rights, Swiss Human Rights Book, vol. 1, H. de Soto and F. Cheneval, eds. (Zurich, Rüffer & 
Rub, 2006), pp. 134-135. 

) CERD/C/ISR/CO/14-16(انظر على سبيل املثال املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري             )١٤(
 ).E/C.12/ISR/CO/3(واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

)١٥( Kedar and Yiftachel, “Land regime”, pp. 129-146. 
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وهلذا كان التناقض بني فعالية املخططني يف إنشاء املدن والقرى اليهودية اجلديـدة               -٢٦
فقد أفيد بأن الدولة    :  مذهالً ينية أو تعمريها تناقضاً   وإخفاقهم يف زيادة توسيع املناطق الفلسط     

  واحـداً   جمتمع يهودي جديد، ومل تنشئ جمتمعـاً       ٧٠٠ أكثر من    ١٩٤٨أنشأت منذ عام    
  .)١٦()شأة لتعزيز حتضر البدو باإلكراهباستثناء املدن املن(لألقليات 

يدة لتسكني  وكما تشري دراسات خمتلفة، مل يقتصر األمر على عدم إنشاء أماكن جد             -٢٧
 من القرى اليت تسكنها األقليات الفلسطينية ال يـزال       كبرياً املواطنني غري اليهود، ولكن عدداً    

وملا كانت كل عملية تشييد، مبـا يف ذلـك          . دون ختطيط أو ال تزال خططه الرئيسية قدمية       
، فإن عدم   ألغراض تعلية املنازل القائمة، تتطلب ترخيص بناء ال ُيمنح إال بعد إمتام التخطيط            

  . ما يعين حظر مواصلة التشييد ملواكبة النمو السكاين الطبيعيوجود التخطيط كثرياً

ومن هذا املنطلق، أسفرت عقود من التخطيط احملدود أو غري الكايف عن توسـعات                -٢٨
وهذا يضع  . عمرانية غري قانونية يف اجملتمعات اليت تقطنها األقليات الفلسطينية داخل إسرائيل          

د من أسر األقليات حتت ضغط هائل، حيث إن البناء دون ترخيص يـشكل جرميـة،                العدي
  .واملنشآت اليت ُتبىن يف خمالفة للقانون يكون مصريها اهلدم يف كثري من األحيان

ففي اجلليل مثالً، زارت املقررة اخلاصة قرية جمد الكروم اليت أبلغها املقيمون فيها بأنه   -٢٩
ان ثالثة أضعاف على مدى العقود الثالثة املاضية، مل يـؤذن           على الرغم من تضاعف السك    

ويف هذا السياق، أنشأت غالبية األسـر وحـدات         . بإجراء أي توسع حلدود املدينة البلدية     
فرأى بعضهم الوحدات اليت بنوها لتوهم ُتهدم، يف حـني أن  . سكنية وعلّتها دون إذن رمسي    

إحباط شديد، حيث إن الكثريين منهم ميتلكون       وشعر السكان ب  . غريهم استلموا أوامر باهلدم   
. أراض يف مناطق خارج احلدود البلدية القائمة اليت حظرت قيود التقسيم استخدامها لإلقامة            

وأشار السكان إىل أن القرى اجملاورة األحدث اليت توجد فيها أغلبية يهودية تتمتع هبياكـل               
  .نفسهاأساسية أفضل وأهنا توسعت على مدى الفترة الزمنية 

 ممـن يعيـشون     إسرائيل مـن الفلـسطينيني    ويف مدينة عكا القدمية، قام مواطنو         -٣٠
كمستأجرين مشمولني باحلماية يف املناطق اخلاضعة للوالية العامة بإبالغ املقررة اخلاصة بتأثري            

لية فغالبية املمتلكات يف املنطقة ختضع لرقابة إدارة األراضي اإلسـرائي         . عملية االرتقاء اجلارية  
وادعى السكان  . اليت كانت تقوم بعملية خصخصة لبعض املناطق وتنمية إمكاناهتا السياحية         

أهنم مل يستشاروا يف عملية التخطيط هذه، وأبلغوا املقررة اخلاصة بأنه مل يعد بوسعهم شراء               
    املمتلكات اليت يعيشون فيها حالياً أو يتحملوا التكاليف الالزمة لصيانة املوقـع التـارخيي؛             

والحظت املقررة اخلاصة الظاهرة نفـسها يف       .  باإلجالء ومن مث، فقد صاروا مهددين دائماً     
  .يافا، حيث زارت جمموعة أخرى من السكان الفلسطينيني املهددين باإلجالء

__________ 
)١٦ ( Oren Yiftachel, “Ghetto citizenship: Palestinian Arabs in Israel”, in N. Rouhana and A. Sabagh, eds., 

Israel and the Palestinians – Key Terms (Haifa, Mada Center for Applied Research, 2009), p. 59. 
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 عن عدم تساوي املخصصات من امليزانية العامة، مما يزيد من اإلسهام يف             وأفيد أيضاً   -٣١
     فعلى سبيل املثال، أظهر حتليل مليزانية الدولـة اإلسـرائيلية         . اتتدهور ظروف سكن األقلي   

 يف املائة فقط من جمموع املخصصات لتخطيط املدن ُوجهـت إىل            ٤ أن نسبة    ٢٠١٢لعام  
 يف املائة من الدعم الزراعـي ُخصـصت للمـزارعني اليهـود             ٩٩مدن األقليات، وأن نسبة     

يع خمصـصات امليزانيـة للمـساعدة يف        ويكرس للنجف نصف مج    .)١٧(واجلمعيات اليهودية 
   .)١٨(استراتيجية لتحضر البدو الريفينياإلسكان داخل مناطق األقليات، حيث تواصل احلكومة 

  التجمعات البدوية يف النجف  -دال  

من بني األقليات الفلسطينية، يواجه البدو املقيمون يف النجف واحدة من أصـعب               -٣٢
  .دام أمن احليازة داخل إسرائيلمشاكل عدم لياقة ظروف السكن وانع

ويف حني أن أنشطتهم الرعويـة       .)١٩(دو وجود يف املنطقة ملئات السنني     فقد كان للب    -٣٣
كانت تتطلب السفر، كانت حتركاهتم حتدث حول قرى تارخيية وقطع أراض مملوكة ملكية             

دوي  ب٩٠ ٠٠٠ و٦٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أن ما بني . خاصة وأراض للرعي اجلماعي
، ١٩٤٨ومنذ حـرب سـنة       .)٢٠( قبل إنشاء إسرائيل   ١٩٤٨ف يف عام    كانوا يسكنون النج  

  . )٢١(السياج يف اجلزء الشرقي من النجف يف منطقة صارت اجملموعات اليت بقيت تتركز تدرجيياً

 وإسرائيل ترفض االعتراف مبلكيـة األرض ملعظـم التجمعـات           ١٩٤٨ومنذ عام     -٣٤
وتصف إسرائيل املناطق اليت يـشغلها البـدو        . ن القرى البدوية  البدوية، أو وجود العديد م    

 يف املائة على األقل من أفراد التجمعـات البدويـة   ٤٠، مدعية أن نسبة     "الشتات البدوي " ب
 .)٢٢(ثرة على األراضي اململوكة للدولـة     متنا" منازل غري مشروعة  "يعيشون كمستقطنني يف    

لبدو النجف هو األعلى يف العامل، وحيول هذا،        كما تؤكد احلكومة أن معدل النمو السكاين        
  .إىل جانب تشتتهم على مساحة شاسعة، دون تقدمي الدولة للخدمات العامة

__________ 
)١٧( Mossawa Center, “Analysis of the Government State budget 2012: key statistics in land, housing 

and planning concerning the Arab minority in Israel”, first and second pages   متاح علـى املوقـع ،
 .www.mossawa.org/default.php?lng=3&pg=9&dp=2&fl=3: التايل

 .املرجع نفسه، الصفحة األوىل )١٨(
 Negev Coexistence Forum for Civil Equality et al., “The Bedouin-Arabs in the Negev-Naqabانظر  )١٩(

Desert in Israel” (2009). 
 .٢املرجع نفسه، الصفحة  )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
)٢٢( Israel Land Administration, “Bedouin in the Negev”, background note, first page. Available from 

www.mmi.gov.il/static/HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf. 
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وقد عملت الدولة لعقـود علـى    .  بدوي يف النجف   ١٨٠ ٠٠٠ حنو   ويعيش حالياً   -٣٥
 بدوي على السكىن    ١٠٠ ٠٠٠حتضر هؤالء السكان يف مدن خمططة، وأسفر هذا عن إقبال           

القـرى غـري    "وتعيش بقيتهم إما يف واحدة من       .  سبع مدن خططت احلكومة إلنشائها     يف
 قرية أو يف إحدى القرى العشر اليت اعترفت الدولة هبـا  ٤٠اليت يتجاوز عددها " املعترف هبا 

وقد ذكرت إسرائيل أهنا ستستمر يف االستثمار يف تنمية املدن املخططة القـادرة              .)٢٣(مؤخراً
سر البدوية اليت توافق على التخلي عن مطالباهتا القانونية باألراضي وتستوطن       على استقبال األ  

  .يف هذه املناطق احلضرية
وشعرت املقررة اخلاصة يف أثناء بعثتها بقلق بالغ ملالحظة إخفاق الدولة يف إدمـاج                -٣٦

ـ              . ربىالقرى غري املعترف هبا، بل وتلك الكائنة يف الضواحي اخلارجية للمناطق احلضرية الك
 ساكن بدوي يعيشون خارج مدينـة       ٢ ٣٠٠ يف قرية عتري غري املعترف هبا حنو         ويوجد مثالً 

ويف حني أن السكان ُيحسبون يف تعـداد        ). سابع أكرب مدينة يف إسرائيل    (بئر السبع مباشرة    
لألغراض الرمسية، ومل يسبق هلـا أن حـصلت علـى           " غري شرعية "املدينة، ال تزال القرية     

  .مة األساسية أو اهلياكل األساسية، مبا فيها وصالت املياه والصرف الصحياخلدمات العا
وزارت املقررة اخلاصة قرية العراقيب غري املعترف هبا، والتقت مع سـكان حملـيني        -٣٧

استلموا أوامر إخالء، وسبق أن ُهدمت منازهلم ومبان عامة يف مناسبات عدة يف الـسنوات               
ة على وجود مجاعته يف هذه املنطقة منذ فترة طويلة، ومشل           وعرض زعيم القرية أدل   . السابقة

ومع ذلك، فقد أفيد عن     .  من سند ملكية األرض يصل تارخيه إىل العهد العثماين         ذلك نسخاً 
تواصل عمليات اهلدم على الرغم من اإلجراءات القانونية اليت اختذهتا عناصر فاعلة عدة مـن               

  .اجملتمع املدين

حالة سكىن البدو الذين يعيشون يف املدن اليت خططـت هلـا            ومن ناحية أخرى، ف     -٣٨
فقد أفيد بأن سبعة مدن خمططة حتولت إىل جيوب تعـاين مـن             .  للقلق احلكومة مثرية أيضاً  

وعلـى الـرغم مـن بعـض         .)٢٤(بعية واجلرمية والتوتر االجتمـاعي    احلرمان والبطالة والت  
الت إعالة األطفال، فحالة اهلياكـل      االستحقاقات املقدمة من الدولة، كالرعاية الصحية وبد      

رص تنقل األفـراد أو الـتعمري،        ف األساسية املزرية واالنعزال املكاين هلذه املناطق تقيد كثرياً       
وتعترب مناذج التحضر املخططة، املستوحاة يف كثري من األحيان مـن           . يسهم يف إفقارهم   مما

ونزعتـها االقتـصادية    يكل األسر البدوية     هل الغربية، غري مالئمة ثقافياً   /أمناط الثقافة الشمالية  
  .االجتماعية - يزيد من اإلسهام يف تدهور البيئة االقتصادية الريفية، مما

__________ 
)٢٣( Negev Coexistence Forum for Civil Equality, “Israel’s violation of the [International] Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination with regard to the Negev Bedouin” 
(2012), p. 3 

)٢٤ ( O. Yiftachel, “Bedouin Arabs and the Israeli Settler State: Land Policies and Indigenous Resistance”, 
in D. Champagne and I. Abu-Saad, eds., The Future of Indigenous Peoples: Strategies for Survival 

and Development (Los Angeles, University of California Press, 2003), p. 35. 
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، خالل البعثة، بالسلطات احلكومية اليت كانت جتـري         والتقت املقررة اخلاصة أيضاً     -٣٩
املعروفـة  (نجف  مشاورات بشأن خطة الدولة اجلديدة املتعلقة بالقرى غري املعترف هبا يف ال           

 بـصدد مناقـشة     ، واحلكومة حالياً  ٢٠١٢سبتمرب  /واعُتمدت اخلطة يف أيلول   ). خبطة براور 
  .تشريع مقترح لتنفيذها

وأعرب ممثلو التجمع البدوي عن حتفظاهتم الشديدة على خطة بـراور والتـشريع               -٤٠
حبق البدو يف امتالك    أن اخلطة ال تزال ال تعترف       ) أ: ( ما يلي  املقترح لتنفيذها، فذكروا مثالً   

أن اخلطة ستضفي صبغة شرعية على التشريد ونزع امللكية وإجـالء           ) ب(أرض أجدادهم؛ و  
 وغـري    غري كافٍ  أن اخلطة تقترح تعويضاً   ) ج(السكان يف خمتلف القرى غري املعترف هبا؛ و       

 محاية  أن اخلطة سترتع عن احملاكم سلطة املراجعة القضائية وإمكانية التدخل أو          ) د(مالئم؛ و 
 وتقدم اجملتمع املدين أيضاً   . املواطنني من تدابري الدولة الظاملة فيما يتعلق باألراضي والتخطيط        

مبقترح بديل، مع بيان كيفية توفيق أوضاع مجيع القرى غري املعترف هبا، وحتسني إدماجها يف               
  .اهلياكل األساسية احمللية القائمة

ات البدوية اليت تعّرف نفسها بنفـسها والـيت         وتشري املقررة اخلاصة إىل أن التجمع       -٤١
 كشعوب أصلية، واملوجودة يف كـل مـن         تعترف هبا اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أيضاً      

إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة، متتاز بأن مطالبتها باألراضي تستند إىل استخدام األراضي            
. ليدية وهويتها الثقافيـة املـستقلة     وشغلها لفترات طويلة بأسلوب مرتبط بسبل عيشها التق       

 واآلليـات الدوليـة     وجيب أن حتترم الدولة هذه املطالب، كما أكد ذلك العديد من اهليئات           
  .)٢٥(حلقوق اإلنسان

  األرض الفلسطينية احملتلة  -ثالثاً  

على مدى ما يتجاوز العقود األربعة املاضية لالحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية             -٤٢
 أكدت تقارير ودراسات دولية متعاقبة التأثري السليب يف حقوق اإلنسان املترتب علـى       احملتلة،

ويف الوقـت نفـسه، أدى      . القيود املتعددة املفروضة على توسيع اجملتمع الفلسطيين وتنميته       
الوجود التوسعي للمستوطنني اإلسرائيليني يف القدس الشرقية والضفة الغربية إىل إحداث تغيري            

 الروابط القائمـة   املوارد الطبيعية ومقطعاً ساحة األرض الفلسطينية احملتلة، مستنفداً    كبري على   
وبعد أن مرت غزة بعزلة مادية وسياسية تكاد تكون كاملة يف           . من قبل بني املناطق احلضرية    

 - خالل السنوات اخلمس املاضية، فإهنا تعاين من تـدهور مفـرط يف بيئتـها االقتـصادية         
  .ثر من أي منطقة أخرى على هذا اإلقليم أك-االجتماعية 

__________ 
، ٢٥، الفقـرة    )CERD/C/ISR/CO/13(انظر مثالً املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري           )٢٥(

 تقريـر  وانظر أيضاً. ٢٤، الفقرة   )CCPR/C/ISR/CO/3(واملالحظات اخلتامية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       
 .، املرفق السادس)A/HRC/18/35/Add.1(املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية 
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  اإلطار القانوين  -ألف  

فيما يتعلق مبسألة تطبيق معايري معينة من القانون الدويل اإلنساين والصكوك الدولية              -٤٣
حلقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، تود املقـررة اخلاصـة أن تـشري إىل الـرأي                 

 عن مجلـة    فضالً ،)٢٦(٢٠٠٤يوليو  / متوز ٩لدولية يف   دل ا االستشاري الصادر عن حمكمة الع    
واللجنـة املعنيـة     ،)٢٧(لجنة القضاء على التمييز العنـصري     أمور منها املالحظات اخلتامية ل    

  .)٢٩(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان)٢٨(القتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق ا
تالل حمددة يف األحكام ذات الصلة      والتزامات إسرائيل بصفتها السلطة القائمة باالح       -٤٤

ة األشخاص املدنيني يف بشأن محايمن القانون الدويل اإلنساين والعريف، وخباصة اتفاقية جنيف      
قواعد (ة  علقة بقوانني وأعراف احلرب الربي    األنظمة املت ، و )اتفاقية جنيف الرابعة  (وقت احلرب   

 وتالحظ املقررة اخلاصـة أن اإلطـار        .، املعترف هبا كجزء من القانون الدويل العريف       )الهاي
   .)٣٠( حمتلةمبوجب القانون الدويل أرضاً على القدس الشرقية اليت تعترب القانوين نفسه ينطبق أيضاً

ويف السياق احلايل، من األمهية مبكان التذكري بأنه جيب عامةً على السلطة القائمـة                -٤٥
لسطينية احملتلة، وأنه ُيحظر عليهـا هـدم        باالحتالل أن حتترم القوانني النافذة يف األرض الف       

 املنظم لألرض   املمتلكات باستثناء القدر الضروري من هذا اهلدم الالزم للحفاظ على احلكم          
وباإلضافة إىل ذلك، فالقانون اإلنساين حيظر، دون استثناء، علـى           .)٣١(وللضرورة العسكرية 

   .)٣٢(األراضي اليت احتلتهادنيني إىل السلطة القائمة باالحتالل أن تنقل سكاهنا امل

  التقسيم اإلداري لألرض احملتلة    
ايل بـشأن الـضفة      الفلسطيين االنتق  -االتفاق اإلسرائيلي   ، وعمالً ب  ١٩٩٥يف عام     -٤٦

، اتُّفق على تقسيم إداري للضفة الغربيـة إىل ثـالث           )اتفاقات أوسلو (ة  الغربية وقطاع غز  
، حتقيقاً النتقال تدرجيي للسلطة مـن اجلـيش         )ج(و) ب(و) أ(مناطق، يشار إليها باملناطق     

__________ 
)٢٦( International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, pp. 171-181. 
)٢٧ ( CERD/C/304/Add.45   و ١٢-١٠، الفقرات ،CERD/C/ISR/CO/13  و ٣٢ة  ، الفقـر ،CERD/C/ISR/CO/14-16 ،

 .١٠الفقرة 
)٢٨( E/C.12/1/Add.69   و ١٢ و ١١، الفقرتان ،E/C.12/1/Add.90   و ٣١ و ١٥، الفقرتان ،E/C.12/ISR/CO/3 ،

 .٨الفقرة 
)٢٩( CCPR/CO/78/ISR ؛ و١١، الفقرةCCPR/C/79/Add.93 ؛ و١٠، الفقرةCCPR/C/ISR/CO/3 ٥، الفقرة. 
 .International Court of Justice, Legal Consequences, p. 167انظر  )٣٠(
 .٥٣، واتفاقية جنيف الرابعة، املادة ٤٣قواعد الهاي، املادة  )٣١(
 .٤٩اتفاقية جنيف الرابعة، املادة  )٣٢(
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من املـدن   ) أ(وتتألف املنطقة    .)٣٣(ة إىل السلطة الوطنية الفلسطينية    اإلسرائيلي واإلدارة املدني  
) ب( وتتألف املنطقة . طنية الفلسطينية الفلسطينية الكربى، وتتحمل املسؤوليات عنها السلطة الو      

 حيث ختضع السلطة املدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية        ،اجملتمعات الريفية الفلسطينية  من معظم   
حتتفظ إسـرائيل   ،  )ج( ويف املنطقة .  اإلسرائيلية املسؤوليات عن األمن    ةالسلطمع   تتقاسمبينما  

وتـشكل   .)٣٤( والتخطـيط  سيطرة على جمايل البنـاء    بالسلطة على عمليات إنفاذ القوانني وال     
 ٦٢من حنو   ) ج(ن الضفة الغربية؛ وتتألف املنطقة       يف املائة م   ٣٨حوايل  ) ب(و) أ(املنطقتان  

  .يف املائة من الضفة الغربية

مـسؤوليات  ) ٢٧، املـادة    ١املرفق الثالث، التذييل    (وقد حددت اتفاقات أوسلو       -٤٧
الوطنيـة   هناية املطاف حتت إشراف الـسلطة        التخطيط وتقسيم املناطق اليت تقرر وضعها يف      

 للسلطة واملـسؤولية يف      تدرجيياً  االتفاق املؤقت توقع انتقاالً    وعلى الرغم من أن   . الفلسطينية
من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إىل الـسلطة الوطنيـة         ) ج(جمال التخطيط والتقسيم يف املنطقة      

  .)٣٥(٢٠٠٠د ُجمد هذا االنتقال يف عام الفلسطينية، فق

ألردين بصيغته املعدلـة    من الضفة الغربية، ينطبق قانون التخطيط ا      ) ج(ويف املنطقة     -٤٨
ويف القدس الشرقية، ظلت تنطبـق قـوانني التخطـيط           .)٣٦(مبوجب أمر عسكري إسرائيلي   

   .١٩٦٧اإلسرائيلية منذ ضم املنطقة من طرف واحد وتوسيع حدودها البلدية يف عام 

من الضفة الغربية، وفيما يتعلق بـالتخطيط، تنطبـق      ) ب(و) أ(ويف غزة واملنطقتني      -٤٩
 القوانني األردنية بصيغتها املعدلة مبوجب قـوانني اعتمـدهتا الـسلطة الوطنيـة              بوجه عام 
وباإلضافة إىل ذلك، فمن اجلدير بالذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية اعتمدت           . الفلسطينية

 الذي يوفر احلمايـة للحـق يف        ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٨القانون األساسي املعدل الصادر يف      
ال ُترتع امللكية وال يتم االستيالء على العقارات أو املنقوالت          " أنه   امللكية، والذي ينص على   

 ٣الفقرة  " (إال للمنفعة العامة وفقاً للقانون يف مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم قضائي            

__________ 
 األراضي الفلسطينية احملتلة، وثيقة حقائق إنـسانية        -انظر، يف مجلة أمور، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية          )٣٣(

: متاحـة علـى املوقـع التـايل       وهـي   ). ٢٠١١ يوليـه /زمتـو (ربيـة   يف الضفة الغ  ) ج(حول املنطقة   
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Area_C_Fact_Sheet_July_2011_arabic.pdf. 

 -) ج( األراضي الفلسطينية احملتلة، خطة االستجابة اإلنسانية يف املنطقة          -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٣٤(
ــائق  ــة حق ــسطس /آب(ورق ــصفحة )٢٠١٠أغ ــايل . ١، ال ــع الت ــى املوق ــة عل ــي متاح : وه

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_humanitarian_response_plan_fact_sheet_2010_09

_03_arabic.pdf. 
 .املرجع نفسه )٣٥(
 ختطيط املناطق اليت تطبقها ةسياس: تقييد احليزاألرض الفلسطينية احملتلة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  )٣٦(

وهو ، ٥الصفحة ) ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول( .، تقرير خاص يف الضفة الغربية"جيم"املنطقة إسرائيل يف 
:  التايل املوقع علىمتاح

www.ochaopt.org/documents/special_focus_area_c_demolitions_december_2009.pdf. 
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املسكن املالئم حـق    "كما أنه يوفر احلماية للحق يف السكن وينص على أن           ). ٢١من املادة   
  ).٢٣املادة " (لوطنية لتأمني املسكن ملن ال مأوى لهلكل مواطن، وتسعى السلطة ا

  القدس الشرقية  -باء  

يف القدس الشرقية، تلقت املقررة اخلاصة شكاوى عديدة بـشأن قـضايا تتعلـق                -٥٠
بالسكان الفلسطينيني، مشلت التخطيط التمييزي، وعدم الوصـول إىل اخلـدمات العامـة،             

راءات التخطيط البلدي تقيـد بـشكل غـري         ويبدو أن إج  . وعمليات إخالء وهدم للمنازل   
متناسب توسيع األحياء الفلسطينية يف املدينة وضـمها إليهـا، يف حـني أن املـستوطنات                

  .اإلسرائيلية تتكاثر
، بالرغم من عدم إمتام إعـدادها أو        ٢٠٠٠ القدس   -وتشكل اخلطة اهليكلية احمللية       -٥١

وهـذه  . ٢٠٢٠د استراتيجيات البلدية حىت عام      ، اخلطة الرئيسية اليت حتد    املوافقة عليها رمسياً  
ويف حني أهنـا تتـضمن مـسائل        .  من القدس الشرقية والغربية    هي أول خطة تتضمن كالً    

 الكايف من الوحـدات     دالتخطيط والتعمري يف األحياء الفلسطينية باملدينة، فإهنا ال ختطط للعد         
جلة شافية أو ملواكبة النمو املتوقـع يف        السكنية يف املناطق الفلسطينية ملعاجلة النقص احلايل معا       

" اإلبقاء على أغلبية يهودية قوية يف املدينة"وعالوة على ذلك، فاخلطة الرئيسية حتدد . السكان
ات اإلسـرائيلية   كيلومترات مربعة لتوسيع املستوطن٥كواحد من أهدافها الرئيسية، وتضيف      

 هذه، وهي هدف معلن مـن أهـداف         "التوازن الدميغرايف "وسياسة   .)٣٧(يف القدس الشرقية  
     الوثائق الرمسية للتخطيط البلدي، سياسة متييزية، وبالتايل فهي تنتـهك حقـوق اإلنـسان              

  ).٢٥، الفقرة CERD/C/ISR/CO/14-16انظر (
 إىل الـشفافية    وباإلضافة إىل ذلك، فقد أُفيد بأن عمليات التخطيط البلدي تفتقـر            -٥٢

ملناقشات اليت دارت مع املقررة اخلاصـة، ادعـت الـسلطات           ويف ا  .)٣٨(والتشاور اجملتمعي 
اإلسرائيلية أن اشتراك أفراد اجملتمعات الفلسطينية حمدود ألهنم يرفضون املشاركة يف اآلليات            
القائمة حيث إهنم يعتربون أن املشاركة تعد مبثابة اعتراف بضم إسرائيل غري القانوين للقدس              

  .الشرقية

 احمللي يف البستان التحديات اليت تطرحها إجـراءات التخطـيط،     وتبني حالة اجملتمع    -٥٣
 ٧٥٠إذ يوجـد بالبـستان      . حىت حني حتاول اجلماعات الفلسطينية املشاركة مع السلطات       

، أفيد عن تعرضـهم  ١٩٦٧ يعود تاريخ بعضها إىل ما قبل سنة       مرتالً ٨٨ يعيشون يف    ساكناً
وقـد زارت   . ويل املنطقة إىل منتزه أثري    خلطر التشرد بسبب خطة أعدهتا بلدية القدس لتح       

__________ 
خماوف : القدس الشرقية  نون   املع ٢٠١١مارس  /تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض احملتلة، آذار         )٣٧(

 .٣٣، الصفحة )٢٠١١مارس /آذار (اإلنسانيةرئيسية إزاء األوضاع 
القـدس    املعنـون    ٢٠١١مارس  /تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرض احملتلة، آذار         انظر أيضاً  )٣٨(

 .)٢٠١١مارس /آذار( اإلنسانيةرئيسية إزاء األوضاع خماوف : الشرقية
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كمـا  .  يف البستان جاري استهدافها بدعاوى قانونية جنائيـة ومدنيـة          املقررة اخلاصة أسراً  
أُطلعت على خطة حتضر بديلة أعدها الزعيم احمللي وأُخربت بأن اخلطة البديلة رفضتها مجيع              

ات القانونية املمكنة لالعتـراض     السلطات املختصة، وأن السكان استنفدوا بالفعل مجيع اآللي       
  .على اعتماد وتنفيذ خطط البلدية

 عشرات اآلالف من الفلسطينيني يف القدس الشرقية ويف مجيع          ويقدَّر أنه يوجد حالياً     -٥٤
 .)٣٩(م منازهلم بسبب البناء دون ترخيصأحناء األرض الفلسطينية احملتلة من املعرضني خلطر هد    

راخيص الصادرة غري كاف بصورة فادحة للوفـاء باحتياجـات          وملا كان العدد اإلمجايل للت    
الفلسطينيني من السكن، قام العديد من الفلسطينيني بالبناء بصورة غري شرعية دون احلصول             

ونتيجة لذلك، تعترب منازل كثرية أو امتدادات هلا غري شرعية، ومن مث يكون             . على ترخيص 
وعلى الرغم من أن األشخاص املعرضني      . زهلمسكاهنا عرضة لتطبيق أوامر اإلخالء وهدم منا      

لإلجالء يستطيعون إقامة دعوى أمام احملاكم حلماية حقوقهم القانونية، ففرص جنـاح هـذه       
  .الدعاوى ضئيلة للغاية، وُتعترب وسيلة تؤدي بصفة رئيسية إىل تأخري عملية الطرد واهلدم

ات سكنية يف حالـة مزريـة       وزارت املقررة اخلاصة يف اليوم األول من بعثتها وحد          -٥٥
 أن عمليات الطرد واهلدم تنفَّذ عـادة، يف    ويبدو. ت اليوم يف القدس الشرقية    ُدمرت صباح ذا  

  .مجيع أحناء األرض احملتلة، دون توفري اإلغاثة أو إعادة التوطني

 معلومات عن القصور يف اهلياكل األساسية يف القـدس          وتلقت املقررة اخلاصة أيضاً     -٥٦
وتتسم احلالة على أرض الواقع بإمهال واضح يف اخلدمات واهلياكـل األساسـية،             . الشرقية

 يف خدمات الصرف الصحي وهتالكاً للهياكل األساسـية للمجـارير           ويشمل ذلك قصوراً  
ت قانونيـة   يف املائة من السكان الفلـسطينيني توصـيال       ٥٣وليس لدى حنو     .)٤٠(والصرف

 حكومي داخلي عن القدس، يلزم تـوفري مليـاري           لتقرير ووفقاً .)٤١(مناسبة لشبكات املياه  
شيكل جديد لتصبح جودة اهلياكل األساسية للصرف الصحي يف القـدس الـشرقية علـى               

  .)٤٢(مستوى مماثل لتلك املوجودة يف غرب املدينة

__________ 
 Al-Haq and The Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC), “Alternativeانظـر   )٣٩(

report on Israel to the pre-sessional working group of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, 22-26 November 2010”, para. 6.13؛ وSave the Children UK, Life on the Edge: 

The Struggle to Survive and the Impact of Forced Displacement in High Risk Areas of the 
Occupied Palestinian Territory (2009)؛ و WCLAC Forced Evictions: Assessing the Impact on 

Palestinian Women in East Jerusalem (Jerusalem, 2010). 
ملستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية، ويف   تقرير األمني العام عن ا     )٤٠(

 .١٤، الفقرة )A/66/364(اجلوالن السوري احملتل 
 .املرجع نفسه )٤١(
مسح الـبىن التحتيـة يف القـدس         بعنوان   ٢٠١٠نوفمرب  /يشري تقرير بلدية القدس الصادر يف تشرين الثاين        )٤٢(

 األراضي الفلسطينية احملتلة، إىل أنه يلـزم تـوفري         - تنسيق الشؤون اإلنسانية     ، كما أملح إليه مكتب    الشرقية
.  مليار شيكل جديد إليصال مستوى اهلياكل األساسية يف القدس الشرقية إىل مثيالهتا يف القدس الغربية            ١,٩

 .٤٩ ، احلاشية١٢٠، الصفحة القدس الشرقيةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 



A/HRC/22/46/Add.1 

17 GE.12-18998 

وعندما سألت املقررة اخلاصة السلطات البلدية عن السبب يف أوجه القصور هـذه،           -٥٧
ك خمصصات كافية مرصودة خلدمة األحياء الفلسطينية، ولكـن         ادعت هذه السلطات أن هنا    

  .تقدمي اخلدمة يعوقه عداء السكان احملليني ملقدمي اخلدمات بالبلدية

ومن القضايا األخرى املثرية للقلق، حالة أفراد اجملتمعات احمللية الفلسطينية يف القدس              -٥٨
من اجلدار،  " جانب الضفة الغربية  "الشرقية الذين وجدوا أنفسهم، بسبب تشييد اجلدار، على         

وقد فُصلت هذه اجملتمعـات عـن       . على الرغم من أهنم مقيمون داخل حدود بلدية القدس        
البلدية، ومنها على سبيل املثال جمتمعات خميم الشويفات لالجئني، وضاحية الربيـد، ورأس             

 ال يزالون يدفعون    وعلى الرغم من أن أفرادها    . مخيس، وكفر عقب اليت زارهتا املقررة اخلاصة      
الضرائب البلدية، مل يعد لديهم القدرة على الوصول إىل اخلدمات األساسـية الـيت كـانوا            

وصاروا يواجهون صـعوبات    .) الرعاية الصحية، والتعليم، إخل   (يستحقوهنا كسكان للقدس    
  .متزايدة يف الوصول إىل القدس، مما يؤدي إىل اهنيار مستمر يف مستوياهتم املعيشية

ويف قرية  .  املناطق املتضررة من اجلدار يف الضفة الغربية       وزارت املقررة اخلاصة أيضاً     -٥٩
 مثالً، سيؤدي تشييد اجلدار إىل حتويط املدينة بالكامل فيصبح اتصاهلا ببقيـة الـضفة              الولَجة

وأوضح السكان أن تشييد اجلدار، مقترناً بتوسيع املـستوطنات اجملـاورة،           . الغربية عرب نفق  
  . يف عزل تام هلذا اجملتمع احمللي عن أراضيه الزراعيةب أيضاًسيتسب

  الضفة الغربية  -جيم  

  )ب(و) أ(املنطقتان   -١  

التقسيم اإلداري واملادي للضفة الغربية إىل ثالث مناطق خمتلفة يعوق بشدة التخطيط       -٦٠
  .وتنفيذ سياسات اإلسكان والتحضر على املستويني احمللي واإلقليمي

لفلـسطينية   من الضفة الغربية، تتوىل السلطة الوطنية ا       )ب(و) أ(تا املنطقتني   ويف كل   -٦١
ومع ذلك، فكما هو مبني أعاله، تركت اتفاقات أوسلو اجلـزء   .)٤٣(سلطيت التخطيط والبناء  

، حتت السيطرة   )ج(األكرب من املناطق غري احلضرية من الضفة الغربية، املعروف باسم املنطقة            
 إمكانـات حمـدودة     )ب(و) أ(، متتلك السلطات احمللية يف املنطقـتني        وهكذا. اإلسرائيلية

يتصل بتوسيع املناطق احلضرية، وتعزيز التكامل بني البلديات، وحتسني االتـصال بـني              فيما
املناطق احلضرية اخلاضعة لسيطرهتا ومجيع املناطق احمليطة هبا، مما يعرقل قدرهتا على حتـسني              

 بأهنـا   وأفادت السلطة الوطنية الفلسطينية أيـضاً     . ة على السكن  االستجابة للطلبات املتزايد  
 لعدم انتظـام    تواجه صعوبات بالغة يف توفري القدر الكايف من املياه وخدمات الصرف نظراً           

__________ 
)٤٣( Bimkom – Planners for Planning Rights, The Prohibited Zone: Israeli Planning Policy in the 

Palestinian Villages in Area C (2008), p. 21 . ــايل ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ : متـ
http://eng.bimkom.org/_Uploads/23ProhibitedZone.pdf. 
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حصوهلا على مصادر املياه اليت تتحكم فيها إسرائيل، وهتالُك اهلياكل األساسـية، ونقـص              
  .تخلص منهااملساحات املخصصة إلدارة النفايات وال

أولويات األهداف املرجوة   ) ٢٠١٣-٢٠١١(وحتدد خطة التنمية الوطنية الفلسطينية        -٦٢
وقد عرضت السلطات   . من زيادة ملكية املنازل وتلبية احتياجات السكن للسكان املتزايدين        

على املقررة اخلاصـة، ولكنـها       )٤٤()٢٠١٣-٢٠١١(اخلطة االستراتيجية لقطاع اإلسكان     
لإلحصاء  املركزيالجهاز وتؤكد اخلطة أن    . خلطة ال تزال يف انتظار التنفيذ الشامل      أُبلغت بأن ا  

 ١٣٢ ٧٥٩ بنحو) ٢٠١٠حىت عام   (الفلسطيين قدَّر العجز يف املساكن يف الضفة الغربية وغزة          
ويذكر أن االحتالل اإلسرائيلي وتدمري املنازل يشكالن حتديني أمام قطـاع           . وحدة سكنية 

وتتـضمن هـذه    .  عن العديد من املشاكل الداخلية اإلضافية      تحدث أيضاً اإلسكان، ولكنه ي  
انعدام القدرة على الرصد، وضعف السلطة القضائية يف تنـاول الرتاعـات            : املشاكل ما يلي  

املتعلقة باإلسكان والعقارات، وعدم وجود قاعدة بيانات للمساكن، وعدم وجـود آليـات      
د رمسية يف امليزانية لالستثمار يف قطاع اإلسكان،        للتخطيط وتقسيم املناطق، وعدم وجود بنو     

 إىل عدة مبادرات يـتعني مواصـلة        وتشري اخلطة أيضاً  . وعدم وجود مؤسسة شبه حكومية    
تطويرها ومتابعتها، تشمل إعادة النظر يف القوانني الناظمة لقطاع اإلسـكان وإصـالحها،             

ام واخلـاص يف اإلسـكان،      واالستثمار يف شراكات عامة وخاصة، وتشجيع االستثمار الع       
  .ووضع سياسات إسكان من أجل أصحاب الدخول املنخفضة

وترحب املقررة اخلاصة باعتماد االستراتيجية، ولكنها تعرب عن قلقها الشديد مـن      -٦٣
وبالنظر إىل التأثري اخلطري املترتب على الفقر داخل اجملتمعات احمللية الفلسطينية،           . عدم التنفيذ 

خلاصة عن قلقها البالغ من غياب أي استراتيجية أخرى لتعزيز حصول األسر            أعربت املقررة ا  
ذات الدخل املنخفض على األراضي واإلسكان، أو حتسني الظروف املعيشية، مبا يف ذلك يف              

  .خميمات الالجئني الفلسطينيني

 )٤٥( مشروع إنـشاء مدينـة روايب      ومن ناحية أخرى، زارت املقررة اخلاصة أيضاً        -٦٤
من رام اهللا وبري زيت، مبا يف ذلك مشروع ضخم لتشييد منازل سكنية جيري تنفيذه               بالقرب  

__________ 
 للمبـادئ   ، ووفقاً ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧ بقرار جملس الوزراء الصادر يف دورته املعقودة يف          معدة عمالً  )٤٤(

التوجيهية إلعداد االستراتيجيات القطاعية واملشتركة بني القطاعات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنميـة             
السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة األشغال العامـة واإلسـكان،          (.٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤اإلدارية يف   

 ).٥، الصفحة )٢٠١٠يناير /كانون الثاين( يف فلسطني اإلسكاناخلطة االستراتيجية لتنمية قطاع 
 Investmentانظـر  . ٢٠٠٨مـايو  / أيار٢٣-٢١بادر به مؤمتر فلسطني لالستثمار املعقود يف بيت حلم،  )٤٥(

Opportunities – Project and Concept Profiles (2008) .   ــايل ــع الت ــى املوق ــاح عل : مت
www.pipa.gov.ps/p_book.pdf. 
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 .)٤٦(من خالل شراكة بني القطاعني العام واخلاص بدعم من املعونة الدولية ومستثمر خاص            
 وحدة سـكنية  ٥ ٠٠٠وقد وضعت خطة رئيسية للتنمية احلضرية السكنية والتجارية مشلت       

 للقيود اخلطرية    ونظراً .)٤٧( ساكن ٢٥ ٠٠٠ر السكن لعدد    ألصحاب الدخل املتوسط، ستوف   
على املوارد اليت سبق احلديث عنها واليت حتول دون وفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بواليتها،            
أعربت املقررة اخلاصة عن قلقها ملالحظة أن اجلهات املاحنة الدولية والسلطات احمللية قررت             

خمة على مشروع يستهدف أكثر مـا يـستهدف ذوي          أن تركز االستثمارات العامة الض    
الدخول املرتفعة واملتوسطة، دون إدراج أي مساكن معقولة السعر للمجتمعات احمللية الكثرية            

  .اليت تعيش يف ظروف غري الئقة

  )ج(نطقة امل  -٢  

، مبا يف   )ج( فلسطيين يعيشون يف املنطقة      ١٥٠ ٠٠٠تشري التقديرات إىل أن حوايل        -٦٥
ويقطن ثلثاهم مناطق تقع أجـزاء منـها يف          .)٤٨(و والرعاة اآلخرين   من البد  ٢٧ ٥٠٠ذلك  

 علـى  ١٩٦٧ للمعلومات الواردة، فُرضت منذ االحتالل يف عام      ووفقاً. )ب(و) أ(املنطقتني  
قيود صارمة مـن خـالل      ) ج(اعات الفلسطينية اليت تعيش يف املنطقة       األراضي املتاحة للجم  
  .طائفة من الوسائل

ويضطلع جملس التخطيط األعلى التابع لإلدارة املدنية بالتخطيط، ويتخـذ مجيـع               -٦٦
ألف ، وهو يت  )ج(القرارات املتعلقة بطلبات البناء املقدمة من الفلسطينيني املقيمني يف املنطقة           

وقد ألغت التعديالت اليت أدخلتها إسرائيل على القانون         .)٤٩(فني إسرائيليني حصرياً من موظ  
واحتفظ أفراد   .)٥٠()ج(نطقة   مشاركة اجملتمع الفلسطيين يف تقسيم امل      ١٩٧١األردين يف عام    

 للغايـة يف    اجملتمع الفلسطيين بإمكانية تقدمي االعتراضات على اخلطة، وإن كان هذا حمدوداً          
  .)٥١(باملستوطنات، كما سيتبني مما يليلقة حاالت اخلطط املتع

): ج(وهناك نوعان من اخلطط املطبقة يف القرى الفلسطينية الواقعة ضمن املنطقـة               -٦٧
خطط هيكلية جزئية خاصة تعدها اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، واخلطط اهليكليـة اإلقليميـة             

__________ 
شركة بييت للعقارات، وهو مشروع مشترك بني شركة الديار القطرية اململوكة للحكومـة             أعدت املشروع    )٤٦(

وهـي  . ٢، الصفحة   ٢٠١٢نشرة روايب الصحفية، شتاء     . (وشركة مسار العاملية اليت يقع مقرها يف رام اهللا        
 ).www.rawabi.ps/newsletter/2012/download/ar/full.pdf: متاحة على املوقع التايل

 .٢ايب الصحفية، الصفحة نشرة رو )٤٧(
 .، الصفحة األوىلوثيقة حقائق األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٤٨(
)٤٩( Norwegian Refugee Council and Columbia University School of Law Human Rights Institute, 

individual complaint submitted to the Special Rapporteur on adequate housing on the situation of 
the al-Rashaydeh Bedouin community in Fasayil al-Wusta, Occupied Palestinian Territory (June 

2012), p. 3. 
 .٥ و٢، الصفحتان تقييد احليز األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٥٠(
)٥١( Bimkom, The Prohibited Zone, p. 43. 
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 ١كلية اجلزئية اخلاصة أقل مـن     وتغطي اخلطط اهلي  . )٥٢(وضوعة يف عهد االنتداب الربيطاين    امل
املسموح ) ج( اجلزء الوحيد يف املنطقة      ؛ واألرض هي عملياً   )ج(يف املائة من أراضي املنطقة      

واملوافقة على اخلطط اخلاصة اإلسرائيلية     . فيه بالبناء للفلسطينيني، ومعظم املنطقة مبنية أصالً      
ي مستوطنة إسـرائيلية خطـة       أل  وال توجد  -مقصورة على اجملتمعات الفلسطينية وحدها      

وتطبق اخلطط اهليكلية اإلقليمية اإللزامية على تلك القرى دون خطـط خاصـة             . )٥٣(خاصة
وتصنف هذه اخلطط اليت أقرهتا حكومـة االنتـداب الربيطـاين لفلـسطني يف              . إسرائيلية

يـة  كمنطقة زراعية، ومل تعد مناسبة لتلب     ) ج(األربعينيات من القرن العشرين معظم املنطقة       
  .)٥٤(لسطينية الراهنة يف جمال التخطيطاالحتياجات الف

للمستوطنات اإلسرائيلية، واملنـاطق    ) ج( يف املائة من املنطقة      ٧٠وقد ُخصص حنو      -٦٨
، واملنطقة العازلة احمليطة باجلدار، وبالتـايل       "أراضي الدولة "العسكرية، واحملميات الطبيعية، و   

وعلى أرض الواقع، فبما أن البنـاء        .)٥٥(يني للبناء مقيدة  فإن اإلمكانات املتاحة أمام الفلسطين    
 يضطر العديد من    ،)٥٦()ج(نطقة   يف املائة من امل    ١الفلسطيين غري مسموح به إال على حوايل        

السكان إىل البناء دون ترخيص لتلبية احتياجاهتم من السكن، مما يعرض هؤالء األشـخاص              
  .خلطر هدم املنازل والتشرد

رة اخلاصة معلومات تشري إىل تزايد عدد ما جيري هدمه من املنشآت            وتلقت املقر   - ٦٩
     يف  مـبىن فلـسطينياً    ٦٢٢فأفيد بأن السلطات اإلسرائيلية دمرت ما جمموعه        . الفلسطينية

   ، أي حوايل ضعف عـدد املـشردين يف         شخصاً ١ ٠٩٤، مما أسفر عن تشريد      ٢٠١١ عام
 عملية هدم   ٣٥١، ُنفذت   ٢٠١٢يونيه  /زيرانيناير وح /وفيما بني كانون الثاين   . ٢٠١٠عام  

، وإىل إحلاق   ) منهم أطفال  ٣٣٠( آخرين    شخصاً ٦١٥، مما أدى إىل تشريد      )ج(يف املنطقة   
 يف  ٢٠ زيادة بنسبة    ٢٠١٢وشهد النصف األول من عام       .)٥٧( فرد ١ ٩٠٠أكثر من   الضرر ب 

قارنة مع الفترة نفسها من     املائة يف املتوسط الشهري لعدد عمليات اهلدم يف الضفة الغربية بامل          
  .)٥٨(٢٠١٠ يف املائة باملقارنة بعام ٧٠، وزيادة بنسبة ٢٠١١عام 

__________ 
 .٨، الصفحة تقييد احليز األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٥٢(
 .٩املرجع نفسه، الصفحة  )٥٣(
 .٩املرجع نفسه الصفحة  )٥٤(
 .٦املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥(
 .، الصفحة األوىلوثيقة حقائق األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٥٦(
  املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، إحصائيات هدم املنازل يف عـام              وكالة األمم  )٥٧(

 .http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=799: متاحة على املوقع التايل. ٢٠١٢
ه يوني/حزيران (مراقب الشؤون اإلنسانية األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٥٨(

: وهو متاح على املوقع التايل. ٤، الصفحة )٢٠١٢
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2012_07_27_arabic.pdf. 
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ومثة مسألة أخرى وجهت عناية املقررة اخلاصة إليها، وهي القيود املفروضة علـى               -٧٠
وأثر هذه التدابري بالغ اخلطورة يف جمتمعات . احلصول على املياه واألرض واخلدمات األساسية    

كمـا أن تـدمري     .  ما تقع يف مناطق نائية، مما يتسبب يف تشردها         كالبدو، اليت كثرياً  الرعي،  
، حيث تستويل القوات اإلسرائيلية     )ج(اهلياكل األساسية للمياه يتسبب يف التشريد يف املنطقة         

بانتظام على خزانات املياه واآلبار والينابيع اليت يـستخدمها الفلـسطينيون أو تـستهدفها              
   .)٦٠(، أو تصادر صهاريج املياه)٥٩(بالتدمري

) ج(وزارت املقررة اخلاصة مجاعة عرب اجلهالني البدوية يف خان األمحر باملنطقـة               -٧١
وبعد أن تعرضت هـذه اجلماعـة يف        . الواقعة حتت السيطرة املباشرة للسلطات اإلسرائيلية     

 لوقوعها على ما يعترب السابق للعديد من عمليات اهلدم، فإهنا مهددة اآلن بالتشرد كلها، نظراً   
ويف إطار خطة رئيسية معتمدة تأمر بطـرد هـذه           .)٦١( حكومية أو من أراضي الدولة     أرضاً

 ٢٠١١نوفمرب  /اجلماعة، زار وفد من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية مجاعة الرعاة يف تشرين الثاين           
ات الـواردة إىل    ووفقاً للمعلوم  .)٦٢(إلبالغ السكان بنقلهم الوشيك من منطقة معايل أدوميم       

املقررة اخلاصة خالل زيارهتا، أُعدت هذه اخلطة واعُتمدت دون أي تشاور أو مشاركة مـع       
وصدر بشأن املدرسة الوحيدة يف املنطقة، اليت بنتها اجلماعة نفسها، أمـر            . اجلماعة املتضررة 

ذه املدرسة وعلى الرغم من أن السلطات أخربت زعماء اجلماعة يف أثناء الزيارة بأن ه. باهلدم
  .لن ُتهدم يف القريب العاجل، فلم يلغ بعُد أمر اهلدم

وأسفرت .  مجاعة احلديدية وقرية العقبة    ويف غور األردن، زارت املقررة اخلاصة أيضاً        -٧٢
عملية إلعادة التقسيم حولّت املساحة اليت تعيش فيها واملناطق اجملاورة إىل منطقة عـسكرية              

فضى إىل حرمان هذه اجلماعات من احلصول دون متييز على          ومنطقة استيطان خمصصة، مما أ    
 الوصـول إىل أراضـي      حقوقهم وممارسة االنتفاع بالتمتع هبا ممارسة كاملة، ومن ذلك مثالً         
 وهذا وضـع يهـدد      -الرعي ومصادر املياه، فيما يتعلق باألراضي الزراعية املعنية واجملاورة          

 على بوابة واحدة    ضي تاركني الوصول مقتصراً   وقد أغلق املستوطنون األرا   . مصادر أرزاقهم 
ويعيش أفـراد   . ومتيحني للجماعة الدخول يف ساعات معينة فقط ولفترات قصرية من الزمن          

__________ 
التأثري اإلنساين  : كيف حتدث عملية السلب    األراضي الفلسطينية احملتلة،     -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٥٩(

 joint؛ و)٢٠١٢مارس /آذار(، تقرير خاص سرائيليني على مياه الينابيع الفلسطينيةالستيالء املستوطنني اإل

parallel report submitted by Al-Haq, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, 

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights and WCLAC to the 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination at its eightieth session, paras. 97–103. 
 .٤، الصفحة مراقب الشؤون اإلنسانية األراضي الفلسطينية احملتلة، -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  )٦٠(
)٦١( Norwegian Refugee Council and Columbia University School of Law Human Rights Institute, 

individual complaint submitted to the Special Rapporteur on adequate housing on the situation of 
the Jahalin Bedouin community in Khan al-Ahmar, Occupied Palestinian Territory (June 2012), 

pp. 2-3. 
)٦٢( Israeli Committee against Housing Demolitions, Nowhere Left to Go: Arab al-Jahalin Bedouin 

Ethnic Displacement (2011), third page. 
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هذه اجلماعة يف ظروف بالغة القسوة، دون أدىن فرصة للحصول علـى أبـسط اخلـدمات       
  .األساسية

  النشاط االستيطاين  -دال  

زيارهتا إىل شكاوى كثرية من املعاملة التمييزية الـيت         استمعت املقررة اخلاصة طوال       -٧٣
متارسها إسرائيل يف تنفيذ احلق يف السكن الالئق للمجتمع الفلسطيين يف األرض الفلـسطينية              
احملتلة، مستندة إىل حد كبري يف ذلك إىل املعاملة املختلفة واملتميـزة الـيت يـدعى منحهـا                  

  .للمستوطنني يف هذه األرض

أن األرض املقيد استخدام الفلسطينيني : قررة اخلاصة معلومات تفيد مبا يليوتلقت امل   -٧٤
هلا يباح استخدام املستوطنني هلا يف البناء والزراعة؛ وأن خطط وعمليات التخطيط اليت تعىن              
باملستوطنني ُتعد عملياً مبشاركة املستوطنني وباتباع عمليات تشاور جاد معهم، وُتعتمـد يف             

ة معقولة؛ وأن احلكومة ختصص إعانات وحوافز ضخمة، بشكل مباشر أو غضون فترات زمني 
غري مباشر، للمستوطنني من أجل البناء على األراضي يف األرض الفلسطينية احملتلة، واستغالهلا    

؛ وأن هياكل أساسـية     )وخباصة خالل السنوات القليلة املاضية، لتوسيع املستوطنات القائمة       (
 حصرياً املستوطنون الذين يعيشون عادة يف مناطق قريبـة مـن            سخية توفَّر لكي يستخدمها   

الفلسطينيني الذين ال توفَّر هلم فرص احلصول على اهلياكل األساسية ويعيشون يف ظـروف              
  .بالغة الصعوبة

وباإلضافة إىل ذلك، ادعي أنه، يف تناقض صارخ مع الطريقـة الـيت تعامـل هبـا            -٧٥
 ما تسفر عمليات التشييد غري الفتهم لقوانني البناء، كثرياًالسلطات الفلسطينيني الذين تثبت خم  

الشرعي اليت يقوم هبا املستوطنون عن سعي إىل إجياد حلول بديلة، بل وعدم تنفيـذ أوامـر                 
  .اإلخالء يف بعض احلاالت

وتستمر أنشطة االستيطان، وتفيد التقارير بأن حكومة إسرائيل تواصل التخطـيط             -٧٦
ويف حـني أن هنـاك    .)٦٣( عن القدس الـشرقية ة الغربية فضالً الضفلتوسيع املستوطنات يف  

البـؤر  ("قرارات فردية لتفكيك بعض البؤر االستيطانية الواقعة خارج حـدود البلـديات             
، فهناك من هذه البؤر ما يضفى عليه الطابع الرمسي فيـصبح بـذلك            ")االستيطانية اخلارجية 

  .عن القانون الدويل  مبوجب القانون اإلسرائيلي، فضالًشرعياً

 للمعلومات الواردة، اختلفت طبيعة الدعم املقدم من احلكومة للمـستوطنات           ووفقاً  -٧٧
غري أن هذه   . ٢٠١٠من سنة إىل أخرى، مع فرض جتميد مؤقت على بعض أنواعها يف عام              

التغيريات مل يكن هلا، على ما يبدو، أي تأثري يف ختفيض أعداد سكان املستوطنات يف األرض                
 عن األمني العام    ويشري تقرير صدر مؤخراً   . الفلسطينية احملتلة، وال يف وقف التوسع والتشييد      

__________ 
 .٣، الفقرة )A/HRC/20/13 (١٩/١٧تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان  )٦٣(
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إىل أن خطط التشييد يف املستوطنات يف القدس الشرقية ال تزال ُتقدم وُتعتمد، وأن سـكان                
     زادوا يف العقـد املاضـي     ) باستثناء من يقطنون مستوطنات القدس الـشرقية      (املستوطنات  

 يف  ١,٨ يف املائة يف املتوسط، يف مقابل زيادة عدد سكان إسرائيل ككل بنـسبة               ٥,٣بنسبة  
ارتفـع  ، يف اآلونة األخرية،      شهراً ١٢وخالل فترة واحدة من     ). ٧، الفقرة   A/67/375(املائة  

  ).املرجع نفسه ( شخصا١٥ً ٥٧٩عدد سكان املستوطنات بنسبة 

  الضفة الغربية  -١  

 بؤرة استيطانية خارجية ١٠٠ مستوطنة رمسية و   ١٢١د  ، كان يوج  ٢٠٠٨حىت سنة     -٧٨
  .)٦٤(١٩٦٧جديدة منذ عام ويف املقابل مل جير إنشاء أية مدينة فلسطينية ). ج(يف املنطقة 

، ويف الوقت الذي كان فيه التقـسيم والتخطـيط للجماعـات            )ج(ويف املنطقة     -٧٩
 ملعظـم   ية واعتمـدت خططـاً    الفلسطينية يكاد ال ُيذكر، أعدت اإلدارة املدنية اإلسـرائيل        

املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، ويتمكن املستوطنون اإلسرائيليون من املشاركة يف           
  .عملية التخطيط

 املعدل لقانون التخطـيط األردين      ١٩٧١وقد أقام األمر العسكري اإلسرائيلي لعام         -٨٠
جلنة التخطيط  ("ة للجنة التخطيط     لتخطيط املستوطنات، تنفذه فئة خاصة تابع       منفصالً إطاراً

وخبالف اجملتمـع الفلـسطيين، يـشارك        .)٦٥(، مكرسة عملياً للمستوطنات   ")اصةاحمللي اخل 
املستوطنون فعلياً يف عملية التخطيط، وخباصة عن طريق اللجنة الفرعية لالستيطان اليت تضع             

  .خطط املستوطنات

. السلطات احمللية اليت تـدير املـستوطنات     واجملالس احمللية واإلقليمية اإلسرائيلية هي        -٨١
وتندرج غالبية  .  يف املائة من أراضي الضفة الغربية لوالية هذه اجملالس         ٣٩ حنو   وخيضع حالياً 

، وال جيري ختصيـصها لكـي       "أراضي الدولة "هذه األراضي ضمن األراضي اليت أُعلن أهنا        
ر األردن وحميط البحـر امليـت       وتكاد املنطقة كلها الواقعة يف غو     . يستخدمها الفلسطينيون 

   .)٦٦(ختضع لوالية جملسني إقليميني
 ممـا  وتوفَّر للمستوطنات هياكل أساسية سخية، تتضمن املياه والكهرباء والطـرق،     -٨٢
كما تشري املقررة اخلاصة حتديداً إىل أن انعدام املساواة واضح يف كمية       . يتوافر للفلسطينيني  ال

سرائيلية وتلك املتاحـة للـسكان الفلـسطينيني، حيـث إن           املياه املتاحة للمستوطنات اإل   
  . من اإلمداد باملياهاملستوطنات اجملاورة للقرى تتمتع بأمناط خمتلفة متاماً

__________ 
)٦٤( Bimkom, The Prohibited Zone, p. 17. 
 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة  )٦٥(
 .٦ و٥، الصفحتان تقييد احليزاألرض الفلسطينية احملتلة، ية، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان )٦٦(
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، ففي اخلليل مـثالً   . كما أن النشاط االستيطاين مصدر مستمر للعنف والتوتر الدائم          -٨٣
ا املـستوطنون علـى   تلقت املقررة اخلاصة شهادات من عدة أشخاص عن هجمات يـشنه         

. اهلياكل األساسية كخزانات املياه، وأشكال أخرى من العنف ضد الـسكان الفلـسطينيني            
ويسهم الوجود الكثيف للجنود يف قلب املدينة حلماية املستوطنني عن مناخ مـن اخلـوف               

  .وانعدام الثقة

  القدس الشرقية  -٢  

من أراضي القدس الشرقية     يف املائة    ٣٥، حوايل   ١٩٦٧صادرت إسرائيل، منذ عام       -٨٤
وهي من أكرب املـستوطنات     .  مستوطنة على هذه األراضي    ١٢واملنطقة احمليطة هبا، وأنشئت     

مبـا  (وتعترب إسرائيل هذه املستوطنات يف القدس الشرقية        .  نسمة ٢٠٠ ٠٠٠حيث يسكنها   
  .توطنات من إسرائيل وال تعتربها مسجزءاً) فيها املناطق اليت جرى ضمها من الضفة الغربية

وُجمعت معلومات، يف أثناء البعثة، عن الطريقة اليت أدت هبا املستوطنات اليت بنيت               -٨٥
داخل البلدية ويف املناطق احمليطة من القدس الشرقية إىل تقليص حجم األراضـي واملـوارد               

 فقد ُنزعت ملكية أكثر من ثلث منطقة القدس الشرقية مـن أجـل              .)٦٧(املتاحة للفلسطينيني 
وزارت املقررة اخلاصة حي الشيخ جراح الـذي أجلـي فيـه       . مستوطنات إسرائيلية تشييد  
، من منازهلم اليت صار حيتلـها اآلن مـستوطنون،           طفالً ٢٤، من بينهم     ساكناً ٦٠ باإلكراه

 على ادعاءات بامللكية تعود إىل فترة ما قبل إنـشاء            أسرة أخرى لإلجالء بناءً    ٢٥وتتعرض  
وتضطلع بالنشاط االستيطاين أحياناً مجاعات أو شركات خاصة         .)٦٨(١٩٤٨إسرائيل يف عام    

. من املستوطنني تتمتع بدعم من حكومة إسرائيل، ولكنها ال تساءل كما تساءل احلكومـة             
  . ما يشارك السكان الفلسطينيون يف عملية التخطيطونادراً

  غزة  -هاء  

 سكرية متعاقبة تـأثرياً   أثر العزل املادي والسياسي شبه الكامل واملقترن بعمليات ع          -٨٦
ويف حني أن إسرائيل سحبت مستوطنيها وجيشها من داخل         .  يف حالة السكن يف غزة     عميقاً

، فال تزال مسيطرة على احلدود، مبا يف ذلك على دخول وخروج            ٢٠٠٥قطاع غزة يف عام     
  . عن اجملال اجلوي والوصول إىل البحرالسكان والبضائع، فضالً

 إىل حصار مكثف، مع قيود شديدة       ٢٠٠٧يونيه  /ذ حزيران ويتعرض قطاع غزة من     -٨٧
على حركة الناس والبضائع واخلدمات، مما أسفر عن نقص شديد يف الكهربـاء والوقـود               

__________ 
 .٢، الصفحة القدس الشرقية األرض الفلسطينية احملتلة،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  )٦٧(
)٦٨( Norwegian Refugee Council and Columbia University School of Law Human Rights Institute, 

individual complaint submitted to the Special Rapporteur on adequate housing on the situation in 
the Sheikh Jarrah area in East Jerusalem (June 2012), pp. 1-2. 
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كما أن لعزل قطاع غزة واستمرار األعمال العدائية تأثري عميـق يف     . واملنتجات االستهالكية 
 يف املائة من املياه يف قطاع غزة غري         ١٠ نسبة   وتشري التقديرات إىل أن   . اهلياكل األساسية املدنية  

  .)٦٩(ويتسبب النقص يف الوقود والطاقة يف انقطاع منتظم للكهرباء. مأمونة لالستهالك اآلدمي

ففـي خـالل اهلجـوم      .  بالعمليات العـسكرية    كبرياً وتتأثر ظروف السكن تأثراً     -٨٨
 مرتل ٢٠ ٠٠٠ ُدمر أكثر من     وحدها،" الرصاص املصبوب "اإلسرائيلي الذي أُطلق عليه اسم      

 ٧١ ٠٠٠ ومن املقدر أن تغطية االحتياجات السكنية تستلزم حوايل          .)٧٠(أو تعرض لضرر بالغ   
  .)٧١(وحدة سكنية جديدة

وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها البالغ مما تلقته من معلومات من ممثلي الوكاالت               -٨٩
ات اإلسرائيلية على جزء كبري من املشاريع       الدولية لإلغاثة اإلنسانية بشأن عدم موافقة السلط      

اهلادفة إىل حتسني السكن واخلدمات احليوية يف غزة، اليت قدمها إليها اجملتمع الدويل للموافقة              
) مشايل غزة(ففي اجملتمع احمللي لعزبة عبد ربه . عليها، أو بشأن تعرضها لتأخريات غري متناسبة     

ت لدمار شديد خالل اهلجـوم الـذي وقـع يف           مثالً، زارت املقررة اخلاصة منطقة تعرض     
، وال تزال يف حاجة ماسة إىل إعمار، ومل حتصل املنظمات الدولية بعُد  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

  .على اإلذن الضروري من إسرائيل السترياد مواد البناء

وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها للسلطات اإلسرائيلية اليت ادعت عدم مسؤوليتها             -٩٠
ذا التأخري، وأبلغتها باختاذ تدابري يف املستقبل القريب لتيسري دخول البضائع ومواد            عن كل ه  

غري أن املقررة اخلاصة ال تزال قلقة مما للحصار اإلسرائيلي املفـروض علـى حـق                . البناء
  .الفلسطينيني يف السكن واخلدمات األساسية يف قطاع غزة من تأثري غري متناسب

ت املقررة اخلاصة عن إعجاهبا مبستوى املـشاركة النـشطة          ويف الوقت نفسه، أعرب     -٩١
لسكان غزة يف القيام بعمليات البناء وحتسني مستوياهتم املعيشية، وتعبئـة مجيـع الوسـائل               

 من استراتيجيات اإلعمـار  ويف هذا السياق، يؤثر ما بدأ انتهاجه مؤخراً       . واملوارد املتاحة هلم  
 اشرة لألسر من أجل إعادة بناء املنازل املـدمرة تـأثرياً      املعتمد على الذات بإتاحة التمويل مب     

 عن قلقها من أن هذه املخططات املعتمدة علـى          غري أن املقررة اخلاصة أعربت أيضاً     . إجيابياً
الذات ليست متاحة إال ملن لديهم سندات ملكية قانونية مسجلة لألراضي، وهكـذا ُيتـرك            

حلكومية بال بديل آخر سوى انتظار االنتهاء مـن   ممن يشغلون األراضي اأكثر الناس احتياجاً  
  .مشاريع اإلسكان احلكومية اليت متوهلا اجلهات املاحنة الدولية

__________ 
الوضع يف قطاع   : مخس سنوات على احلصار    "األرض الفلسطينية احملتلة،   -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٦٩(

 .، الصفحة األوىل)٢٠١٢يونيه /حزيران(، ورقة حقائق "غزة
 ١٩٦٧تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األرض الفلـسطينية احملتلـة منـذ عـام                     )٧٠(

)A/HRC/10/20( ٨، الفقرة. 
 .، الصفحة األوىل"مخس سنوات من احلصار "األرض الفلسطينية احملتلة،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،  )٧١(
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 يفوكما لوحظ يف تقرير املقررة اخلاصة الذي ركز على احلق يف الـسكن الالئـق                  -٩٢
 أصبحت الوكاالت اإلنسانية واجلهات املاحنة تـدرك      ،  ما بعد الكوارث والرتاعات   حاالت  
على التسرع يف جهود اإلنعاش املبكر يف أثنـاء          املضار الطويلة األجل املترتبة       واضحاً إدراكاً

وخباصة يف جمـال    ترمجة هذا اإلدراك،    وجيب  ). ٥٧، الفقرة   A/HRC/16/42(العقود السابقة   
إىل تدخالت ترتكز على مشاورات مع اجملتمع احمللي، إن مل تكـن            احلق يف السكن الالئق،     

  .ات احمللية املتضررة هي اليت تصممها بنفسها، وتكون املساءلة عنها أمام املستفيديناجملتمع

  املالحظات اخلتامية والتوصيات  -رابعاً  

 للجهود اليت تبذهلا إسرائيل إلدماج موجات املهاجرين        كان توفري السكن حموراً     -٩٣
ملركزيـة للتخطـيط    وارتكزت هذه السياسة العامة على منوذج شديد ا       . اليهود املتتالية 

والتدخل احلكوميني، جتاهل يف عدد من احلاالت االختالفات الثقافية وحصر اجلماعـات            
  .املهمشة يف الضواحي اخلارجية للدولة

 منذ التسعينيات التزامها بقطاع اإلسـكان،       ظلت حكومة إسرائيل تقلل تدرجيياً      -٩٤
صخصة وإلغاء القيود اإلداريـة     ويبدو أن اخل  . معتمدة يف املقام األول على حوافز السوق      

وتسويق األصول العامة أمور زادت من تقويض اهلدف األساسي املعلن بتوفري مرتل آمن             
وقـد أبـرزت    . والئق جلميع املستوطنني، بصرف النظر عن اجلنسية أو مستوى الدخل         

 شعور اجلماهري باإلحباط بسبب تزايـد تكـاليف         ٢٠١١االحتجاجات الكثيفة يف عام     
  . وخباصة فيما يتعلق بالسكناملعيشة
 اإلسـرائيلي   -وبالرغم من ذلك، فحىت بعد توقيع االتفاق االنتقايل الفلسطيين            -٩٥

بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، استمرت إسرائيل يف ختصيص موارد عامة مالية وتقنية             
 ومـشاركة الدولـة يف    . ضخمة لزيادة توسيع املستوطنات يف األرض الفلسطينية احملتلة       

املشروع االستيطاين ال ينتهك القانون الدويل ويتسبب يف تـدهور الظـروف املعيـشية              
للفلسطينيني الواقعني حتت االحتالل فحسب، بل إهنا تنتهي حبرمان املواطنني اإلسرائيليني           
من موارد ضخمة كان ميكن استخدامها لتعزيز احلصول على السكن الالئق داخل حدود             

  .اًالبلد املعترف هبا دولي
 للتعمري يستبعد بشكل منـهجي      وشاهدت املقررة اخلاصة طوال زيارهتا منوذجاً       -٩٦

ألرض احملتلـة منـذ     األقليات يف إسرائيل وميارس التمييز ضدها ويشردها، ويتكرر يف ا         
، مـن   وقد تلقت املقررة اخلاصة، يف سياقات قانونية وجغرافية خمتلفة جداً         . ١٩٦٧ عام

الغربية، شكاوى عديدة مماثلة مـن الفلـسطينيني، وخباصـة          اجلليل والنجف إىل الضفة     
 التنمية احلـضرية    خطرييتعلق بانعدام التخطيط أو اتسامه بالتمييز، مما يقوض بشكل           فيما
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ونتيجة لذلك، يعيش عدد غري متناسب من أفراد هذه اجملتمعات،          . والريفية هلذه اجملتمعات  
  .معرضة لإلخالء واهلدم" غري شرعية"أو " اغري مأذون هب"، يف مبان بل ويعملون أحياناً

منـذ   مجاعة حضرية وريفية يهودية أُقيمـت،        ١ ١٠٠ وتشري التقديرات إىل أن     -٩٧
وقت نفسه، أفيد عن تدمري أكثـر       ويف ال . ، بني هنر األردن والبحر املتوسط     ١٩٤٨ عام
ـ .  قرية عربية، وعن حظر البناء على العرب يف املنـاطق اجلديـدة         ٤٠٠ من تثناء واالس

  .)٧٢(الوحيد من ذلك هو حتضر البدو باإلكراه يف النجف واجلليل
 -وهكذا، فإن اخلطط املعدة مؤخرا لنقل البدو إىل مناطق أخـرى يف النجـف                 -٩٨

 عن العقود اليت جرى فيها تعزيز املستوطنات اليهودية يف الضفة            فضالً -داخل إسرائيل   
هر اجلديدة للتعبري عن نزع ملكيـة الـسكان         الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، هي املظا      

 ويف السياق نفسه، يشكل اجلدار وحصار غزة        .)٧٣(التقليديني لألراضي والسيطرة عليها   
 على إجراء عملية فصل فعلي يبدو أهنا ُتتبع يف صمت يف إطار أكثر مظاهر التعبري وضوحاً

سـرائيل وكـذلك يف     استراتيجيات التخطيط والتقسيم املمتدة منذ فترة طويلة داخل إ        
  .األرض احملتلة

 التأكيد على أن االستراتيجية املساحية اليت تنتهجها إسرائيل حتدد ومن املهم أيضاً  -٩٩
 إىل حد كبري الشواغل األمنية، بالنظر إىل الطابع القتايل والرتاعي للعالقـات             معاملها أيضاً 

غري أنـه يبـدو أن      . بني إسرائيل وفلسطني، الذي يتسم مبوجات من العنف والترهيب        
العناصر غري الدميقراطية يف استراتيجيات التخطيط املساحي والتعمري احلضري اإلسرائيلية        

  . من تعزيز السالمتسهم يف تعميق الرتاع بدالً
    ولعله يبدو بالتايل أن نظام التخطيط والتعمري واألراضـي اإلسـرائيلي ينتـهك       -١٠٠

لسطينيني اخلاضعني لسيطرة إسرائيل فحسب، بـل      احلق يف السكن الالئق، ليس فقط للف      
 لألشخاص ذوي الدخل املنخفض من مجيع اهلويات الذين يالقون صعوبة متزايـدة             أيضاً
وينبغي تغيري  . احلصول على السكن الالئق وبأسعار معقولة يف ظل السياسات الراهنة          يف

ن حتـت سـيطرة     كل من جانيب هذا النظام التمييزي للسماح لكل أولئك الذين يعيشو          
السلطات اإلسرائيلية بالتمتع بأكثر حق أساسي من حقوق اإلنسان يف السكن الالئق، يف             

  .إطار من الكرامة واملساواة
  :وبالتايل، تقدم املقررة اخلاصة التوصيات التالية إىل دولة إسرائيل  -١٠١

 الالئق إعادة النظر يف اإلطار القانوين اإلسرائيلي املتصل باحلق يف السكن       )أ(  
  :وإصالحه

__________ 
)٧٢( Oren Yiftachel, “Epilogue: Studying Naqab/Negev Bedouins—toward a colonial paradigm?” 

Hagar Studies in Culture, Polity and Identities, vol. 8, No. 2 (2009), p. 88. 
 ,Yiftachel, “ ‘Ethnocracy’: the politics of Judaizing Israel/Palestine”, Constellations, vol. 6انظـر   )٧٣(

No. 3 (September 1999). 
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ضمان توفري ) أ: (إعادة النظر يف قوانني إسرائيل وإصالحها حتقيقا ملا يلي '١'
إلغـاء كافـة    ) ب(احلماية للحق يف السكن الالئق جبميع عناصـره؛ و        

التشريعات واألنظمة املتصلة باحلق يف السكن الالئق اليت ال متتثـل، يف            
ص عليـه يف الـصكوك      تطبيقها، ملبدأ عدم التمييز على النحو املنصو      

   فيها؛الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت إسرائيل طرفاً
إعادة النظر يف تشريعات وعمليات التقسيم والتخطيط هبدف تأمني حد           '٢'

أدىن من التشاور اجلاد مع السكان املتضررين يف مجيع مراحل عمليـة            
قيام السلطات بنشر املعلومات ذات     : ويتطلب ذلك ما يلي   . التخطيط

؛ وفترة زمنية معقولة لكي تـستعرض اجلمـاهري اخلطـة           صلة مقدماً ال
أو تعترض عليها؛ وهتيئة الفرص القتـراح       /أو تعلق عليها و   /املقترحة و 

  بدائل؛ واتباع عملية الختاذ القرارات تتسم بالشفافية؛
للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      ) ١٩٩١(٤ للتعليق العام رقم     ووفقاً '٣'

افية، اختاذ تدابري فورية ترمي إىل توفري أمن احليازة بشكل          واالجتماعية والثق 
 هلذه احلمايـة، بالتـشاور      قانوين هلؤالء األشخاص واألسر املفتقدين حالياً     

  ؛))أ(٨الفقرة (النشط واجلاد مع األشخاص واجلماعات املتضررة 
استعراض التشريعات واإلجراءات املتعلقة بعمليات اإلخـالء جلعلـها          '٤'

عايري واملقاييس الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان، وخباصـة         متفقة مع امل  
، والنظر يف حلـول     إتاحة فرصة للتشاور احلقيقي مع املتضررين     ضمان  
تـشريد  يف  عمليات اإلخالء   ، وعدم تسبب    وإغاثتهملمتضررين  لبديلة  
ومىت تعذر على   .  أو تعرضهم النتهاك حقوقهم اإلنسانية األخرى      األفراد

بأقـصى  ة احتياجاهتم بأنفسهم، اختاذ التدابري املالئمـة        املتضررين تلبي 
أو إعـادة    توفري مسكن بديل مالئم هلـم     ، وضمان   تسمح به املوارد   ما

  ؛)٧٤(حسب احلالة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة هلم،
إعادة النظر يف التشريعات املتعلقة باإلجيارات اخلاصة ضماناً للحمايـة           '٥'

مـستويات  ارتفاع  ع اخلاص يف مواجهة     املناسبة للمستأجرين من القطا   
  ؛اإلجيار أو زيادات اإلجيار على حنو غري معقول

 أصلية االعتراف مبا للتجمعات البدوية من حقوق خاصة بوصفهم شعوباً '٦'
 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وإعـادة          مبقتضى

__________ 
بشأن احلق يف   ) ١٩٩٧(٧ والثقافية، التعليق العام رقم      انظر، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      )٧٤(

 .١٦ و١٥، الفقرتان حاالت إخالء املساكن باإلكراه: السكن الالئق
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 الحتـرام   النظر يف مجيع السياسات والقوانني على هذا األساس، ضماناً        
  .لكيتهم لألرض وتقاليدهم الثقافيةم

  :إعادة النظر يف السياسات العامة املتعلقة بقطاع اإلسكان داخل إسرائيل  )ب(  
اعتماد استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل بشأن السكن الالئق، مـع            '١'

إيالء عناية خاصة حلالة اجلماعات اليت تعيش يف حالة فقر واجلماعـات            
  ، مثل األقليات؛املهمشة تارخيياً

زيادة االستثمارات يف توفري وحدات سـكنية اجتماعيـة وخمططـات            '٢'
 على السكن   املستوىفاملساعدة املتعلقة باإلجيارات، بغية تلبية الطلب غري        

  ؛بأسعار معقولة
املعايري القائمة لتوفري األراضي أو تقـدمي الـدعم         مجيع  إعادة النظر يف     '٣'

ت االستبعاد غري العادلـة وضـمان       االقتصادي للسكن بغية إلغاء حاال    
وضمان الـشفافية   . املساعدة العاجلة ألكثر الفئات معاناة من التهميش      
  واملشاركة يف تصميم وتنفيذ مجيع سياسات اإلسكان؛

اعتماد استراتيجية إسكان مستهدفة وتوفري التمويل الكايف هلـا، بغيـة            '٤'
ة واحلضرية، مع   مساعدة األقليات الفلسطينية، يف كل من املناطق الريفي       

مها عن طريق عمليات تشاركية جادة،      ضمان تصميمها وتنفيذها وتقيي   
  .ثقافياًوقبوهلا 

احترام احلق يف السكن للفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل ومحاية   )ج(  
  :هذا احلق وإعماله

الوقف الفوري جلميع عمليات اهلدم واإلخالء، يف كل من الضفة الغربية            '١'
رقية، واستكشاف مجيع البدائل املمكنـة قبـل اإلخـالء؛          والقدس الش 

والتشاور مع األشخاص املتضررين؛ وتـوفري سـبل انتـصاف فعالـة            
  للمتضررين من اإلخالء؛

، االسـتيطانية اخلارجيـة   وقف إنشاء وتوسيع مجيع املستوطنات والبؤر        '٢'
  كخطوة أوىل، ووضع استراتيجية لعكس مسار إنشاء املستوطنات؛

فيما يتعلق جبميع الواردات من مواد      فوراً  فروض على غزة    رفع احلظر امل   '٣'
  .لبناءتشجع االبناء، وتيسري عمل اجلهات املاحنة اليت 

 توصيات إضـافية للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية          وتقدم املقررة اخلاصة أيضاً     -١٠٢
  :ووكاالت املعونة الدولية
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مايـة  احل لتوفري   جيب أن تصمم السلطة الوطنية الفلسطينية استراتيجية        )أ(  
  يف السكن الالئق، وأن تنفذ هذه االستراتيجية؛سكاهنا  حلق تدرجيياً

 توثيق  جتاه اإلعمارجيب أن يكفل اجملتمع الدويل املرونة يف استراتيجيات           )ب(  
  دقع؛املفقر الإيالء األولوية ألولئك الذين يعيشون يف حاالت مع امللكية 

 أن تواصل تقدمي الدعم املباشـر مليزانيـة         ينبغي للجهات املاحنة الدولية     )ج(  
  . بواليتهااالضطالعالسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من 

        


