
 
 : من األمم المتحدة خبيرة مستقلة في مجال الحقوق

 سياسات إسرائيل تنتهك الحق في السكن وتحتاج إلى مراجعة ملحة 
 

، مقرر األمم Raquel Rolnik))قالت راكٌل رولنٌك  -(3123فبراٌر / شباط 23) القدس 
وتسوٌق فً أعقاب خصخصة، وتحرٌر، " ، بأنه المتحدة الخاص المعنً بالحق فً سكن الئق

واإلسكانٌة جعلت من الصعب المدنٌة فإن السٌاسات األصول الحكومٌة فً إسرائٌل مؤخرا، 
لى سكن متاح تستطٌع تحمل بشكل متزاٌد على العائالت ذات الدخل المنخفض، أن تحصل ع

 زٌارةفً ختام )*( وقالت رولنٌك، التً كانت تتحدث  ."تكالٌفه، ما ٌنتهك حقوقها فً سكن الئق
إن سٌاسات إسرائٌل اإلسكانٌة، "قت أسبوعٌن، إلى إسرائٌل واألرض الفلسطٌنٌة المحتلة، استغر

." تتطلب مراجعة عاجلة، كما ظهر فً االحتجاجات الكبٌرة التً جرت فً الصٌف الماضً
كان للسلطات اإلسرائٌلٌة سجل مثٌر لإلعجاب فً توفٌر سكن الئق "وبحسب رولنٌك، فإنه 
فً االستجابة  ،لالجئٌن الٌهود، إال أن هذه السٌاسات قد فشلت الٌوملموجات المهاجرٌن وا

 ."الحتٌاجات األقلٌات والمحرومٌن اجتماعٌا
 

، والفلسطٌنٌون "(بعرب إسرائٌل"تعرف أٌضا )تتأثر األقلٌات الفلسطٌنٌة داخل إسرائٌل 
. ا ذكرت رولنٌكالمقٌمون تحت اإلحتالل العسكري ، بالتهدٌدات المستمرة لحقهم فً السكن، كم

إلى القدس الشرقٌة والضفة  ،ففً سٌاقات قانونٌة وجغرافٌة  مختلفة جدا، من الجلٌل والنقب"
وٌؤدي الغربٌة، تقوم إسرائٌل بتعزٌز نموذج تطوٌر إقلٌمً، ٌستثنً األقلٌات، وٌمٌز ضدها، 

 ."شكل خاص على المجتمعات المحلٌة الفلسطٌنٌةب، ما ٌؤثر إلى تهجٌرها
 

من  اوعقود -داخل إسرائٌل-ما ذكرته السٌدة رولنٌك، فإن خطط نقل البدو فً النقبوبحسب 
هً " -تعزٌز االستٌطان الٌهودي فً الضفة الغربٌة واألحٌاء الفلسطٌنٌة فً القدس الشرقٌة

، وتطبٌق إستراتٌجٌة تهوٌد لألرض التخوم الجدٌدة لتجرٌد السكان التقلٌدٌٌن من أمالكهم
 .سٌطرة علٌهاالو
 

تلقٌت أثناء زٌارتً شكاوى متكررة، بخصوص االفتقار إلى السكن، والتهدٌد بالهدم واإلخالء، " 
الواقعة على المجتمعات الفلسطٌنٌة، جنبا إلى  واالكتظاظ، وعدد عملٌات الهدم غٌر المتناسبة 
 . ، أوضحت المقرر"جنب مع التطوٌر المتسارع للمستوطنات الٌهودٌة

 
ففً القدس الشرقٌة، . أٌضا فً األرض الفلسطٌنٌة المحتلةالرفض الحق فً السكن ٌلقى 

السٌاسات التً تتبناها  تمنعالواقعة تحت السٌطرة العسكرٌة اإلسرائٌلٌة،  ومناطق الضفة الغربٌة
الرخص الصادرة غٌر  إن عدد"  .إسرائٌل، الفلسطٌنٌٌن بوسائل مختلفة من البناء القانونً

دون ٌاجات السكنٌة، ما ٌدفع العدٌد من الفلسطٌنٌٌن إلى البناء متناسب بشكل فادح مع االحت
ونتٌجة لذلك، فإن العدٌد من البٌوت الفلسطٌنٌة، أو إضافات علٌها .  الحصول على رخصة بناء

فً الوقت نفسه، الحظت  ."تعتبر غٌر قانونٌة، ما ٌعرض السكان ألوامر اإلخالء وهدم منازلهم
ات، التً أقٌمت فً انتهاك للقانون الدولً، أدت إلى تقلٌص كمٌة السٌدة رولنٌك بأن المستوطن

 . األرض والمصادر المتوفرة للفلسطٌنٌٌن
 

التعبٌر  فقد أشارت رولنٌك، إلى أن حصار قطاع غزة ٌشكل. الوضع فً غزة هو أسوأ من ذلك
 . ة وتوسعهااألشد لفصل المجتمعات الفلسطٌنٌة، وللقٌد المفروض على بقاء المجتمعات الفلسطٌنٌ

وعائالت هدمت العملٌات العسكرٌة  قابلت أشخاصا كانوا ٌعٌشون فً ظروف بائسة،"



إننً أحث إسرائٌل، على إنهاء حصارها،  لضمان تلبٌة الحد األدنى من . اإلسرائٌلٌة  بٌوتها
 .قالت رولنٌك" .احتٌاجات السكان المقٌمٌن فً قطاع غزة

 
بٌبء على اهحوبهبت أهٌية، في ضىء طبيعة  ،إسحراجيجية إسرائيل الوكبًية إلى حد بعيد جشكلث "

الفلسطيٌية الوححبربة والوحصبرعة،  حيث جىجد هىجبت هي العٌف -اإلسرائيلية العالقبت

إال أًه هي الوؤكد، أى العٌبصر غير الديوقراطية والحوييزية  في الحٌظين الوكبًي . واإلرهبة

" ،جسهن في جعويق الٌزاع بدالً هي جعزيز السالم ،وإسحراجيجيبت الحٌوية الحضرية ،اإلسرائيلي

 . استنتجت المقرر
 

كلفها مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أن تراقب وضع  السٌدة رولنٌك، هً خبٌرة مستقلة،
عٌشة السكن الالئق، وأن ترفع تقارٌر بشأنه، باعتباره عنصرا من عناصر الحق فً مستوى م

هي حكىهة التقت أثناء زٌارتها بمسؤولٌن   .، والحق فً عدم التمٌٌز فً هذا السٌاقالئق

إسرائيل، والسلطة الىطٌية الفلسطيٌية، وهيئبت دولية، وهٌظوبت أهلية، وبووثليي عٌهب في كل 

سٌجري تقدٌم تقرٌر إلى مجلس حقوق اإلنسان فً و .هي إسرائيل واألرض الفلسطيٌية الوححلة
 .استنتاجات مهمتها، ٌفصل كل 3124

 
 .ارجع إلى الخاتمة الكاملة لبٌان البعثة)*( 

 

 انتهى

 
ماٌو / فً أٌار( من البرازٌل)عٌن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان السٌدة راكٌل رولنٌك 

، لتكون المقرر الخاص المعنً بالسكن الالئق، باعتباره مكونا من مكونات الحق فً 3112

وبصفتها مقررا خاصا، فإنها .  شة الئق، والحق فً عدم التمٌٌز فً هذا السٌاقمستوى معٌ
رولنٌك، هً مهندسة معمارٌة . مستقلة عن أٌة حكومة أو منظمة، وتخدم بصفتها الشخصٌة

 .ومخططة حضرٌة، لها خبرة واسعة فً مجال السكن والسٌاسات الحضرٌة
 

Learn more about the mandate and work of the Special Rapporteur on adequate 
housing: http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm 
 
OHCHR Country Page – Occupied Palestinian Territories: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx 
 

OHCHR Country Page – Israel: 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/ILIndex.aspx 

 
For inquiries and media requests, please contact -   +272 54 2802116, +272 54 
2596453, +41 79752 0484 or write to srhousing@ohchr.org 
 
For media inquiries related to other UN independent experts: Xabier Celaya, OHCHR Media 
Unit  (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)    
 
UN Human Rights, follow us on social media:  
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights   
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire   
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR   
 
Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en 
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