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من نحن:
التتمة صفحة )7(

المهتمين  من  مجموعة  أطلقتها   
ً
مبادرة العقاري  فلسطين  منتدى   

بمبادرة من الراصد االقتصادي وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في 
محافظة رام الله والبيرة كأطار سياساتي بحثي للضغط والتأثير على سياسة 
الحكومة تجاه قطاع اإلسكان ومدى تلبيتها الحتياجات ذوي الدخل المحدود 

والمتوسط ومدى تجاوبها مع المعايير الدولية لقطاع اإلسكان في العالم. 
ويتطلع المنتدى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار العقاري 
كعنصر مهم من عناصر تعزيز الصمود وتقوية بنى الدولة الفلسطينية، 

والتركيز على االستثمار العقاري في القدس.
القانون،  البلديات إلنفاذ  المنتدى عوامل الضغط والتأثير على  ويمارس 
وتضمن  اإلسكان  قطاع  في  العقاري  االستثمار  عملية  تنظيم  يتم  بحيث 
حقوق المستفيدين من هذا القطاع. والضغط من أجل استخدام الصناعات 
قطاع  في  والدهانات  والرخام  والحجر  والهندسية  والمعدنية  اإلنشائية 
اإلسكان واالستثمار العقاري لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الفلسطيني.

والواقع  المالئم  السكن  حول  تخصصي  مؤتمر  بتنظيم  نشاطاته  توج 
النقاش  حلقات  من  بعدد  ألحقت  بتوصيات  الخروج  خالله  وتم  الفلسطيني، 

المتخصصة حول تسوية األراضي كمحفز لالستثمار العقاري، وقطاع الطاقة 
ودوره في تحفيز قطاع اإلسكان، ودور االستثمار العقاري في دعم الصناعات 

اإلنشائية والمعدنية، ولقاءات مع جهات االختصاص الفلسطينية.
المستهلك  حماية  جمعية  في  العقاري  فلسطين  منتدى  سكرتارية 
الفلسطيني محافظة رام الله والبيرة والذي تأسس عام 2010 بالشراكة مع 

الراصد االقتصادي الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية
هاني  المهندس  ضميدي،  نبيل  الدكتور  عسيلي،  سماح  المهندسة 

قرط، المهندس هشام كحيل، عالء دعاس، صالح هنية، عيسى قسيس.

صالح هنية*

مدخل:

يعتبر موضوع السكن من أكثر الـمواضيع حيوية وأهمية لإلنسان كونه 
القوانين  ثم  ومن  السماوية  الديانات  له  كفلتها  حقوقه  من  اساسي  حق 
الدولية، إذ دون السكن ال تستقيم الحياة، وبشكل خاص توفير السكن لذوي 

الدخل الـمحدود من خالل السكن الشعبي قليل التكاليف.
ولعله من الـمفيد اإلشارة الى أن قطاع اإلسكان يمتلك خصوصية خاصة 
على  والتضييق  االحتالل  خلفها  التي  الـمدمرة  للبنية  نتيجة  فلسطين  في 
الـمخططات الهيكلية وتوسعة حدود البلديات وهدم الـمنازل واغالق الـمنازل 
وطرد ساكنيها ومحدودية رخص البناء األمر الذي حد من امكانيات النهوض 
بهذا القطاع بشكل مناسب مع النمو الطبيعي في عدد السكان واالحتياجات 
الضرورية ومواجهة حالة االكتظاظ بالنسبة لألشغال على الـمساحة والكثافة 
السكانية ومحدودية األرض جراء الـمصادرة واالستيطان والـمناطق الخضراء.
األول/أكتوبر  تشرين  شهر  من  األول  األثنين  يوم  المتحدة  األمم  عينت 
من كل عام يوما عالميا للموئل. ويراد من الفكرة عكس حالة بلداتنا ومدننا، 
وحق الجميع في مأوى مالئم. كما أنها تهدف إلى تذكير العالم بمسؤوليته 

الجماعية من أجل مستقبل الموئل البشري.
قدم اليوم العالمي للموئل 2020 الفرصة للمشاركة في مناقشة عالمية 
التأثير التحويلي لفيروس كوفيد19 على قطاع اإلسكان واستكشاف  حول 
دور  من  االستفادة  خالل  من  أفضل،  بشكل  المجتمعات  بناء  إعادة  كيفية 
اإلسكان كمحفز لتقديم حقوق اإإلنسان بشكل تدريجي و كأساس لتحقيق 
رفاهية الناس. يجب أن تكون قضايا اإلسكان في صميم التنمية الحضرية 
المستدامة والشاملة، أدي كوفيد_19 إلى تسليط الضوء على مفارقة اإلسكان 
- في الوقت الذي يحتاج فيه الناس بشكل عاجل إلى مأوى، ال زالت الماليين 

من الشقق والمنازل خالية.
المستدام لمدننا  التحول  السكن الشامل والميسور والمالئم هو مفتاح 
وشاملة  مرنة  مدن  إلى   11 المستدامة  التنمية  يهدف هدف  ومجتمعاتنا. 
السكن  إلى  الوصول  األهداف  بين  ومن   ،2030 عام  بحلول  ومتنوعة  وآمنة 
عام  بحلول  للجميع  األساسية  والخدمات  التكلفة  والميسور  واألمن  المالئم 
األطراف  لجميع  جديدة  فرصا  الوباء  يوفر  الفقيرة.  األحياء  وترقية   ً  2030

المعنية للمشاركة.
وجاء في اإلعالن العالـمي لحقوق اإلنسان في الـمادة 25 فقرة 1 ما يلي: 
له  والرفاهية  الصحة  لضمان  يكفي  معيشة  مستوى  في  الحق  فرد  »لكل 
الطبية  والعناية  والـمسكن  والـملبس  الـمأكل  صعيد  على  خاصة  وألسرته 
والخدمات االجتماعية الضرورية«. فيما نصت الـمادة 11 فقرة 1، من العهد 
كل شخص  »حق  على:  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولي 
الغذاء  بحاجاتهم من  ما يفي  له وألسرته، يوفر  في مستوى معيشي كاٍف 
الـمعيشية، وتتخذ  والـمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه  والكساء 

باألهمية  الصدد  هذا  في  معترفة  الحق،  هذا  إلنفاذ  الالزمة  التدابير  الدول 
السياسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر«. وقد أولت لجنة الحقوق 
الـمادة، بخاصة من  االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهتمامًا كبيرًا بهذه 
زاوية عالقتها بحق اإلنسان في السكن الـمالئم، حتى أنه الوحيد من حقوق 
العهد الذي كرس له حتى اآلن تعليق كامل هو التعليق العام رقم 4 )1991(. 
يفسر  أاّل  ينبغي  السكن  في  الحق  »إّن  منه:  السابعة  الفقرة  في  ذكر  وقد 
تفسيرًا ضيقًا أو تقييديًا بحيث يصبح مساويًا، على سبيل الـمثال، لتزويد 
الـمرء بسقف يأويه، بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره يمثل حق الـمرء 

في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم وكرامة”
 ،2000 سنة  حتى  الـمأوى  لتوفير  العالـمية  االستراتيجية  أكدت  كما 
والتي اعتمدت في العام 1988، على ضرورة تحسين إنتاج الـمأوى وتوفيره، 
ومراجعة سياسات اإلسكان الوطنية واعتماد استراتيجية تمكينية من أجل 

تحقيق الـمأوى الـمالئم للجميع في القرن القادم.
وفي ذات اإلطار رأت )HABITAT 2001( مالئمة السكن ال تعني بالضرورة 
فقط توفير مالذا وغطاء لإلنسان بل تشمل بمعناها الـمتكامل توفير الـمسكن 
اآلمن الذي يتمتع بالخصوصية والـملكية وتناسب الفراغات الـمختلفة طبقا 
اآلمن  اإلنشائي  النظام  وتوافر  لإلنسان،  اليومية  األساسية  لالحتياجات 
ذلك  بجانب  السليمة،  الطبيعية  والتدفئة  والتهوية  اإلضاءة  عناصر  وتوافر 
والكهرباء(،  والصرف  بالـمياه  )التغذية  مثل  األساساية  بالـمرافق  اإلمداد 
وتشمل مالءمة الـمسكن، توافر االستدامة البيئية، وتناسب موقع الـمسكن 
إلى مواقع العمل والخدمات العمرانية األخرى، كل ما سبق يجب توافره في 
حدود التكلفة الـمالئمة لكي تتحقق الـمالءمة الحقيقية والكاملة للـمسكن، 
فالـمالءمة يجب أن تلبي احتياجات الـمستخدمين وتطلعاتهم مع األخذ في 

االعتبار النظرة العامة للتنمية الـمتدرجة والـمتواصلة للـمجتمع ككل.
توفير  »بدون  المستدامة  التنمية  أهـداف  تحقق  أن  دولة  ألي  يمكن  ال 
األمم  مقررة  وحسب  للجميع«،  معقولة،  بأسعار  والمناسب  اآلمن  السكن 
المتحدة الخاصة المعنية بالسكن الالئق إنه ال يمكن للدول أن تحتل مكانة 
رائدة في مجال حقوق اإلنسان »مع ترك أعداد متزايدة من السكان يعيشون 
ويموتون في شوارعها، دون أن تكون لديهم أي وسيلة لمساءلة حكوماتهم« 

وال أي إمكانية للحصول على سبل انتصاف فعالة.

أهداف التنمية المستدامة:

وآمنة  للجميع  البشرية شاملة  والمستوطنات  المدن  11 – جعل  الهدف 
وقادرة على الصمود ومستدامة

2007، فإن أكثر من نصف سكان  يتزايد التحضر في العالم. ومنذ عام 
العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في 

المائة بحلول عام 2030.
إن المدن والمناطق الحضرية هي نقاط قوٍة للنمو االقتصادي – إذ تساهم 
 أيضًا 

ٌ
بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. إال أنها مسؤولة

في   60 من  وأكثر  العالمية  الكربون  انبعاثات  من  المائة  في   70 عن حوالي 

المائة من استخدام الموارد.
يؤدي التوسع الحضري السريع إلى عدٍد متزايٍد من سكان األحياء الفقيرة، 
النفايات،  )مثل جمع  باألعباء  ومثقلة  كافية  غير  بنيٍة تحتية وخدمات  وإلى 
سوءًا  الوضع  يزيد  مما  والنقل(،  والطرق  الصحي،  والصرف  المياه  وأنظمة 

بالنسبة لتلوث الهواء واالمتداد الحضري غير المخطط له.
الفقيرة  الحضرية  المناطق  في  للغاية  مدمرًا  تأثير كوفيد-19  وسيكون 
 بالنسبة لمليار شخٍص يعيشون في مستوطنات 

ً
والمكتظة بالسكان، وخاصة

عشوائية وأحياء فقيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يجعل االكتظاظ اتباع 
التدابير الموصى بها مثل التباعد االجتماعي والعزل الذاتي أمرًا صعبًا.

احتمال  من  )الفاو)  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  حذرت  وقد 
الحضرية،  المناطق  في  ملحوظ  بشكٍل  الوفيات  أعداد  وارتفاع  الجوع  تزايد 
ن السكان الفقراء والضعفاء من الحصول على 

ّ
دون اتخاذ تدابير لضمان تمك

الطعام.

حقائق وأرقام:

حسب تقرير صدر عن HABITAT بتاريخ 2005/9/12 أنه:
- مع حلول العام 2030 سيضاف 3 باليين إنسان لسكان العالـم يشكلون 

%40 من سكان العالـم الذين يجب توفير سكن مالئم لهم.
- تمويل السكن يشكل الواجب األول من واجبات نظام تمويل السكن.

- يظل الفقر مشكلة قائمة، اذ يعيش %64 من سكان افريقيا وجنوب 
آسيا بأقل من دوالرين يوميا.

- هذا يبرز أن الفقر يمنع هؤالء من توفير سكن مالئم.
- ويوضح التقرير أن نظام التمويل العقاري بات موجودا في معظم الدول، 
وهذا لـم يكن قائما قبل عشرين عاما، ولكن هذا النظام في متناول يد الجميع 

ما عدا محدودي الدخل والفقراء. ألنه ال يستطيع توفير السكن للفقراء.

فلسطين ويوم الموئل العالمي:
اإلسكان للجميع: مستقبل حضري أفضل

منتدى فلسطين العقاري
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 رام الله- ميساء محمد- 

منظمة  وتوصيات  كوفيد-19  فيروس  انتشار  بعد 

االختالط  وتجنب  اإلجتماعي  بالتباعد  العالمية  الصحة 

التربية  وزارة  على  كان  كبيرة،  مجموعات  في  التواجد  او 

والتعليم ايجاد حل الستمرار النظام التعليمي،  فوجدت 

التعليم عن بعد، والذي يتيح للطلبة متابعة دروسهم عن 

 Zoomو ،Google- Meet :طريق بعض التطبيقات مثل

 WhatsApp  وعبر مجموعات التواصل االجتماعي سواء

.Messenger أو

ويوجد بعض المدارس الخاصة التي اتبعت التعليم 

العام  وبداية  الماضي،  الدراسي  العام  نهاية  بعد  عن 

الى  لجأت  ثم  ومن  تقريبا،  شهر  لمدة  الحالي  الدراسي 

بعد  عن  التعلم  الى  اللجوء  وأبقت  الوجاهي،  التعليم 

مفتوحا في حال تم اغالق المدارس.

بطريقة  شكواهم  عن  األهالي  من  الكثير  وأعــرب 

الفلسطينية  المنازل  بعض  أن  خاصة  بعد،  عن  التعلم 

للطالب  توفر  دراسة  لغرفة  وتفتقد  المساحة  صغيرة 

الهدوء والراحة والتركيز أثناء الحصول على الدرس.

دعاء أحمد أم لطالبين جربا التعليم عن بعد، أعربت عن 

عدم حبها لهذه التجربة لما فيها من انتهاك لخصوصية 

المنزل وحرمته أثناء أخذ الحصص الدراسية بسبب فتح 

الكاميرا أمام جميع الطلبة في الصف والمعلم.

تقول: »البيت صغير وغير مهيأ لفتح كاميرا، او عمل 

غرفة دراسة خاصة، وال أستطيع تقييد حرية باقي العائلة 

بمكان النتهاء اوالدي من الدروس، خاصة في ظل انتشار 

فيروس كورونا، وعدم امكانية الخروج الى أي مكان لقضاء 

العائلة وقت بعيدا عن المنزل واتاحة المجال ألخد األوالد 

دروسهم بكل هدوء، وبعيدا عن ضجيج العائلة.

تضيف أحمد أن الكاميرا انتهاك لخصوصية المنزل 

وحرمته. وعن تجربتها بالتعلم عن بعد مع أوالدها تشير 

بنفس  أحيانا  تتزامن حصصهم  ولديهما كانت  أن  الى 

الوقت، ما يربك العائلة ويوترها إليجاد مكانين بعيدين 

عن بعضهما ليحظيا بالهدوء الالزم. 

الى  يشير  الخامس،  الصف  في  عمران  علي  الطالب 

عدم ارتياحه من تجربة التعلم عن بعد، بسبب مشاركته 

له  يسبب  ما  عائلته  من  أصوات  وخروج  الغرفة،  ألخويه 

التوتر واالرباك.

يقول: »عندما كنت افتح الكاميرا كان جل اهتمامي 

وتركيزي في أن ال يخرج صوت من عائلتي يزعج االخرين 

مريح  وغير  كثيرا  مركب  الموضوع  فكان  يسمعونه،  او 

ويفقدني التركيز خالل الحصة الدراسية«.

الى  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  ويفيد 

أن متوسط مساحة المسكن في فلسطين 130 م2، وأن 

مساحتها  مساكن  في  فلسطين تسكن  أسر  من   16%

مساكن  في  تعيش  االســر  من  و9%  م2،   80 من  أقــل 

مساحتها 200 م2 فأكثر، وعلى مستوى نوع التجمع بلغ 

متوسط مساحة المسكن 132 م2 في الحضر،  و133 م2 

في الريف مقابل 106 م2 متوسط مساحة المسكن في 

المخيمات.

مكتب  من  نينو  غسان  المهندس  يقول  جانبه،  من 

نينو للهندسة، أن التعليم عن بعد له سيئاته وحسناته 

من  بكثير  أكثر  سيئاته  ولكن  جــديــدة،  تجربة  كــأي 

حسناته.

وتتركز السيئات في أن المنازل غير مهيأة معماريا 

المنازل، وصغر  االكتظاظ داخل  بعد، بسبب  للتعلم عن 

مساحتها، والضوضاء في الخارج في ظل عدم وجود عزل 

صوتي للشقق السكنية، فكل ما يدور في الخارج يسمعه 

من في الداخل، مما يؤثر على تركيز الطالب إضافة الى 

ضعف اإلنترنت وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.

ويوضح نينو أن أغلب شعبنا يعيش بشقق سكنية، 

وهذا  مكتبة،  المنزل  في  يتواجد  وال  كبير،  االسرة  وعدد 

يخلق نوع من البلبلة. وأن االهالي ال يستطيعون توفير 

المنزل  فــي  بعضهما  عــن  بعيدين  أكثر  أو  مكانين 

تلقيهم  أثناء  اآلخر  منهم  كل  يزعج  ال  حتى  ألبنائهم، 

الدرس.

وجلوس  الطواريء،  اعالن  فترة  خالل  نينو  واكتشف 

غير  المنزل  في  األماكن  بعض  أن  بيوتهم،  في  الناس 

مستخدمة بشكل كبير، وهي مساحات ضائعة بالمنزل، 

ويجب استغاللها بأشياء أخرى، مثل منطقة السفرة التي 

استغاللها  الممكن  ومن  كثيرا  المنزل  في  تستخدم  ال 

وجعلها مكتبة.

األطباع  من  الكثير  غيرت  الكورونا  أن  نينو  ويــرى 

أي  سينصح  معماري  كمهندس  ومستقبال  والعادات، 

زبون بخلق منطقة مكتبة حتى لو كانت صغيرة، وسيغير 

الغرف  من  سيختصر  حيث  المعتاد،  التصميم  بنمط 

االخرى غير المستعملة بكثرة، والتركيز على المستخدمة 

على  التركيز  الى  اضافة  الجديدة،  التصاميم  في  بكثرة 

زيادة عزل الصوت في المباني. 

منازل.. ال تؤدي دورها في التعلم عن بعد منازل.. ال تؤدي دورها في التعلم عن بعد منازل.. ال تؤدي دورها في التعلم عن بعد 

د. جالل الدبيك/ نقيب المهندسين المهندس غسان نينو

في  األســر  نسبة  أن  إلــى  االحــصــاء  بيانات  وتشير 

شقة  شكل  على  مساكن  في  تعيش  التي  فلسطين 

تشكل %62 من إجمالي األسر )%66 في الحضر و38% 

في الريف و%68 في المخيمات(.

التنفيذ  على  االشراف  الزامية  المهندسين:  نقيب 

الهندسي على طاولة الحكومة إلقراره

نقيب  الدبيك  جالل  المهندس  يقول  جانبه،  من 

النجاح  الفلسطينيين ومحاضر في جامعة  المهندسين 

صغيرة  الفلسطينيين  بيوت  من  جــزء  إن  الوطنية، 

ال  وأنه  كبير،  أطفال  عدد  ولديها  محدودة،  ومساحتها 

شك وأن تخرج أصوات العائلة أثناء تلقي المحاضرات او 

الدروس عن بعد، وهذا أمر طبيعي،  وموجود في كل دول 

العالم، وهناك نكت حول الموضوع، وكل شيء له ثمن، 

أفضل  وهي  بعد  عن  التعلم  في  مسجلة  افالم  وهناك 

للطلبة في حال قطع الكهرباء.

مساحة  العالم  في  دول  »يوجد  الدبيك:  ويضيف 

متأقلمة  لكنها  لدينا،  الشقق  مساحة  من  أقل  شققها 

والتعلم  بعد،  عن  أيضا  ويعملون  بعد،  عن  التعلم  مع 

تنظيم  ويجب  الساعة  بنفس  جميعه  ليس  بعد  عن 

العائلة وتجاوز الصعوبات التي تواجههم فهذه جائحة 

بقدر  الصعوبات  تذليل  ويجب  العالم  كل  على مستوى 

االمكان«.

 ويوضح أن لكل مرحلة صعوباتها ومعيقاتها، ويجب 

تجاوزها قدر اإلمكان وتوفر الحد األدنى للراحة والهدوء 

استمرار  اجل  من  بعد  عن  للتعلم  المطلوبة  واالمكانات 

العملية التدريسية.

يكون  ألن  تسعى  المهندسين  نقابة  أن  ويوضح 

تقبل  أن  رغم  الزامي،  المباني  على  الهندسي  االشراف 

المواطن والمؤسسات لهذه الفكرة محدود، وتعمل نقابة 

المهندسين منذ سنتين على أن يصبح اإلشراف الزامي 

العزل  مراقبة  أجل  من  التصميم،  في  كما  المباني،  على 

الحراري والصوتي وغيرها، وتم تسليم مشروع قرار بذلك 

للحكومة لدراسته واقراره. 

الدبيك أن هناك شريحة بيوتها غير مؤهلة  ويتابع 

مساحة  صغر  بسبب  بعد  عن  التعلم  او  الصحي  للحجر 

البيت، وعملية متطلبات الصحة العامة وعملية تشغيل 

مميزات  للبيت  يكون  ان  يجب  انــه  وخــاصــة  البيت، 

وخصائص لتشغيله لهذا الهدف.

%7 من األسر  الى أن  وتشير بيانات جهاز اإلحصاء 

كثافة  ذات  سكنية  وحــدات  في  تسكن  فلسطين  في 

سكنية عالية تبلغ 3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة، حيث 

تنخفض الى %5 في الضفة الغربية وترتفع الى 12% 

عدد  متوسط  أن  إلى  البيانات  وتشير  غــزة،  قطاع  في 

الغرف في المسكن 3,6 غرفة.

بعد،  عن  التعلم  الى  للجوء  مستقبال  اضطررنا  وان 

فال بد من وضع استراتيجيات واضحة لتجاوز المشاكل، 

ووضع خطط مستقبلية واضحة للحصول على تعلم مريح 

النظر  وإعادة  المنازل،  انتهاك لخصوصية  او  ازعاج  دون 

المنزل، وتخصيص غرفة دراسية حتى لو  في تقسيم  

كانت صغيرة، توفر الهدوء والتركيز للطالب.

د. مهندس/ سامي أحمد حجاوي

والمواد  األعمال  نوعية  تدني  حول  الشكاوى  األخيرة  اآلونة  في  تكثر 
السكنية  والشقق  للمباني  التشطيب  وأعمال  البناء  في  المستخدمة 
بين  ونزاعات  مشاكل  إلى  األحيان  من  كثير  في  تؤدي  أمور  وهي  وغيرها، 
المستهلكين )المستفيدين( والقائمين على أعمال اإلنشاء من مستثمرين 
ومطورين عقاريين، يصل بعضها إلى أروقة المحاكم ويتدخل للفصل فيها 
الخبراء من المهندسين والقانونيين بما يحمله ذلك من هدر للوقت والجهد 

والمال. 
في  نحاول  للمستهلك،  الواضحة  والمرجعيات  المعايير  لغياب  ونظرًا 
هذه المقالة التنبيه إلى ما هو مفيد وإلقاء الضوء على هذه المشاكل ورفد 

المستهلكين ببعض النصائح واالقتراحات المتعلقة بالموضوع.
يمكن حصر المشاكل بتلك التي تظهر في أعمال التشطيب مثل أعمال 
تمديدات الصرف الصحي والبالط والطوب والقصارة وأعمال العزل لألسطح 
وتلف،  وعفن  ورطوبة  تشققات  من  عنها  ينتج  وما  الخارجية  والواجهات 
عدم  من  )العظم(  المنشأ  بجسم  عالقة  لها  انشائية  مشاكل  إلى  إضافة 

لها،  الكافي  االستكشاف  وعدم  التأسيس  تربة  لخصائص  السليم  التقدير 
للبناء وتأثيرات  الرئيسية  للعناصر  التصميم االنشائي  وكذلك القصور في 
المباني المجاورة وما ينتج عن كل ذلك من هبوطات تؤدي لحصول تشققات 

ظاهرة في هذه العناصر.
فنية  بعوامل  حصرها  فيمكن  المشاكل،  لهذه  المؤدية  األسباب  أما 

وإدارية، وأخرى لها عالقة باألنظمة والقوانين.
بعض  اهتمام  عــدم  األهــم  المقام  في  يأتي  الفنية،  الناحية  فمن 
والمتكامل  الحقيقي  الهندسي  االشراف  بضرورة  والمطورين  المستثمرين 
البناء  ومواد  األعمال  لجودة  الدقيقة  المراقبة  يضمن  بما  األعمال  كافة  على 
االختصاص  جهات  مع  المهندسين  نقابة  تسعى  أمر  وهو  المستخدمة، 
الحكومية لجعله إلزاميًا وربطه بإذن اإلشغال ضمن نظام البناء الفلسطيني 
الجديد الذي سيتم إقراره في الفترة القريبة القادمة. أما إداريًا، فهناك ضرورة 
لتطوير العقود بين األطراف صاحبة العالقة لتكون شاملة لكل ما له عالقة 
فأمر  والقوانين  األنظمة  وأما  الشقة،...الخ(.  )المبنى،  النهائي  المنتج  بجودة 
والمقاييس  المواصفات  مؤسسة  قبل  من  الرقابة  تشديد  بضرورة  مرتبط 
حديد  من  االنشاءات  صناعة  في  اإلنتاج  مدخالت  جودة  على  الفلسطينية 

واسمنت وباطون وغيرها من المواد الموجودة في السوق الفلسطيني على 
تعدد مصادرها ونوعياتها.

وأخيرًا، لتجنب حصول المشاكل، أو الجزء األكبر منها على األقل، يمكن 
التوصية للمستهلك عند إقدامه على التعاقد على شراء شقة أو إقامة بناء 

بما يلي كحد أدنى:
تفصيلية  هندسية  مخططات  بموجب  بناء  رخصة  وجود  من  -التأكد 
الحكم  وهيئة  المهندسين  )نقابة  الترخيص  جهات  قبل  من  معتمدة 

المحلي(.
مكتب  قبل  من  ومتكامل  محكم  هندسي  إشــراف  وجــود  من  -التأكد 
هندسي معتمد ومتخصص على البناء بكافة تفاصيله بما في ذلك أعمال 
جودة  ضبط  على  تعمل  متخصصة  جهة  وجود  وكذلك  والعزل  التشطيب 

المواد واألعمال.
األعمال  لجودة  الضمانات  من  يكفي  ما  البيع  عقد  يشمل  أن  -اشتراط 

المنفذة بكل تفاصيلها.
قبل  من  لألعمال  استالم  شهادات  وجــود  من  االستالم  عند  -التأكد 

المهندس المشرف. 

المستهلك وجودة األبنية ومواد البناءالمستهلك وجودة األبنية ومواد البناءالمستهلك وجودة األبنية ومواد البناء
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د. علي عبد الحميد

النجاح  جامعة  واإلقليمي/  الحضري  التخطيط  وخبير  أكاديمي 
الوطنية، نابلس

األساسية  الحياة  متطلبات  من  السكن  يعتبر 
العمل على  إلى  الخليقة  بدء  اإلنسان منذ  التي سعى 
الحياة أصبحت قضية  توفيرها وتجويدها، ومع تطور 
اإلسكان من القضايا الحيوية التي تشغل الدول مهما 
كانت درجة تقدمها وتطورها، وتزداد هذه األهمية في 
الدول النامية )ومنها فلسطين( التي تعاني من مشاكل 
بل  االقتصادي  الوضع  حدود  عند  تتوقف  ال  متعددة 
ومن  واالجتماعي،  والثقافي  السياسي  للوضع  تتعداه 
هذه  في  لإلسكان  سياسات  وضع  أهمية  تأتي  هنا 
الوحدات  من  المجتمع  احتياجات  لسد  النامية  الدول 
المتغيرة،  المعيشية  متطلباته  ولمواجهة  السكنية 
فيها  تتكامل  مشاريع  إيجاد  على  العمل  وبالتالي 
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والفنية والعمرانية 
ــة  واإلداريـ والتنظيمية  والتصنيعية  والقانونية 

والتخطيطية والتصميمية.
الناجحة  اإلسكانية  السياسة  تعريف  يمكن 
مستدام  إسكان  قطاع  تطوير  الى  التي تسعى  بتلك 
ويحقق  القطاع،  في  الجهات  كافة  مصالح  يخدم 
ويستجيب  واالقــتــصــاديــة،  االجتماعية  ــداف  األهـ
بما  السكانية  الشرائح  كافة  وإمكانيات  لحاجات 
مناسبة،  بأسعار  السكن  من  وتمكينهم  الفقراء  فيها 
أفضل  على  للحصول  المتاحة  الموارد  بتسخير  وذلك 
سلبية  ــار  أث دون  التطور  على  وتساعد  المساكن، 
ضمن  فالحكومات  والطبيعية،  الحضرية  البيئة  على 
واألنظمة  القوانين  خالل  من  تستطيع  المنظور  هذا 
سوق  تشكيل  والدعم  والضرائب  اإلدارية  واإلجراءات 
إسكاني فعال ومستدام يلبي احتياجات الجيل الحالي 

واألجيال القادمة.
ويحتل قطاع اإلسكان والحق في السكن ومواجهة 
فلسطين  في  االحتالل  قبل  من  البيوت  هدم  ظروف 
 خاصة، ال سيما ان األنظار تتجه صوب سياسة 

ً
أهمية

سياسات قطاع االسكان في فلسطين
في يوم )اإلسكان( الموئل العالمي ويوم اإلسكان العربي

أبجديات  تعتمد  واإلسكان  الحضرية  للتنمية  وطنية 
القطاع، خصوصًا  تنمية هذا  باتجاه  الدولية  المعايير 
المناسب،  السكن  حول  فلسطين  في  يدور  البحث  ان 
األرض  محدودية  التمويل،  قضايا  السكن،  في  الحق 
لممارسة حق السكن، وحول التسهيالت للوصول إلى 

السكن.
إن رؤية قطاع االسكان في فلسطين التي وضعت 
في  لإلسكان  الوطنية  السياسة  مسودة  إطار  ضمن 
»مستوطنات  في  تتمثل  والتي   2013 عام  فلسطين 
األســر  لجميع  ــق  الئ سكن  مــع  مستدامة،  بشرية 
الفلسطينية«، لم يتم اعتمادها ووضعها حيز التنفيذ. 
العامة  السياسة  تطرح  الــرؤيــة  هــذه  ولتحقيق 
خمس  تقابل  سياساتية  أهــداف  خمسة  لإلسكان 

دعائم لقطاع اإلسكان:
على سكن  الحصول  من  المواطنين  كافة  تمكين   

مالئم وصحي وميسور التكلفة. 
جديد  مــســتــدام  نمو  ــمــوذج  ن ــشــاء  إن تشجيع 
باالعتبار  يأخذ  فلسطين  في  البشرية  للمستوطنات 

محدودية األراضي والموارد الطبيعية لهذا البلد.  
لكافة  إسكاني  تمويل  على  الحصول  فرص  زيادة 

الفلسطينيين. 
أنماط  وإدخال  المحلي  اإلعمار  قطاع  وتطوير  دعم 

جديدة للبناء. 
قطاع  لهيئات  المؤسساتية  الــقــدرة  تحسين 

اإلسكان.
بشكل  تظهر،  التي  المشتركة  األولويات  وتشمل 

مباشر أو غير مباشر، في كافة األهداف السياساتية:
 تعزيز اإلنصاف/ القدرة على تحمل التكاليف. 

التخطيط  البشرية مع  المستوطنات   إدماج تخطيط 
المكاني. 

التحتية  والبنية  األراضي  توفير  على  القيود  إزالة   
لإلسكان. 

 مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي. 
 مالءمة معايير ومواد البناء وأنماط المساكن.

ويأتي اليوم العالمي لإلسكان )الموئل( هذا العام 

شهر  من  األول  األثنين  يوم  يصادف  والذي   )2020(
تشرين األول من كل عام تحت شعار »اإلسكان للجميع: 
مستقبل حضري أفضل« في ظل أزمة وباء »كوفيد-19« 
ومنها  الحياة  مناحي  كافة  في  الناجمة  والتحديات 

قطاع اإلسكان. 
إننا في فلسطين بحاجة ماسة لإلسراع في اعتماد 

)2013( لمواجهة  الوطنية لالسكان  مسودة السياسة 
التحديات المختلفة، وأهمها: 

 إجراءات اإلحتالل وسياساته التي تشكل عقبة أمام 
التنمية الحضرية ونهوض قطاع السكان، 

 عدم توفر برامج تمويلية مؤهلة لتلبية االحتياجات 
السكن  لتمويل  برامج  وغياب  اإلسكان  قطاع  في 
نسبة  وارتــفــاع  المحدود  الدخل  لــذوي  أو  الميسر 
الفائدة على قروض اإلسكان، واقتصار الحصول على 
التمويل على ذوي الدخول المرتفعة، كما تنخفض 

مقدرة اإلنفاق على تملك المسكن. 
تعالج  إسكانية  ومشاريع  استراتيجيات  غياب   

احتياجات الفئات المختلفة. 
الحاجة  وازدياد  السكان  عدد  في  الطبيعية  الزيادة   
الضفة  تعاني  ــذي  ال الوقت  في  المالئم  للسكن 
وحرمان  االحتالل  سياسات  من  والقدس  الغربية 
وارتفاع  الحق،  هذا  ممارسة  من  الفلسطينية  سر 

ُ
األ

السكانية  التجمعات  داخــل  في  ــي  األراض أسعار 
ألسباب  التوسع  إمكانيات  ومحدودية  لمحدوديتها 
والموافقات على توسيع  األراضي  تتعلق بتصنيف 

المخطط الهيكلي على كامل المساحة المتاحة. 
في  العقاري  الرهن  سوق  وتنظيم  لتطوير  الحاجة   

فلسطين وسوق التأجير التمويلي. 
الفعلي لإلسكان  الطلب  القدرة على تحديد   ضعف 
على  تجدها.  وال  بيوتًا  تحتاج  التي  سر 

ُ
األ عدد  وهو 

بأسعار  ولكن  الشقق  من  كبير  توفر عدد  من  الرغم 
على  الدخل  محدودة  األســر  قــدرة  تفوق  مرتفعة 

حيازتها.
خالل  من  »كزفيد-91«  وباء  عن  الناجمة  التحديات   
أكثر مالئمة  لتوفير مساكن صحية  الماسة  الحاجة 
للمصابين خالل فترة الحجر الصحي، وخاصة الفئات 

المهمشة والفقيرة.



اإلثنين  2020/10/5 م4

الحق في السكن الالئق بين الضمانات الدولية واالنتهاكات االسرئيلية
إسالم التميمي 

   مقدمة

في الثاني من  أكتوبر من كل سنة ، يخلد العالم اليوم العالمي للحق 

الحقوق  منظومة  ضمن  متميزة  مكانة  يحتل  الذي   ، الالئق  السكن  في 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، والذي يعتبر من الحقوق التي أوالها 

اللجنة  قبل  من  دقيقة  بمعالجة  قصوى، وحظيت  أهمية  الدولي  المنتظم 

األممية المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي أفردت 

لها أكثر من تعليق وتفسير وفقا لمعايير دقيقة تفيد مفهوم ومضمون 

السكن الالئق و منها مثال » إمكانية الحصول على السكن، توفير الخدمات، 

والمواد، والمرافق والبنية األساسية،  القدرة على تحمل األعباء، الصالحية  

للسكن.

السكن  في  للحق  العالمي  اليوم  لتخليد  المتحدة  األمم  رفعت  ولقد 

بالتحديات  منها  وعيًا   ،  « األمل  جاذبة  المدن   « شعار  العام  هذا  الالئق  

 ، الالئق  السكن  في  الحق  إقرار  أجل  من  العالم  تواجه  التي  المستقبلية 

خصوصًا وأن مؤشرات عدد من دراسات األمم المتحدة توضح ان حوالي )6( 

مليار نسمة )أي ثلثي البشرية( من سكان العالم سيعيشون في المدن في 

أفق سنة 2050. 

خصوصيته  له  مغايرًا  واقعًا  تعيش  الفلسطينية  الحالة  فإن   هنا  أما 

قمع  أساليب  من  يشمل  بما   ، اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار   عن  الناجمة 

األرض  على  الحية  الوقائع  خالل  من  جلي  بشكل  واضح  عنصري  وتمييز 

عن  عدا   ، واهية  بحجج  منازل  وهدم  أراض  مصادرة  من   ، الفلسطينية 

األرض  من  شاسعة  مناطق  عزل  الذي  الفصل  جدار  وبناء  الحصار  سياسة 

تركها  التي  اآلثار  إلى  باإلضافة  منها  أخرى  أقسام  ضم  كما  الفلسطينية 

هذا الجدار من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية ألقت بظاللها على 

المجتمع الفلسطيني.

ومن المعروف على نطاق واسع أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 

الذي  الدولي،  اإلنساني  القانون  تخرق  الشرقية،  القدس  ومنها  الغربية، 

يحظر على القوى المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى أراٍض تحتلها. ويبدو 

أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تنازع في عدم قانونية مستوطناتها 
في األراضي المحتلة.1

كبيرًا  تحديًا  الفلسطينيين  المواطنين  من   كبير  عدد  واجــه  وقد 

 ، اإلسرائيلية  الممارسات  نتيجة  السكن  في  حقهم  في  واضحًا  وانتهاكًا 

مما  اإلنسانية  وكرامتهم  خصوصيتهم  النتهاك  لذلك  نتيجة  وتعرضوا 

جعلهم يعيشون في ظروف قاسية .

بشكل  حياته  مواصلة  يستطيع   ال  اإلنسان  فإن  معروف  هو  وكما 

طبيعي إذا لم يتوفر له السكن المالئم بما يضمن كرامته ويعزز االحترام 

لخصوصيته ، ويمنحه الفرصة لممارسة حياته وتلبية احتياجاته ، وهذا 

الحق يشكل حجرًا أساسيًا في سلسلة من الحقوق المرتبطة به والمبنية 

بالحقوق  وتمتعه  اإلنسان  حياة  على  سلبًا  يؤثر  تحقيقه  وعدم   ، عليه 

األخرى. 

تعريف السكن 

طرأ تطور على التعريف الدارج للحق في السكن بصفته » قدر مناسب 

من الخصوصية، ومساحة كافية، وثمن مناسب، وإضاءة وتهوية مناسبتان، 

وبنية تحتيه أساسية كافية، وموقع مناسب فيما يتعلق بالعمل والمرافق 

األساسية وكل ذلك بتكلفة معقولة« ليشمل التعريف االبعاد التي تتعلق 
باألمن، والحماية، والخصوصية الثقافية.2

الحق في السكن في المواثيق الدولية:

من  باعتباره  السكن  في  الحق  الدولية  الدولية  المواثيق  بعض  عالجت 

في  أساسي  ركن  من  يمثله  لما   ، لتجاهلها  مجال  ال  التي  الهامة  الحقوق 

حقوق اإلنسان .

فقد  نصت المادة رقم )11 ( في الفقرة )1(  من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه  » لكل شخص الحق 

في مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء 

والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتخذ 

الدول التدابير الالزمة  إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية 

السياسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر«. 

وقد أولت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهتمامًا كبيرًا 

بهذه المادة، بخاصة من زاوية عالقتها بحق اإلنسان في السكن المالئم، حيث 

أنه الوحيد من بين حقوق العهد المختلفة الذي كرس له حتى اآلن تعليق 

كامل هو التعليق العام رقم) 4 لسنة1991(3. وقد ذكر في الفقرة السابعة منه 

»إّن الحق في السكن ينبغي أاّل يفسر تفسيرًا ضيقًا أو تقيديًا بحيث يصبح 

مساويًا، على سبيل المثال، لتزويد المرء بسقف يأويه، بل ينبغي النظر إلى 

هذا الحق باعتباره يمثل حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم 

وكرامة«. كما أن هناك إشارات أخرى واضحة وصريحة في قوانين دولية أخرى 

لها،  القانوني  اإللزام  عن  النظر  مناسب، وبغض  سكن  في  الحق  على  تنص 

ل داعمًا مهمًا لهذا الحق من خالل وضع معايير مقبولة دوليا.
ّ
إاّل إنها تشك

وفي إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية لعام 1976 ورد في متن اإلعالن 

الحكومة  على  يفرض  لإلنسان  أساسي  حق  المناسبة  والخدمات  السكن  »أن 

واجب ضمان بلوغ جميع الناس له« ، مما يضع المسؤولية المباشرة على الدولة 

في تحقيق هذا الحق .

الحق في السكن وعالقته بالحقوق والحاجات األساسية

كرامة  على  وتعدي  انتهاك  هو  المالئم  السكن  في  الحق  انتهاك  إن 

تتضمن  والتي  له  الضرورية  األساسية  الحاجات  إلحدى  وانتهاك  اإلنسان 

إضافة للسكن، التعليم والصحة والطعام والملبس. كما أن انتهاك الحق في 

والشعور  واألمان  كالحماية  مادية  غير  أساسية  لحاجات  انتهاك  هو  السكن 

في  والحرية  الذات  واحترام  أمة،  أو  جماعة  قبيلة،  لعائلة،  الهادف  باالنتماء 

السماح بالتنمية الكاملة لمواهب وقدرات اإلنسان وتحقيق ذاته.  إن الحاجات 

سكن  عن  الحديث  يتم  أن  يمكن  وال  مترابط،  كل  هي  األساسية  اإلنسانية 

مالئم إذا لم يتم األخذ بعين االعتبار إشباع تلك الحاجات األساسية

أثر االحتالل اإلسرائيلي على ممارسة المواطنين لحقهم في السكن:

مارست إسرائيل من بداية االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 

الخصوص  وجه  ، وعلى  الفلسطينيين  المواطنين  ضد  تهجير  سياسة  غزة 

للسكن  منازل  بناء  رخص  على  المواطنين  حصول  بعرقلة  إسرائيل  قامت 

كما أنها هدمت مات البيوت التي تعود لفلسطينيين بحجة عدم الحصول 

مقاومة  في  البيوت  هذه  أصحاب  من  أفراد  لمشاركة  أو  بناء  تراخيص  على 

االحتالل.

الحياة  مقومات  من  العديد  على  االحتالل  سلطات  سياسات  تهيمن 

سلطات  لسيطرة  خاضعة  مناطق  في  المقيمين  للفلسطينيين  اليومية 

االحتالل  الكاملة، وأن تلك السياسات ال يوجد لها في العادة مبررات أمنية 

يسكنها  فلسطينية  قرية  وهي  الذيب،  جبة  المثال،  سبيل  على  مقبولة. 

نحو 160 شخصًا إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم وال يمكن الوصول إليها 

في أغلب الحاالت إال سيرًا على األقدام ألن الوصلة الوحيدة منها إلى طريق 

عليهم  الذيب  جبة  أطفال  كيلومترًا.   1.5 بطول  ترابي  درب  هي  مرصوف 

السير إلى مدارسهم في قرى أخرى على مسافة عدة كيلومترات ألنه ال توجد 

كثيرة  طلبات  رغم  كهرباء  الذيب  جبة  في  توجد  وال  قريتهم.   في  مدرسة 

مقدمة لتوصيل الكهرباء من الشبكة الكهربية اإلسرائيلية، وقد رفضتها 

سلطات االحتالل اإلسرائيلية.

انتهاكات االحتالل للحق في السكن في منطقة األغوار الفلسطينية 

يتعرض الفلسطينيون بمنطقة األغوار، على الضفة الغربية لنهر األردن، 

قبل  من  العرقي  والتطهير  واالضطهاد  العنف  أشكال  ألقسى  عقود  منذ 

االحتالل اإلسرائيلي، وباتوا محرومين من أبسط حقوقهم اإلنسانية.

إجراءات االحتالل بحق السكان لم تتوقف على مصادرة %99 من مساحة 

منطقة األغوار، بل تجاوزت ذلك إلى حرمان من بقي متمسكا بأرضه من أبسط 

الخدمات، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم ألقل األسباب.

السكان  بحق  العنصرية  واإلجراءات  القسري  التهجير  مسلسل  يتواصل 

الفلسطينيين بتلك المنطقة التي تزيد مساحتها على 1.5 مليون دونم من 

األراضي الخصبة.

يحرمهم  كما  األغوار،  فلسطينيي  على  الممنوعات  أهم  من  البناء  يعتبر 

دفع  مما  والــمــدارس،  الصحية  والعيادات  الكهرباء  شبكات  من  االحتالل 

الخضراء  الجنة  تلك  هجرة  أو  بدائية  بيوت  في  السكن  إلى  منهم  الكثيرين 

قسرا إلى مناطق أخرى.

وتشكل قرية فروش بيت دجن )20 كلم إلى الجنوب من مدينة نابلس( 

من  األكبر  المساحة  صــودرت  فقد  األغــوار،  سكان  لمعاناة  حيا  نموذجا 

أراضيها، وتراجع عدد سكانها خالل السنوات األخيرة4.

انتهاكات سلطات االحتالل للحق في السكن في القدس الشرقية 

اعتمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية سلسلة من سياسات التخطيط 

توسيع  أو  أرضهم  على  البناء  من  شعبنا  أبناء  منع  إلى  الرامية  الهيكلي 

اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  تسمح  لذلك،  ونتيجة  القائمة.  المنشآت 

القدس  مساحة  من  بالمائة   13 على  والعيش  البناء  في  للفلسطينيين 

المنطقة  هذه  في  البناء  تراخيص  أن  عن  عدا  المحتلة.  هذا  الشرقية 

للقيود  نظًرا  عليها  الحصول  المستحيل  من  يكون  ويكاد  جــًدا،  مكلفة 

اإلسرائيلية المفروضة واإلجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية التي 

لهدم  الحجة  يعطيها  مما  الخصوص  هذا  في  االحتالل  حكومة  تتبعها 

الطبيعي  النمو  لمواجهة  البناء  يضطرون  إلى  الذين  الفلسطينيين  منازل 

لعائالتهم دون الحصول على تراخيص بناء.

ا على السياسات العنصرية اإلسرائيلية اكتظاظ سكاني 
ً

 لقد ترتب أيض

االزدياد  مع  االكتظاظ  يزداد  أن  المتوقع  ومن  الشرقية،  القدس  في  كبير 

عدد  ارتفع  اآلن  حتى   1967 العام  ومنذ  المدينة.  في  للسكان  الطبيعي 

السكان الفلسطينيين داخل ما يسمى الحدود البلدية لمدينة القدس كما 

قدرها  زيادة  – وهي  نسمة   361،000 إلى   68،600 من  إسرائيل  حددتها 

190 بالمائة.

هدمت إسرائيل، السلطة  ا أنه منذ عام 1967 
ً

 وتشير التقديرات أيض

في  أخرى  ومنشآت  فلسطينًيا  منزال   3,700 من  أكثر  باالحتالل،  القائمة 

القدس الشرقية بما في ذلك بعض المواقع التاريخية والدينية مثل حارة 

المغاربة في البلدة القديمة.

المقدسيين  منازل  هدم  سياسة  تنفيذ  تواصل  االحتالل  سلطات  إن 

لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء على الهوية الفلسطينية، 

ومخالفات  القائمة  المنازل  هدم  أوامر  مئات  إصدار  ذلك  على  داللة  واكبر 

السكنية  الوحدات  ثلث  حوالي  أي  سكنية  وحدة  من 25,000  ألكثر  البناء 

القائمة في القدس المحتلة. وقد تسببت أعمال الهدم التي تنفذها قوات 

المقدسيين وتركهم بال مأوى،  االحتالل في تشريد اآلالف من المواطنين 

الدولي  للقانون  مخالفة  ذاته  بحد  مدينتهم  من  القسري  إخالئهم  أن  كما 
وانتهاك لقواعده.5

 أثر  بناء جدار الضم والتوسع  على الحق في السكن في القدس 

وحولها  المحتلة  القدس  مدينة  داخل  والتوسع  الضم  جدار  يقسم 

الضفة الغربية إلى منطقتين، ويعزل القدس المحتلة عن بقية أرجاء الضفة 

يحتاجها  التي  المتوفرة  المساحة  من  الجدار  يحد  ناحية،  فمن  الغربية. 

الفلسطينيون للنمو، ويسّهل من بناء المستوطنات وتوسيعها من ناحية 

أخرى. عالوة على ذلك، يقطع الجدار شبكة النقل الوطني الذي يربط الضفة 

الفلسطينيين  تدفق  إلى  أدى  مما  البعض،  وببعضها  بالقدس  الغربية 

المقدسيين إلى مركز المدينة.

حوالي  عزل  في  والتوسع  الضم  لجدار  المباشرة  اآلثــار  أحد  يتمثل 

خميس،  راس  السالم،  ضاحية  شعفاط،  )مخيم  فلسطيني   140,000

ضاحية السالم، كفر عقب، سميراميس( من سكان القدس عن مدينتهم 

كما  الجدار.  خارج  تقع  باتت  فيها  يقيمون  التي  السكنية  المناطق  ألن 

سبب الجدار ونظام اإلغالق في فرض قيود مجحفة وعسيرة على األنشطة 

االقتصادي  الثقل  مركز  تشكل  التي   – المحتلة  القدس  في  التجارية 

منها  التجار  حركة  وعلى  بها  المحيطة  المناطق  وفي   – فلسطين  في 

وإليها. وأخيًرا، عمل جدار الضم والتوسع على تفكيك الترابط االجتماعي 

على  يقطنون  الذين  للفلسطينيين  االجتماعية  الحياة  نسيج  وتقويض 

جانبي الجدار.

واقع السكن في ظل الحصار واالنتهاكات االسرائيلية لقطاع غزة 

يتراوح  كم، وعرض  كم2، بطول 41  مساحة 360  على  غزة  قطاع  يمتد 

بين 12.6 كم، ويعيش فيه حوالى 2 مليون فلسطيني، ويعتبر أكثر األماكن 

كثافة سكانية في العالم ، واغلب سكانه هم من الجئي العام 1948، حيث 

يبلغ معدل الكثافة السكانية 4.661 فرد/كم2

النمو  ومعدل  مولود،   5.2 غزة  قطاع  في  الكلية  الخصوبة  عدد  ويبلغ 

السنوي 3.44%

اإلسرائيلي   العدوان  قبل   ( القطاع  في  السكنية  الوحدات  عدد  تقدر 

الحق في السكن الالئق بين الضمانات الدولية واالنتهاكات االسرئيليةالحق في السكن الالئق بين الضمانات الدولية واالنتهاكات االسرئيلية
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نائب مساعد المدير العام للشؤون الفنية
 

باتت  التي  الحيوية،  الخدمات  الكهرباء هي إحدى  أن  مما ال شك فيه 
االقتصادية  والقطاعات  والمؤسسات،  لــألفــراد،  الحياة  عصب  تشكل 
والتنموية المختلفة، والتي ال يمكن االستغناء عنها بأي شكل من األشكال. 
لذا سعت شركة كهرباء محافظة القدس منذ تأسيسها ومراحل تطورها 
الدائم على تقديم  رياديتها كشركة عصرية، وحرصها  الحفاظ على  في 
الخدمة الكهربائية األمثل، لجمهور المشتركين في كافة مناطق امتيازها. 
  ولقد وضعت كهرباء القدس نصب عينيها على توفير خدماتها، بما 
فيها توصيل خدمة التيار الكهربائي إلى المشتركين  في مناطق االمتياز 
بجودة  والزراعية،   والصناعية  والتجارية  المنزلية  قطاعاتهم  ولمختلف 
عالية وبأفضل  الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، التي تحفظ استمرارية 

التيار وسالمة العاملين والمستهلكين على حد سواء.
على  جاهدة  سعت  الشركة   فان  االهــداف،  هذه  تحقيق  اجل   ومن 
تطبيق انظمة وقوانين تستند الى مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية 
التكهرب،  وبهدف  واالمان من خطر  السالمة  للجميع  التي تضمن   )IEC(

تنظيم وضبط العمل ورفع المستوى المعرفي والمهني لهم .
 ولضمان توفير تمديدات كهربائية سليمة عند المشتركين اعتمدت 
الشركة على وجود ختم كهربائي مرخص من قبلها للقيام بتنفيذ العمل، 
شرح  على  يحتوي  وموحد  خاص  نموذج  بتعبئة  الكهربائي  يقوم  حيث 
رئيسية  ولوحات  وما تحتويه من دارات كهربائية  المنشأة  تفصيلي عن 
ختم  ويكون  االعمال،  هذه  جميع  يوثق  بمخطط  ايضا  ومدعمة  وفرعية 
الكهربائي مناسب لحجم الخدمة المراد فحصها وربطها بالتيار الكهربائي. 
بعد استكمال تقديم الطلب من قبل الكهربائي يقوم قسم الفحص في 
شركة الكهرباء بتحديد موعد لفحص الخدمة وتتم عملية فحص سالمة 
التمديدات من قبل فاحص شركة الكهرباء بوجود الكهربائي منفذ العمل 
الكهربائية  التمديدات  سالمة  من  بالتاكد  الفحص  قسم  يقوم  حيث 
والتأكد من نتائج الفحوصات التي قام بها الكهربائي واعطاء مالحظات ان 
وجدت على العمل، تكون النتيجة النهائية بربط الخدمة بالتيار الكهربائي 
او عدم ربطها اذا ما وجدت مالحظات فنية اساسية يجب معالجهتا من قبل 

الكهربائي والتقدم بعد ذلك لفحص الخدمة مرة اخرى بعد التعديل.
في  الكهربائية  ــدارات  ال بناء  في  المستخدمة  الكهربائية  المواد   إن 
المنشآت المختلفة سواءا كانت ضغط منخفض او متوسط )كوابل، مفاتيح 
...الخ( تاتي  اوتوماتيكية، قوابس، لوحات كهربائية،مصهرات،  قطع، قواطع 
من عدة مصادر، حيث تقوم الشركة بالتأكد من وجود شهادات فحص لها 
معتمدة حسب االصول، و يجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، 
اإلشارة  مع  ونتائجها  إجراؤها  تم  التي  والفحوصات  باالختبارات  وقائمة 
للطراز  واضح  ووصف  وجدت(،  )ان  سريانها  وشروط  االختبارات،  تقارير  إلى 
الالزمة  المعطيات  كل  مع  بالصورله  مدعما  أبعاده  متضمنا  عليه  المصادق 
لتحديده. ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات. وفي حالة وجود منتجات 
بفحص  ايضا  وتقوم  محلية  فحص  شهادات  بطلب  الشركة  تقوم  محلية 
االساسية،  الفنية  النواحي  على  الفحص مقصورا  ويكون  المنتج  من  عينات 
المواصفات  مؤسسة  اعتماد  طلب  أيضًا  ويتم  والتشغيلية.  العامة  السالمة 
والمقاييس للمنتج، حيث يوجد تعاون مشترك مع الشركة من خالل وجود 
أعضاء فاعلين في عدة لجان للمؤسسة لوضع أسس القياس، واالعتماد للمواد 
الدفاع  مع  المختلفة  العمل  وورش  المشترك  التعاون  وضمن  الكهربائية. 
المنشآت  في  المدني  الدفاع  اعتماد  الشركة  تطلب  الفلسطيني  المدني 
وفي  لالطفال،...إلخ  الترفية  ومنتجعات  كالمستشفيات  والحساسة  الخاصة 

األحمال الخاصة كالمصاعد.
 وفي هذا السياق ننصح المشتركين بضرورة األخذ بعين االعتبار األخذ 
المشترك  قيام  عند  توافرها  الواجب  النقاط  من  مجموعة  االعتبار  بعين 
سيقوم  الذي  الكهرباء  فني  يكون  أن  أهمها:  الكهربائية،  الخدمة  بتركيب 
أو  المنزلية  كانت  سواء  الكهربائية،  للخدمات  الالزمة  التمديدات  بإنجاز 
التجارية، أو في المنشآت األخرى، معتمدًا ولديه التراخيص واالختام الالزمة 
إلنجاز مهامه بالشكل المطلوب، وذلك حرصًا على جودة العمل، بما يتوافق 
مع األنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك للحد من المخاطر التي قد تنتج عن 
خلل في عدم االلتزام بالمعايير الصحيحة للخدمة المطلوبة كخطر التكهرب، 

ناهيك عن الخسائر المادية التي يمكن أن يتكبدها المشترك.
بمنح  ايضا  الشركة  تقوم  السياق  هذا  في  ســرده  تم  ما  إلى   إضافة 
الــدورات  خالل  من  وتأهيلهم،  الكهرباء  قطاع  في  للعاملين  التراخيص 
المتخصصة التي تقوم بها في مركز التدريب المهني التابع لها في أريحا 

مبدأ ترسيخ فحص الخدمة الكهربائية في كهرباء 
القدس لضمان جودة الخدمة وسالمة المشتركين

خالل صيف العام 2014(  261 ألف وحدة سكنية، ونسبة ملكية المسكن 

ألحد  أفراد األسرة %83، فيما 7 %  تعيش في مساكن مستأجره،        

متوسط كثافة السكن بلغت 1.6 فرد في الغرفة الواحدة، بينما يعيش 

%10 من السكان في مساكن ذات كثافة عالية بواقع 3 أفراد أو أكثر في 

الغرفة الواحدة.

يعيش %60 من األسر في شقق، %37 في بيوت،  و2.3 % في مسكن 

فيلال ، و%1 في براكة أو خيمة.

يعاني السكان من انقطاع متكرر للتيار يصل من 12-8 ساعة يوميًا، 

من  وسحبها  شحها  ظل  في   95% إلى  المياه  تلوث  مستوى  ويصل 

االمتصاصية  الحفر  المساكن على  %25 من  الجوفي، وتعتمد  خزانها 

الجوفية،  المياه  لتلوث  يؤدي  ما  الصحي،  للصرف  المفتوحة  والقنوات 

في  والحق  الصحة  في  الحق  على  خطرًا  يشكل  ما  البحر،  مياه  وكذلك 

بيئة نظيفة.

والذي  المتكرر  العدوان  مراحل  قبل  السكن  في  عجزًا  القطاع  يعاني 

كان آخرها في العام 2015، ولقد تفاقم هذا العجز بعد العدوان بنسب 

يصعب حصرها. خاصة في ظل استمرار الحصار والهجمات المتكررة من 

والتجمعات  المنشئات  بها بعض  والتي تستهدف  االحتالل  قبل قوات 

السكانية. 

واجبات دولة االحتالل بموجب القانون الدولي 

الخاضعين  األفــراد  جميع  إزاء  حقوقية  التزامات  إسرائيل  على 

أوردت  كما  تحتلها،  التي  األراضي  في  هم  من  فيهم  بمن  لسيطرتها، 

انطباق  إسرائيل  تنكر  أخــرى.  دولية  وهيئات  الدولية  العدل  محكمة 

باستثناء  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيين  على  الحقوقية  التزاماتها 

السلطات  تقول  إسرائيل.  من  جــزءًا  تعتبرها  التي  الشرقية،  القدس 

يقيد  تفسير  على  بناء  ينطبق،  ال  اإلنسان  حقوق  قانون  بأن  اإلسرائيلية 

على  وبناء  تحتلها،  التي  األراضي  على  وليس  الدولة  أراضي  على  سريانه 

القول بأن قانون االحتالل ينطبق على الضفة الغربية، باستثناء مكون حقوق 

اإلنسان منه. محكمة العدل الدولية، باإلضافة إلى هيئات حقوقية عديدة 

في األمم المتحدة ولجان أممية، رفضت هذا التفسير، على أساس نصوص 

درجة  على  بناء  تعرف سريانها  التي  الصلة،  ذات  اإلنسان  مواثيق حقوق 

سيطرة الحكومة على الفرد وليس على حدود الدولة، وعلى أساس أن قانون 

سرا، ال ُيلغي أحدهما اآلخر، بل 
ُ
تبا وف

ُ
حقوق اإلنسان وقانون االحتالل، كما ك

أن التزامات كل منهما تكمل اآلخر وتنطبق جميعًا على السكان الخاضعين 

للسيطرة الفعلية ألية حكومة6.

والممارسات  واألنظمة  القوانين  في  التمييزية  اإلسرائيلية  المعاملة 

ألف  و420  يهودي  مستوطن   490 نحو  على  مباشر  بشكل  تؤثر  اإلداريــة 

فلسطيني في المناطق الخاضعة للسيطرة القسرية اإلسرائيلية في الضفة 

الغربية )المنطقة ج والقدس الشرقية(. فضاًل عن ذلك، فإن تداعيات وآثار 

السياسات التمييزية اإلسرائيلية أوسع بكثير، إذ تؤثر على نحو 2.4 مليون 

فلسطيني يعيشون في مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة )المعروفة 

المدنية  المسؤوليات  أغلب  إسرائيل  فوضت  حيث  وب(  أ  بالمنطقتين 

المنطقة ج تضم كميات كبيرة  أن  وراء هذا  السبب  الفلسطينية.  للسلطة 

من موارد المياه وأراضي الرعي واألراضي الزراعية، وكذلك احتياطي األراضي 

المنطقة ج هي  أن  التحتية. كما  والبنية  والبلدات  المدن  المطلوبة لتنمية 

المنطقة الوحيدة المتاخمة لمناطق الضفة الغربية األخرى، مما يعني عزل 

المدن والبلدات )التي تقع خارج المنطقة ج( في شكل جيوب أو بؤر منفصلة 

عن بعضها البعض.

الخاتمة 

     في الختام تقع مسؤولية كبيرة على دولة االحتالل في احترام حق 

الشعب الفلسطيني في التمتع بالحق في السكن الالئق ومقومات إعماله 

المساءلة  آليات  وتفعيل  دعم  المطلوب  المقابل  في  الواقع،   أرض  على 

الدولية لمحاسبة إسرئايل على انتهاكاتها الواسعة التي لم تصب هذا 

الشعب  حق  }اسها  وعلى  به  المتصلة  الحقوق  بقية  وانما  بذاته  الحق 

الفلسطيني في تقرير مصيره واالقامة في وطنه واالستفادة القصوى من 

موارده، والعودة الى اراضيه وبيوته التي أخلي وهّجر قسريًا منها.      

الهوامش: 

١- ينظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان » انفصال ال مساواة« 

https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166 
٢- قامت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإصدار التعليق 
أساسية  عناصر  المالئم وحددت سبعة  السكن  في  بالحق  المتعلق    4 رقم  العام 
تشكل بمجموعها الضمانات األساسية التي يوفرها القانون الدولي لتمتع األفراد 
المسكن،  في شغل  لالستمرار  القانوني  الضمان  وهي:  المالئم  السكن  في  بالحق 
وتوفر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسية، والقدرة على تحمل التكاليف، 
والصالحية للسكن، وإتاحة إمكانية الحصول على السكن والموقع، والسكن المالئم 

من الناحية الثقافية.
٣- الحملة العالمية لحقوق اإلنسان،)لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، 

صحيفة وقائع رقم 61، تنقيح1، ص22.
٤- ينظر تقرير فلسطينيو االغوار يعانون التهجير

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

٥- ينظر موقع دائرة شؤون المفاوضات
https://www.nad.ps/ar/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86

%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3 
٦- المصدر نفسه 

واعطائهم  الفحص  بقوانين  المتعلقة  المستجدات  آخر  على  إلطالعهم 
المعارف النظرية والعملية الالزمة لتحديد صالحيات  ومسؤوليات العامل  

في قطاع الكهرباء حسب قدراته الفنية والعلمية والعملية.
في  إدماجه  أساس  على  تقوم  القطاع  هذا  في  العامل  كفاءة  رفع  إن 
ما  كل  على  وتأهيله   تدريبه  يتم  بحيث  المكانياته  المالئمة  ــدورات  ال
يستجد من تطورات ومواصفات وتشريعات في سوق العمل بهذا المجال.
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رام الله – عقدت اليوم اللجنة التحضيرية لتنظيم 
في  الفلسطيني  المستهلك  حماية  جمعية  فعاليات 
والذي  العالمي  الموئل  بيوم  والبيرة  الله  رام  محافظة 
يصادف عالميا وعربيا يوم 10/5 وهو االثنين األول من 

شهر تشرين اول من كل عام.
ألطــالق  النهائية  الترتيبات  اللجنة  وناقشت 
الفعاليات بالشراكة مع شركة سند للموارد االنشائية 
جمعية  وكانت  اليوم،  هذا  لفعاليات  دائما  كراعي 
حماية المستهلك قد اطلقت في العام 2011 منتدى 
االقتصادي  الراصد  مع  بالشراكة  العقاري  فلسطين 
تكون  اإلسكان  قطاع  في  فلسطينية  رؤيــة  لتثبيت 
والمجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومة  بين  تشاركية 

المدني.
اللجنة  أن  الجمعية  رئيس  هنية  صالح  وحسب 
المستوى  على  فعاليات  سلسلة  اقرت  التحضيرية 
وعقد  متخصصة  مطبوعات  بأصدار  تتمثل  الوطني 
القطاع  مــع  بالشراكة  متخصصة  نــقــاش  حلقات 
الهندسي والصناعات اإلنشائية والجامعات والنقابات 
قطاع  في  فلسطين  صورة  تظهر  الكهرباء  وشركات 
اإلسكان وسبل تطوير هذا القطاع ضمن االستراتيجية 
بقية  تفعل  كما  تطويرها  وسبل  لإلسكان  الوطنية 
العربية  االستراتيجية  إقرار  بعد  العالم خصوصا  دول 
لإلسكان وتوجه العالم من خالل منظمة األمم المتحدة 

.un-habitat للمستوطنات البشرية
كل  حق  على  سيكون  التركيز  أن  هنية  وأضــاف 
وسبل  الئق  سكن  على  بالحصول  فلسطيني  إنسان 
التهيئة للحصول على هذا الحق بالتركيز على حقوق 
أن  خصوصا  السكن  على  بالحصول  الدخل  محدودي 
ائتالفات تتشكل في العالم من أجل الضغط والتأثير 
الحقاق هذا الحق في الوقت الذي يقوم فيه االحتالل 
بتدمير هذا الحق عبر هدم البيوت ومنع البناء وترحيل 
هذا  استالب  على  والتركيز  اقامتهم  مكان  من  البدو 
والخليل  المحتلة  القدس  في  واضــح  بشكل  الحق 

واالغوار.

وشدد هنية أن الحق بالسكن الالئق حق من حقوق 
االنسان وجزء من اهداف التنمية 2030 وهي بالتالي 
يجب  التي  الفلسطيني  المستهلك  حقوق  صميم 
نحي  ذلك  أجل  ومن  االمــر  هذا  في  مرعية  تكون  أن 
الفلسطيني  المستهلك  لحقوق  باالنحياز  اليوم  هذا 
حيث  من  السكن  هذا  وجودة  السكن  على  بالحصول 

البناء ومواد البناء وعدم التالعب بجودته.
اللجنة  ع  عسيلي  ســمــاح  المهندسة  وقــالــت 
فلسطينيا  العالمي  الموئل  يوم  الحياء  التحضيرية 
المنزل  أهمية  وبــروز   19  – كوفيد  جائحة   ضوء  في 
المنزل  من  بعد  عن  والتعلم  والعمل  الحجر  ظل  في 
بات ملحا ان ننظر فلسطينيا بشكل مختلف تماما من 
حيث التصميم المواكب لهذه الحاجات وتحول الناس 
الجائحة،  ظل  في  المنزل  في  حيز  كل  من  لالستفادة 
بل  قائمة  غير  حاجات  عن  تعبير  أو  ترفا  ليس  وهذا 
أن مساحة  اليوم  نرى  بالنا  إنسان فما  لكل  هي حاجة 
البيت غير مناسبة بصورة تخترق الحق في السكن وكم 
وجدنا حاالت ال تتمكن من حجر نفسها لظروف السكن 

وعدم وجود غرفة تمكن الفرد من حجر نفسه.
وأضافت عسيلي اننا تعاطينا في التحضير الحياء 
المركزي  الجهاز  ومعطيات  احصائيات  مع  اليوم  هذا 
لإلحصاء الفلسطيني ومكونات االستراتيجية الوطنية 
الذي  الشهر  هذا  في  لتحديثها  والدعوة  لإلسكان 
مواد  جودة  على  وركزنا  العالمي،  اإلسكان  شهر  هو 
وكودات  البناء،  في  المدني  الدفاع  واشتراطات  البناء، 
الزالزل المراعاة في التصاميم، واليوم يجب ان نتوقف 
حقوق  من  كحق  اإلسكان  في  الناس  احتياجات  أمام 
ومتطلبات  الوباء  من  الصحية  الوقاية  في  المستهلك 

العمل والتعليم من المنزل.
اللجنة  عضو  ضميدي  نبيل  الــدكــتــور  وأشـــار 
اإلسكان  قطاع  على  للتركيز  المساعي  ان  التحضيرية 
المستهلك  حقوق  وأساس  اإلنسان  حقوق  من  كحق 
والسالمة  والتعليم  الصحية  الحقوق  تستقيم  ال  ألنه 
الغذائية وبقية الحقوق دون الحق بالسكن والحصول 

المشترك  العمل  أن  الواضح  ومن  الئــق،  سكن  على 
سيقود الى وضع قطاع اإلسكان والتنمية الحضرية في 

والبقاء  بالصمود  انها مرتبطة  قلب االهتمام خصوصا 
على األرض ومكافحة الضم وحماية األرض.

جمعية المستهلك في رام الله تطلق فعاليات يوم الموئل العالمي بالحق بالسكن للمواطنجمعية المستهلك في رام الله تطلق فعاليات يوم الموئل العالمي بالحق بالسكن للمواطن

م. غسان اسماعيل

لمحة موجزة

في الحقيقة لم اكن اتوقع بعد مضي اكثر من 15 
سنة على عملي في وزارة االسكان العودة للحديث عن 
الى تعميق من خالل  قطاع االسكان كمداخلة بحاجة 

الدراسات المتخصصة.
وقد آثرت هنا ان يكون هذا الموجز مقتصرًا على 
الحلول  عن  البحث  تاركًا  القطاع  هذا  معوقات  اهم 

للمختصين والمهتمين والمعنيين.
وأوجز هذه المعوقات بما يلي:

- سياسات االحتالل ومشاريعه االستيطانية وتأثيرها 
على هذا القطاع.

- عدم تبلور سياسات اسكانية واضحة والتي يجب ان 
وبالتالي  الحكومية  االمكانيات  االعتبار  بعين  تأخذ 
يجب ان تعتمد على سياسة الدعم وعدم اللجوء الى 

سياسات التزويد.
- ندرة األراضي الصالحة للسكن ومحدوديتها واللجوء 

لالراضي الزراعية ومايعكسه ذلك من آثار سلبية.
السكن  عن  البحث  في  الفلسطيني  المجتمع  ثقافة   -
الخاص به، ورغبته في المساحات الكبيرة واستخدامه 

لمواد البناء المكلفة رغم امكانياته الضعيفة.
للبنية  للسكن  الصالحة  االراضــي  من  كثير  افتقار   -

التحتية.
للبنوك  والصعبة  المعقدة  المالية  السياسات   -
على  الحصول  في  اليها  اللجوء  يعيق  بما  المحلية 

القروض الالزمة.
لتشجيعها  االسكانية  للجمعيات  - عدم وجود دعم 
بتكلفة  مناسبة  اسكانات  وتنفيذ  المبادرة  على 

تتجاوب مع امكانيات منتسبيها.
- ارتفاع تكلفة مواد البناء عمومًا ... وكذلك ارتفاع أجور 
يتقاضوها  التي  المرتفعة  األجور  نتيجة  العمالة 

العمال عند الطرف اآلخر.
- ضرورة اعادة تسجيل االراضي في فلسطين حيث ان 
معظم أراضي فلسطين تسوية غير منتهية وذلك 
لتسهيل افرازها للحصول على القروض السكنية .

قطاع  تواجه  التي  المعوقات  عن  الحديث  إن 
بحاجة  لها  الحلول  وايجاد  فلسطين  في  االسكان 
القطاع  مع  المختصة  الحكومية  الجهود  تضافر  الى 
للخروج  الخاص. وهذا يتطلب ورشات عمل مشتركة 

بتوصيات لدعم هذا القطاع.
بال شك فقطاع االسكان يعتبر قطاعًا حيويًا ومهمًا 
في الدورة االقتصادية لكل الدول. وفي فلسطين له 
تواجه  التي  القطاعات  أهم  من  كونه  اخرى  أهمية 

الهجمة االستيطانية على اراضينا.

معوقات قطاع االسكان في فلسطين

لمحة عن قطاع الحجر والرخام
يعتبر قطاع صناعة الحجر و الرخام العمود الفقري 
من   25% بنحو  يساهم  إذ  الفلسطينية  للصناعة 
عائدات القطاع الصناعي و بالتالي فهو أحد القطاعات 
الفلسطيني، حيث  الوطني  الداعمة لالقتصاد  الهامة 
الناتج  إجمالي  القطاع في  تصل نسبة مساهمة هذا 
السنوي  الدخل  مجموع  ويقدر    .5.5% إلى  المحلي  
لهذه الصناعة حوالي 400 مليون دوالر أمريكي بالرغم 
القطاع،  هذا  تعترض  التي  والصعاب  المشاكل  من 
يقارب  ما  وجود  إلى  المسحية  الدراسات  آخر  وتشير 
1200  منشاة عاملة في هذه الصناعة ما بين مصنع 
ومحجر وورشة عمل منتشرة من شمال الضفة الغربية 
الى جنوبها، ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 

)17000( عامل.
ونظرًا للجودة والمواصفات العالية  وتعدد االلوان 
إلى  يصدر  فإنه  الفلسطيني  الحجر  بها  يمتاز  التي 
األردن  مثل  والعالمية  اإلقليمية  االسواق  من  العديد 

والخليج العربي وأوروبا وأمريكا وغيرها ً، وتقدر نسبة 
الحجر  مبيعات  إجمالي  من   10% حوالي  الصادرات 

الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره أن النمط المعماري السائد في 
الكساء  الحجر في  استخدام  يتم من خالل  فلسطين 
الخارجي والبالط األرضي واألدراج والديكورات الداخلية 
الموضوع  هــذا  ألهمية  ونظرا  وغيرها.  والخارجية 
ومؤسسة  الحجر  صناعة  اتحاد  بين  التوافق  تم  فقد 
وبالتعاون  المقاولين  واتحاد  والمقاييس  المواصفات 
مع مركز الحجر والرخام على ان يكون استخدام الحجر 

تبعا لجودته ومواصفاته. 
فنية  تعليمات  تطوير  على  حاليا  العمل  ويتم 
والعامة  الحكومية  للمشاريع  وخاصة  للحجر  إلزامية 
والكبيرة التي تزيد عن 1000 م2 لضمان الحد األدنى 
المستهلك  حقوق  على  حفاظا  و  للحجر  الجودة  من 

وحماية للمنتج الوطني.
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تكاليف  ارتفاع  في  ليست  التقرير  الـمشكلة حسب   -
وأسعار البناء بل في انخفاض مستوى الدخل للفراد.

على  يتم  الذي  سكنهم  تمويل  في  الفقراء  يعتمد   -
خالل  من  التقرير-  حسب   _ التمويل  توفر  حسب  مراحل 

الشبكة االجتماعية من العائلة.

احصائيات فلسطينية:

رصدنا  الفلسطيني  لألحصاء  الـمركزي  الجهاز  حسب 
االرقام التالية:

الجهاز  أعدها  التي  السكانية  التقديرات  على  بناء 
مليون   13.5 حوالي  هناك  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي 
فلسطيني  مليون   5.1 نحو  منهم  العالم  في  فلسطيني 
أنثى.   مليون  و2.51  ذكر  مليون   2.59 فلسطين،  دولة  في 
فبلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 3.05 مليون 
بينما  أنثى،  مليون  و1.50  ذكر  مليون   1.55 منهم  نسمة، 
قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 2.05 مليون 

نسمة، منهم 1.04 مليون ذكر و1.01 مليون أنثى.
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  التجمعات  عدد  بلغ 
موزعة  تجمعا   43 ضمها  االسرائيلي  االحتالل  ينوي  التي 
على النحو التالي:  10 تجمعات في شمال الضفة الغربية، 
في  تجمعات   3 الغربية،  الضفة  وســط  في  تجمعا    30
جنوب الضفة الغربية، حيث قدر عدد الفلسطينيين فيها 

112,427 فردًا بمساحة اجمالية قدرها 477.3 كم2.
أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة 
إجمالي  من   44% بلغت  فلسطين  في  العاملة  القوى  في 
القوة البشرية )األفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر( خالل 
في  و41%  الغربية  الضفة  في   46% بواقع    .2019 العام 

قطاع غزة. %
%29 من األفراد في فلسطين فقراء خالل العام 2017 

معدل البطالة المنقح بين المشاركين في القوى العاملة 
المنطقة،  حسب  فلسطين  في  فأكثر(  سنة   15( لألفراد 
الفلسطيني  لألحصاء  الـمركزي  الجهاز  وأورد   2019-2015
على  النتائج  فكانت  الفلسطينية  األسر  أولويات  تقسيم 

النحو التالي:
1ر%36 من األسر الفلسطينية تعتبر أن توفير الـمأكل أولويتهم.

1ر%23 تعتبر توفير العمل أولوية لهم.

2ر%21 تعتبر أن توفر الـمال أولويتهم.
1ر%8 تنظر إلى توفر فرص التعليم كأولوية.

%6 تعتبر توفير العالج أولوية.

الدعم الحكومي لإلسكان:

تركز الدعم الحكومي لإلسكان منذ الستينيات في كل 
الدول النامية تقريبا على محور العرض حيث تقوم الدولة 
للـمواطنين  وتمليكها  اإلسكانية  الـمشاريع  ببناء  تــارة 
بمقابل  السكنية  األرض  على  للحصول  دعمهم  أو  مباشرة، 
القروض  توفير  أو  البناء  ــواد  م فــي  دعمهم  أو  اســمــي، 
مع  ولكن  الـمحور،  هذا  في  الدعم  أنواع  آخر  إلى  التمويلية 
نهاية الثمانينيات وتمشيا مع التوصيات التي خرجت بها 
مناقشات دورة اإلسكان في السنة الدولية اليواء الـمشردين 
1987 فقد تحولت السياسة اإلسكانية عامة واستراتيجية 
 ENABLING التمكين  منهجية  نحو  خاصة  الدولي  البنك 
STRATEGY بديال لسياسة الدعم الـمباشر. وتبلورت بعدها 
Global shelter strat- العالـمية لإلسكان  االسترايتيجة 

egy GSS والتي توصي بتوسيع الخيارات اإلسكانية حتى 
تلبي الطلب الـمتراكم لكل شرائح الـمجتمع وتفعيل الدعم 
للشريحة  االقتصادي  الـمردود  حسب  اقتصاديا  الحكومي 
الـمجاالت  في  األنظار  تحول  عليه  ترتب  مما  االجتماعية، 
موجهات  بتفعيل  الدعم  تقديم  نحو  والحكومية  البحثية 

الطلب االقتصادي وليس على محور العرض.

دور اإلسكان في تقوية بنى الدولة الفلسطينية

بنى  تقوية  في  فاعل  دور  له  اإلسكان  إن  الواضح  من 
الدولة الفلسطينية من خالل جوانب مختلفة أبرزها توسيع 
مواجهة  في  الفلسطينية  البشرية  الـمستوطنات  قاعدة 
األرض  حساب  على  الفصل  ــدار  وج والضم  االستيطان 
التنمية  والـموارد الطبيعية الفلسطينية وحجب إمكانيات 
عن الشعب الفلسطيني وحجب إمكانيات االنتفاع باألرض. 
الفلسطينية  البشرية  الـمستوطنات  هذه  وتكتسب 
الحدودية  والـمناطق  واألغــوار  القدس  في  خاصة  أهمية 
على  الفلسطيني  السكاني  التواجد  تكثيف  أجــل  من 
الفلسطيني  الـموقف  ضــوء  وفــي  الفلسطينية.  األرض 

تتمة/ فلسطين ويوم الموئل العالمي
على  الفلسطينية  الـمحافظات  بين  الربط  على  الـمصر 
وضــرورة  أهمية  على  والتأكيد  الـمواصالت  طرق  أســاس 
لإلسكان في  ومكثفا  مباشرا  فإن دعما  الجغرافي  التواصل 
الـمناطق الريفية وضواحي الـمدن إلى جانب البنية التحتية 
والخدمات الالزمة سيؤدي إلى عوامل صمود وضرب سياسة 

الكانتونات التي يجري التعاطي معها احتالليا. 
دور اإلسكان في تدعيم مفهوم التنمية من أجل الصمود 
من خالل توفير عوامل الصمود على األرض الفلسطينية من 
والخدمات  التحتية  البنية  وتوفير  اإلسكان  مشاريع  خالل 
يعتبر  واذ  األجــل.  طويل  التمويل  خالل  ومن  لها  الالزمة 
اإلسكان مدخال مهما في الدخل القومي وهو استثمار مجٍد 
ويساهم في تنمية قطاعات اقتصادية أخرى فهو بالتالي 
ينعكس  الذي  االقتصادي  النمو  في  األهمية  بالغ  عنصر 
ايجابيا على االقتصاد الفلسطيني. كما يحتل قطاع اإلسكان 
انشاء شركات مساهمة  اقتصاديا مهما يساهم في  بعدا 
فتح  مجال  في  التجارية  الـمصارف  في  والتوسع  عقارية، 
والفائدة  مرتفعة،  سيولتها  ألن  وذلك  اإلسكاني  االئتمان 
وازدياد  متدنية.  الدوالر،  وبخاصة  األجنبية،  العمالت  على 
أنواع االستثمار العقاري عددًا، وايجاد أنماط عقارية جديدة، 
البناء  عدا  والفنادق،  التسويقية  والـمجمعات  األبراج  مثل 
والـمكاتب  والشقق  الخاص  السكن  التقليدي مثل  العادي 

والـمحالت والـمساكن الـمشتركة )اإلسكان التعاوني(.
ومنذ اللحظة األولى لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
خالل  من  سواء  خاصة  أهمية  اإلسكان  قطاع  تولي  وهي 
الـمشاريع التي نفذت بشكل مباشر من خالل وزارة األشغال 
اإلسكان  لجمعيات  الدعم  خالل  من  أو  واإلسكان  العامة 
التعاونية ومن خالل تخصيص األراضي الحكومية لـمشاريع 
الـمباني  وإصالح  بناء  إعادة  برنامج  خالل  من  أو  اإلسكان، 
االجتياحات  بفعل  للضرر  تعرضت  التي  والخاصة  العامة 
وإعادة  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  من  الـممول  اإلسرائيلية 
أعمار قطاع غزة. ولعبت الجمعيات اإلسكانية دورا مهما ما 
كجزء  الفلسطينية  التحرير  منظمة  من  بدعم  السلطة  قبل 

من عوامل الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه.

حقائق حول واقع اإلسكان في فلسطين:

- يعتبر اإلسكان واحدا من أهم القطاعات االقتصادية 
االقتصادية،  التنمية  مدخالت  من  مهما  مدخال  ويعتبر 
بحيث  االجمالي.  المحلي  الناتج  في  فاعلة  مساهمة  وله 
يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية قطاعات أخرى 
مشاغل  والبالط،  الطوب  الجاهزة،  الخرسانة  الـمحاجر،  مثل 

األلـمنيوم، الـمكاتب الهندسية، الصناعات االنشائية.
بين  التوازن  وعدم  السكنية  الوحدات  أسعاد  ارتفاع   -

العرض والطلب.
- ارتفاع أجور السكن.

- ارتفاع أسعار األراضي.
- يساهم قطاع اإلسكان في إيجاد فرص عمل.

- هناك مؤشرات في قطاع اإلسكان في فلسطين على 
البيع  أجل  من  البناء  إلى  االيجار  أجل  من  البناء  من  انتقاله 
ومن  قصيرة،  استرجاع  وفترات  أكبر  بعوائد  يتمتع  كونه 
البيع  على  الطلب  من  أكثر  االيجار  على  الطلب  أن  الواضح 

نتيجة للوضع االقتصادي العام.
بات  العقاري  والرهن  التمويل  نظام  أن  الواضح  من   -
موجودا على الـمستوى الفلسطيني، وهوعمليا نظرا الرتفاع 

فوائده ال يوفر فرصا لذوي الدخل الـمحدود.
منخفض  السكن  بخصوص  واضــح  تصور  يوجد  ال   -

أوســع  يعتبر  حيث  الــشــعــبــي(،  )اإلســكــان  التكاليف 
الذي  الخاص  القطاع  هو  اإلسكان  قطاع  في  الـمستثمرين 
لذوي  التكاليف  منخفض  السكن  أولوياته  ضمن  يضع  ال 
متوسط  من  اقل  دخلهم  يعتبر  )الذين  الـمحدود  الدخل 

دخل الـمجتمع(.

وبخصوص اإلسكان في القدس:

نالحظ التهجير الـمنظم ضد ابناء القدس.
وليسوا  دائمة  اقامة  مقيمين  يعتبرون  القدس  مواطنو 

مواطنين.
القدس، عدا سياسة هدم  بناء ألبناء   عدم اصدار رخص 

الـمنازل بحجة عدم الترخيص.
 توسيع حدود البلدية لتشمل ضم أراض فلسطينية من 

دون السكان.
 التمييز الواضح سلبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية.
 السياسة االستيطانية التي تقضم األرض الفلسطينية.

 ارتفاع حجم الضرائب التي يدفعها ابناء القدس خصوصا 
األرنونا وعدم وجود خدمات مقدمة لهم.

 معظم االستثمارات في قطاع اإلسكان تأتي من القطاع 
الخاص.

اللذان  والتوسع  الفصل  وجــدار  االستيطان  سياسة   -
الفلسطينية حدا من  ابتلعا مساحات واسعة من األرض 

امكانيات التوسع اإلسكاني في فلسطين.

السكن منخفض التكاليف:

فيه  تنخفض  مسكن  هو  بل  منه،  الغرض  عن  النظر 
تكاليفه في  وتكـون  منـه،  المنافع  إلى جملة  الكلفة  نسبة 
حدود القدرة المالية للمستفيد منه، وتتحقق فيه المعايير 
المسكن  حاجة  ويلبي  اإلنسـانية،  والمضـامين  الدنيا 
األساسية أي تتوفر فيه المتطلبات الضرورية لحياة اإلنسان 
من أمن وراحة وطمأنينة وحرية واستمتاع شخصي، ويحقق 
الفرد فيه شخصيته الذاتية. وبهـذا المعنـى يمكـن اعتبار 
حاجاته  فيها  اإلنسان  يشبع  اجتماعية  وحــدة  المسكن 
وحياة  اإلنسان  كرامة  مع  تتفق  التي  والمعنوية  المادية 

أسرته.
 واإلسكان منخفض الكلفة ال بد أن تراعى فيه المعايير 
واالستغالل  الكلفة  في  توفيرا  تحقق  التي  للسكن  الدنيا 
األمثل )كغرف النوم والمطبخ والحمام وغيرها(. واالقتصاد 
في الكلفة ال يعني بناء المسكن وفقا للمعايير الدنيا التي 
مـن  يمنـع  ذلك  ألن  منها  أقل  هو  ما  إلى  تجاوزها  يجوز  ال 
التي  األغــراض  في  الداخلية  المسكن  مساحات  استغالل 

حددت لها. وإن وضع معايير دنيا للمسكن. 

المأوى المالئم :

أن   19  - كوفيد  جائحة  ذكرتنا  نفسه،  الوقت  وفــي 
باألمان  نشعر  فلكي  سقف.  مجرد  من  بكثير  أكثر  المنزل 
والتعلم، يجب  والعمل  العيش  االستمرار في  ونتمكن من 
الخدمات  إلى  بالوصول  يسمح  مأمونا،  المنزل  يكون  أن 
على  والحصول  النظافة  لتدابير  األساسية  والهياكل 
مساحة كافية للتباعد الجسدي. ويجب أن ُيمكن كذلك من 
الوصول إلى المساحات الخضراء والمفتوحة العامة وفرص 
العمل والخدمات الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفال 

والمرافق االجتماعية األخرى.

مقترحات وتوصيات:

الفلسطيني  الـمستوى  على  اإلسكانية  السياسة  أهمية   -
بتلبية  الحكومة  بها  ستقوم  التي  )الكيفية  وهــي 
إلى  السياسة  واضعو  يهدف  التي  األســر  احتياجات 

يتم  مختلفة  وبرامج  مشاريع  ومجموعة  مساعدتها، 
وأعمال  إجراءات  عدة  تتضمن  وطني  إطار  في  تنفيذها 
ضمن إطار تطوير األرض وتنميتها ومواد البناء والتقنية 
والتمويل وأعمال البناء وتطوير وتوفير اإلسكان. وتتأثر 
البنية  مستوى  مثل:  عوامل  بعدة  اإلسكانية  السياسة 
التحتية، القوانين، آليات تسجيل األراضي وحق التملك.

إعداد  واستكمال  اإلسكانية،  والسياسات  البرامج  تطوير   -
قاعدة قانونية وتشريعية للقوانين.

خروج  من  الحد  بهدف  الريفية  للتنمية  برامج  اعتماد   -
الـمواطنين من القرية باتجاه الـمدينة.

- التوازن في التنمية بين محافظات الوطن.
- توفير البنية التحتية والخدمات للتجمعات السكانية.

- التنسيق والتواصل في قطاع اإلسكان بين وزارة االشغال 
للدور  نظرا  الـمحلي  الحكم  وهيئات  واإلسكان  العامة 

الـمناط بكل جهة في مجال الـمشاريع اإلسكانية.
كونه  القدس  في  اإلسكان  لقطاع  خاصة  عناية  توجيه   -
القدس في مواجهة  عنوانا اليجاد عوامل الصمود البناء 

مخطط اسرلة الـمدينة.
- مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع اإلسكان لذوي 

الدخل الـمحدود.
- توفير الخدمات العامة والبنية التحتية لـمشاريع اإلسكان.

- اعتماد نظام القروض طويلة األجل ألغراض اإلسكان من 
خالل مؤسسة الرهن العقاري وغيرها من الـمؤسسات.

- وضع مقاييس وأسس لـمشاريع اإلسكان.
- تركيز مشاريع اإلسكان في الـمناطق الريفية والحدودية 

وتزويدها بكافة الخدمات الالزمة.
- انشاء صندوق لدعم اإلسكان في فلسطين بتمويل عربي 

وإسالمي.
أجل  من  التكاليف  منخفض  السكن  برامج  على  التركيز   -

خدمة الفقراء ومحدودي الدخل في فلسطين.
والتي  بها  الـمرتبطة  واألبحاث  اإلنشاءات  تطوير صناعة   -
الـمستوردة  الـمنتجات  قبل  من  عالية  منافسة  تواجه 
بخصوصها،  الـمنشأ  بلد  مــواصــفــات  تعتمد  والــتــي 
لكال  األولــويــة  تمنح  بحيث  اإلسرائيلية،  والـمنتجات 

الـمنتجين على حساب الصناعة الفلسطينية.
اإلسكان حتى يصبح  العرض في قطاع  تكلفة  - تخفيض 
وهذا  الـمجتمع،  من  الدخل  محدودة  للطبقات  متاحا 
تخفيض  خــالل  من  العرض  بعوامل  التحكم  يتطلب 

تكلفتها منها األرض والعمالة ومواد البناء والتمويل.
اإلسكانية  الجمعيات  ــى  إل الحكومي  الــدعــم  توجيه   -
التعاونية التي يتعاظم الـمردود االقتصادي من خاللها.

- التركيز على دور الحكومة في انتاج السكن منخفض من 
خالل التمويل الكامل أو الجزئي للـمشروعات من موازنة 
الدولة أو عبر الـمنح العربية والدولية، أو من خالل توزيع 
أراضي الحكومة للبناء عليها بأسعار رمزية ولـمدة محددة 
تلك  البناء خالل  يتم  لـم  اذا  أخرى  لصالح مشاريع  تعاد 

الفترة الـممنوحة.
- من الواضح أن الفئة االجتماعية لـمحدودي الدخل ال يمكن 
إسكانها في سكن صحي مناسب بيئيا واقتصاديا دون 
االقتصادية  الـمالءمة  لرفع  الـمباشر  الحكومة  تدخل 
الـمباشر  الدعم  لن يكون دون توجيه  الفئة، وهذا  لهذه 
االجتماعية  للفئة  السكن  تحقيق  إطار  في  يصب  الذي 

الـمستهدفة.
الفنية  القطاعات  تأهيل  إعــادة  تدريب  برامج  تنظيم   -
الـمساهمة في بناء السكن منخفض التكاليف وصيانتها 
بحيث يتم رفع كفاءة هذه الـمشروعات بأقل األعباء على 

األسر محدودة الدخل والفقيرة.
كون  التكاليف  منخفض  للبناء  كــود  اعتماد  بضرورة   -
االجتماعي  والبعد  الفنية  الـمواصفات  يتضمن  الكود 

واالقتصادي والبيئي.
باالعتبار حاجات  التنظيمية  الـمخططات  أن تأخذ  - ضرورة 
التوسع السكاني واختيار أراض مناسبة للسكن من حيث 

صالحيتها إلقامة مشاريع قليلة التكلفة.

- أهمية إنشاء بنك إسكان حكومي.

مواقع ذات صلة مرجعية بالورقة:
www.pcbs.org الجهاز الـمركزي لألحصاء الفلسطيني -

www.arriyadh.com/EskanRes/index.asp موقع جريدة الرياض -
www.al-ayyam.com جريدة األيام -

www.daralhayat.com/ جريدة الحياة اللندنية -
- www.papp.undp.org
- www.wafa.ps
- www.habitat.org
- www.pecdar.org

- وزارة االشغال العامة واإلسكان 
الله  رام  محافظة  في  الفلسطيني  المستهلك  حماية  جمعية  رئيس   -

والبيرة
- المنسق العام الئتالف جمعيات حماية المستهلك
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ضد  معركتنا  في  محوًريا  كان  كما  اإلنسان.  حقوق  من  أساسي  حق  السكن 

انتشار فيروس كوفيد19 حيث كان في بعض األحيان مسألة حياة أو موت ُ. يبرز 

ا، كما يؤدي إلي تفاقمها. 
ً
انتشار  كوفيد19 أزمة اإلسكان العالمية الموجودة مسبق

بدون سكن الئق، فإنه من المستحيل تنفيذ التباعد االجتماعي وممارسات النظافة 

المائة من سكان  20 في  أكثر من  أو  1.8 مليار شخص،  - ويفتقر حوالي  الجيدة 

المستوطنات  في  يعيشون  شخص  مليار  وهناك  المالئم.  السكن  إلى  العالم، 

عام  بحلول  مأوى.  بال  مليون شخص   100 من  وأكثر  الفقيرة  واألحياء  العشوائية 

2030 ، يمكن أن يرتفع عدد األشخاص في مساكن غير الئقة إلى 3 مليارات.

الفقيرة  األحياء  - في  الذين يعيشون في ظروف سكنية غير الئقة  السكان 

والمستوطنات العشوائية - هم األكثر تضرًرا خالل أزمة كوفيد19. باإلضافة إلى 

تعطل  فإن  والمزدحمة،  الصغيرة  المساكن  في  الُمجِهدة  المنزلية  اإلقامة  بيئة 

الشبكات االجتماعية والحمائية وانخفاض الوصول إلى الخدمات يزيد من مخاطر 

العنف على النساء واألطفال. كما يساهم غياب الخدمات األساسية وانتشار التوتر 

وظروف المعيشة غير الصحية في تدهور الحالة الصحية.

آليات  والوطنية  المحلية  الحكومات  من  العديد  وضعت  الوباء،  فترة  خالل 

واإلخالء،  التشرد  لمعالجة  تدابير  ذلك  في  بما  ا، 
ً
ضعف األكثر  األشخاص  لحماية 

 عن توفير الخدمات الصحية األساسية. ومع ذلك، فإن التدخالت طويلة األجل 
ً

فضال

األهمية،  بالغة  تعتبر  واألراضي  لإلسكان  الحالية  النُهج  مراجعة  على  تركز  التي 

ألنها يمكن أن تشكل بشكل كبير نجاح أو فشل المناطق الحضرية في االستجابة 

لألحداث المتطرفة والتعافي من الكوارث في المستقبل ُ. يعد اإلسكان أًمرا محوًريا 

الحال  هو  كما  واالقتصادية  االجتماعية  وحيويتها  وشكلها  المدن  طبيعة  في 

بالنسبة لنتائج الصحة العامة.
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مذكرة مفاهيمية  22 يوليو 2020
اإلسكان للجميع: مستقبل حضري أفضل

يقدم اليوم العالمي للموئل 2020 الفرصة للمشاركة في مناقشة عالمية حول 

التأثير التحويلي لفيروس كوفيد19 على قطاع اإلسكان واستكشاف كيفية إعادة 

بناء المجتمعات بشكل أفضل، من خالل االستفادة من دور اإلسكان كمحفز لتقديم 

أن تكون  الناس. يجب  حقوق اإلنسان بشكل تدريجي و كأساس لتحقيق رفاهية 

التنمية الحضرية المستدامة والشاملة. أدي كوفيد19  قضايا اإلسكان في صميم 

إلى تسليط الضوء على مفارقة اإلسكان - في الوقت الذي يحتاج فيه الناس بشكل 

عاجل إلى مأوى، الزالت الماليين من الشقق والمنازل خالية.

لمدننا  المستدام  التحول  مفتاح  هو  والمالئم  والميسور  الشامل  السكن 

وآمنة  وشاملة  مرنة  مدن  إلى   11 المستدامة  التنمية  هدف  يهدف  ومجتمعاتنا. 

المالئم واآلمن  السكن  إلى  الوصول  2030، ومن بين األهداف  ومتنوعة بحلول عام 

األحياء  وترقية   2030 عام  بحلول  للجميع  األساسية  والخدمات  التكلفة  والميسور 

الفقيرة. يوفر الوباء فرًصا جديدة لجميع األطراف المعنية للمشاركة.

من  أنه  ويدركون  المحلية  المجتمعات  مع  سيعملون  قادة  إلى  المدن  تحتاج 

واستراتيجيات  اإلسكان  استراتيجيات  توفر  للجميع.   اإلسكان  توفير  الممكن 

 عن إشراك أكثر 
ً

ترقية األحياء الفقيرة ومنع توسعها على مستوى المدينة، فضال

أهداف  تنفيذ  وتسريع  لتوسيع  السبيل  الفقيرة،  األحياء  من سكان  ماليين   5 من 

التنمية المستدامة في المدن والمجتمعات في عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية 

التنمية  في  والمستبعدين  والفقراء  الضعفاء  المدن  تدمج  أن  يجب  المستدامة. 

الشاملة للمدينة .

تحتاج الحكومات إلى إعادة تشكيل السياسات واالستراتيجيات والتشريعات 

اإلنسان  حقوق  وإعمال  وحماية  واحترام  للجميع  متنوعة  سكنية  حلول  أجل  من 

للجميع في المدن. يجب على الحكومات أن تضع الناس في صميم عملية صنع القرار 

، مما يضمن المساواة وإعمال حقوق اإلنسان للجميع.

المجتمعات  تمكين  في  المساعدة  الحكومية  غير  المنظمات  على  يجب  كما 

النساء  ا، 
ً
ضعف األكثر  الفئات  لمساعدة  شاملة  ألجندة  الحكومات  تنفيذ  وضمان 

والرجال والشباب واألطفال والمسنين والالجئين والمهاجرين واألقليات واألشخاص 

المصابين بأمراض مزمنة، أو تحديات جسدية ليصبحوا شركاء متساويين لتحسين 

»اإلسكان  أجندة  تشكيل  في  المشاركة  من  المجتمعات  تمكين  ينبغي  السكن. 

للجميع« العالمية في البلدان والمدن والمستوطنات حول العالم.

عجلة  دفع   (PPPPs) والناس  والخاص  العام  القطاعين  بين  للشراكات  يمكن 

االستثمار  وكذلك  البناء  لقطاع  التمويل  إلى  الوصول  وتوفير  الشاملة  التنمية 

وشاملة  ابتكارات خضراء  يبتكر  أن  الخاص  للقطاع  ويمكن  المالئم.  اإلسكان  في 

وبأسعار معقولة وقابلة للتطوير ، وأن يدعم ويستثمر في جعل التزامات الحكومة 

ورؤى واستراتيجياتها حقيقة واقعة.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تنظر مراكز البحث والمعرفة في توفير البيانات 

والقطاع  الحكومات  مع  الشراكة  التنمية  وشركاء  للمستثمرين  يمكن  واالبتكار. 

الخاص والمجتمعات المحلية للمساعدة في التغلب على العقبات، وتوفير آليات 

وأدوات تمويل متنوعة لتمكين الشراكات المتعددة »إعادة البناء بشكل أفضل”.

سيكون اليوم العالمي للموئل 2020 بمثابة مركز للتنسيق وتبادل المعلومات 

لتعزيز فكرة اإلسكان والمأوى وترقية األحياء الفقيرة باعتبارها أساسية لوظائف 

المدن في تلبية احتياجات السكان. أظهر الوباء أن المدن والحكومات المحلية في 

الفقر  ومستويات  التفاوتات  من  الحد  نحو  تتحرك  أن  يمكن  العالم  أنحاء  جميع 

وتوفير الوصول إلى السكن المالئم للجميع، كعامل محفز لتحقيق حقوق أساسية 

أخرى.
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أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أول يوم أثنين 
من شهر تشرين األول/أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم 
العالمي للموئل، ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغيرها 
وكبيرها، ولتوكيد حق الجميع في المسكن المالئم. ويراد 
القدرة —  بأن لدينا  العالم  اليوم كذلك تذكير  من هذا 

وعلينا تقع المسؤولية — لتشكيل مستقبل مدننا.

موضوع 2020 — اإلسكان للجميع:

مستقبل حضري أفضل

لطالما كان الحصول على سكن الئق مسألة حياة أو 
أن  باعتبار  19 ذلك   - موت. وقد أوضحت جائحة كوفيد 
الوباء  انتشار  لوقف  المطلوبة  الرئيسية  اإلجراءات  أحد 

هو البقاء في المنزل.
أن   19  - كوفيد  جائحة  ذكرتنا  نفسه،  الوقت  وفي 
المنزل أكثر بكثير من مجرد سقف. فلكي نشعر باألمان 
ونتمكن من االستمرار في العيش والعمل والتعلم، يجب 
الخدمات  إلى  بالوصول  يسمح  مأمونا،  المنزل  يكون  أن 
على  والحصول  النظافة  لتدابير  األساسية  والهياكل 
مساحة كافية للتباعد الجسدي. ويجب أن ُيمكن كذلك 
العامة  والمفتوحة  الخضراء  المساحات  إلى  الوصول  من 
ومراكز  والمدارس  الصحية  والخدمات  العمل  وفــرص 

رعاية األطفال والمرافق االجتماعية األخرى.
ما  يعيش   ،19  - كوفيد  جائحة  تبدأ  أن  قبل  ومن 
في  العالم  أنحاء  في  شخص  مليار   1.8 بنحو  يقدر 
غير  مساكن  او  رسمية،  غير  ومستوطنات  فقرة  أحياء 
الئقة أو في حالة من التشرد في المدن. ومن المحتمل 
غياب  بسبب  الصحية  الحالة  لسوء  يتعرض هؤالء  أن 
والتعرض  الذاتي،  للعزل  ومساحة  الصحية  الخدمات 

اليوم العالمي للموئلاليوم العالمي للموئل

بما  متعددة  وبيئية  واقتصادية  اجتماعية  لمخاطر 
والحرائق  والفيضانات  والعنف  االضطرابات  ذلك  في 
بفيروس  أكثر عرضة لإلصابة  وبالتالي فهم  والتلوث، 

كورونا.
وظهرت التفاوتات الهيكلية على مرأي البصر خالل 
األشخاص  يتأثر  كيف  يظهر  مما   ،19  - كوفيد  جائحة 
من األقليات والشعوب األصلية والمهاجرين بشكل غير 

متناسب بهشاشة اإلسكان واالكتظاظ والتشرد.
متزايدا  كذلك ضعفا   19  - كوفيد  جائحة  وأظهرت 
إلى  الناس  التي يفتقر فيها  المناطق  وانتشارا في في 
السكن الالئق أو يعانون من الفقر وغياب المساواة. وغالبا 
ما ُيتجاهل سكان هذه المناطق وال تتاح لهم الحماية، 
ويواجهون غالبا مخاطر اإلخالء وإعادة التوطين، وال سيما 

في أثناء األزمات.
لجميع  ومحفز  اإلنسان  حقوق  من  حق  السكن  إن 
الحقوق اإلساسية األخرى، وهو السبيل الوحيدة لضمان 

”الحق في المدينة للجميع“.

معلومات أساسية

التعيين

شهر  من  األول  األثنين  يوم  المتحدة  األمم  عينت 
للموئل.  عالميا  يوما  عام  كل  من  األول/أكتوبر  تشرين 
ويراد من الفكرة عكس حالة بلداتنا ومدننا، وحق الجميع 
العالم  تذكير  إلى  تهدف  أنها  كما  مالئم.  مــأوى  في 
بمسؤوليته الجماعية من أجل مستقبل الموئل البشري.

التاريخ

تم االحتفال باليوم العالمي للموئل للمرة األولى في 
المأوى«؛  في  »حقي  االحتفال  موضوع  وكان   ،1986 عام 
وقد استضافت مدينة نيروبي االحتفال في ذاك العام. 
وشملت االحتفاالت السابقة مواضيع اخرى مثل: »توفير 
المأوى للمشردين« )1987، نيويورك(، »المأوى والتحضر« 
)1990، لندن(، »مدن المستقبل« )1997، بون(، »مدن أكثر 
أمنا« )1998، دبي(؛ »المرأة في الحكم الحضري« )2000، 

فوكوكا(،   ،2001( فقيرة«  أحياء  بدون  »مدن  جامايكا(، 
»المياه والصرف الصحي للمدن« )2003، ريو دي جانيرو(، 
واشنطن   ،2009( المستقبل«  في  الحضري  و«تخطيطنا 

العاصمة(

المخطوطة الفخرية

تم اطالق جائزة المخطوطة الفخرية للموئل من قبل 
عام  في  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج 
البشرية  للمستوطنات  جائزة  أهم  حاليا  وتعتبر   1989
التي  المبادرات  الى تكريم  الجائزة  العالم. وتهدف  في 
توفير  مثل  المجاالت  مختلف  في  بارز  بشكل  ساهمت 
المأوى وتسليط الضوء على محنة المشردين والمواقف 
وتطوير  الــنــزاعــات  بعد  اإلعــمــار  اعـــادة  فــي  القيادية 
في  الحياة  ونوعية  البشرية  المستوطنات  وتحسين 
المناطق الحضرية. ويتم تقديم هذه الجائزة، وهي عبارة 
العالمي  االحتفال  أثناء  الفائز،  بإسم  محفورة  لوحة  عن 

باليوم العالمي للموئل

اليوم العالمي للموئلاليوم العالمي للموئل

هذه النشرة بالشراكة مع سند للموارد اإلنشائية والمقاالت

والمواضيع المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي سند بل تعبر عن رأي أصحابها.


