
 

 8526331-04فاكس: ، 526333/4/5-04هاتف:, 16072، الناصرة 51070ص.ب. ي إسرائيل،جمعية حقوق المواطن ف

 04-8526331, פקס: 04-8526333/4/5, טלפון: 16072, נצרת 51070האגודה לזכויות האזרח בישראל, ת"ד  
The Association for Civil Rights in Israel, P.O. Box 51070, Nazareth 16072. Tel: 04-8526333/4/ , Fax: 04-8526331 

www.acri.org.il, Raghad@acri.org.il 

 

 
 

 

 

 

مدنّي  من شأن التالميذ أن يستخدموها خالل  لنشاط   أفكار   املرحلة الرابعة:

 .جئالنتا اقتراح الحلول وعرضالبحث و 

 

ٌاملشكلة املدنية:  ختيارهم اعند ها يلإق سئلة على الطالب التطرٌ ٌل أفكار ٌ

  املسكن؟في ما هي القوانين املتوفرة في إسرائيل حول الحق 

  جتماعية ) وصف املشكلة، معطيات عنها(؟ما هي املشكلة ال 

 ما هو مصدر املشكلة، كيف نشأت؟ 

  ؟املواطنين العربما هي مطالب 

   املسكن؟في ق حبال اكيف يشكل الوضع الراهن مس 

  ّر حياة األشخاص الذين فيما إذا بقي الوضع كما هو، كيف يمكنكم تصو

 ينتمون للمجموعة 
ّ

 سنوات؟ 10بعد ة املهمش

 ؟ وإذا كان الجواب نعم لحل املشكلة وض نضالت اجتماعيةهل تم تنظيم وخ

 فكيف تمت وكيف انتهت؟

 ول عن تطبيق الحلول ؤ أية اقتراحات للحل يمكن أن تقترحوها؟ من املس

 على تغيير الوضع؟ املختلفة؟ ما هي قدرتكم ودوركم في التأثير 

 

 

ٌ:البحثلنشاط مدني  من شأن التالميذ أن يستخدموه خالل  أفكار

 و مخطط ،رئيس سلطة محلية ،في قسم الهندسة مسؤولين ابالت معمق .1

ناشطين في جمعية أو نشطاء اجتماعيين )  ن و ناشط ن و مهندس ،مدن

 وغيرها(عدالة  ،، جمعية حقوق املواطنالتخطيط البديل
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في محاولة ملعرفة  صحاب بيوت مهددة بالهدمأ متضررين/مقابالت مع  .2

 ؟السباب

 راض ي.أن مناقصات زواج ينتظرو أمقابالت مع  .3

مثل البلدة أو  الطالب  سكنفي مكان  لوضع الحق في املسكن إجراء مسح  .4

يحضرونها مع مركز التخطيط الحي )ُيمكن أن يتزود الطالب باستمارة مهنية 

 .(اوتعبئته  ، البديل

 للبناء وشقق سكنية. راض  أالسكان من جراء مسح لحتياجات إ .5

عنى التوجه إلى جهات محلية أو مناطق .6
ُ
الحق في املسكن )مثال دائرة ب ية ت

في املنطقة( أو السلطات  مكتب الترخيص والبناء أو سرائيل إراض ي أ

  في املنطقة(. مكتب الهندسة في البلديةاملسؤولة )مثل 

 بناء استمارة للمتضررين. .7

وصف صعوبات  ،زمة السكن في حي معينأوصف على الطالب مشاهدة:  .8

 ...حراش، بناء بلدات يهوديةأ ،ت، شوارع رئيسيةتوسيع البلدة بسبب كسارا

ٌأفكار 
م
تحضير جمعية حقوق  -بعد البحث  الطالب يقترحها   وحلوٌل طال مل

 :املواطن

 

  بة الحكومة ُم
َ
ف عن سياسة هدم املنازل في املدن  -بادئ ذي بدء –طال

ّ
بالتوق

ى العربّية البدوّية في والقرى العربّية، واألحياء العربّية في املدن املختلطة، وفي القر 

 .النقب

  ساعها وبمسؤولّيتها عن
ّ
يجب على دولة إسرائيل العتراف بعمق الضائقة وات

دها، والعمل عن كثب على ممارسة واجباتها القانونّية في توفير إطار تخطيطّي 
ّ
تول

م
ّ
ر إمكانّية البناء املنظ

ّ
ق باألراض ي لصالح الجمهور العربّي، والذي يوف

ّ
 وذاك املتعل

 
 
انّية والقانونّي أسوة

ّ
 .بسائر الفئات السك
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  ثّمة ضرورة لنتهاج سياسة العدل التوزيعّي الذي سيدفع نحو تدعيم مساواة

املواطنين العرب في تخصيص املوارد في مجالت البناء واألراض ي والتخطيط. بغية 

دت 
ّ
عبر إغالق الفجوات الشاسعة بين اليهود والعرب في هذه املجالت )والتي تول

 
 
توزيعّي  من التمييز والغبن والظلم(، ثّمة حاجة إلى تطبيق سياسة عدل   سنين طويلة

حة  .مصّحِّ

  توسيع حّيز األرض وحّيز التخطيط الواقع تحت تصّرف واستخدام املدن والقرى

ان العرب 
ّ
ل خطوة تستجيب على نحو فورّي لحتياجات السك

ّ
العربّية ل يشك

ا بمساواة الجمهور  والبلدات العربّية فحسب ، بل ُدم 
ُ
تساعد كذلك على الدفع ق

 .العربّي 

  تحديث َو/أو إعداد خرائط هيكلّية تلّبي الحتياجات السكنّية للبلدات العربّية

دة   وجيزة   زمنّية   واألحياء العربّية في املدن املختلطة، وذلك خالل فترات  
 ومحدَّ

ذلك على حلول إسكانّية في ومعقولة، وفي إطار إجراء تخطيطّي عاجل، والعثور ك

 .املرحلة البينّية إلى حين استكمال اإلجراء التخطيطّي 

  العتراف بجميع القرى العربّية البدوّية غير املعترف بها وتسوية أمورها من ناحيتي

ّي والتخطيط وإعداد الخرائط الهيكلّية التي تراعي 
ّ
البناَء  -في ما تراعي –الحكم املحل

كّية التاريخّية للبدو على القائم في القرى م
ْ
نذ عشرات السنين؛ والعتراف بحقوق املل

 .أراضيهم في النقب

  ان العرب في مؤّسسات التخطيط، وفي مجلس إدارة
ّ
ضمان التمثيل الالئق للسك

دائرة أراض ي إسرائيل، وفي األجسام العاّمة املسؤولة عن تحديد سياسات األرض 

 .والتخطيط لدولة إسرائيل

 طنين العرب في برامج املساعدة الحكومّية في مجال السكن، بما في ذلك دمج املوا

برامج ومشاريع للبناء الشعبّي في البلدات العربّية؛ والستثمار في الهياكل التحتّية 

والخدمات داخل هذه البلدات؛ ورصد متساو  للموارد بحسب الحتياجات ومدى 

   .صادّية في مجال اإلسكاناقت الحاجة لتسهيالت حكومّية ومنح  ومكافآت  
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 :بعد البحث إليه الطالب  أفكار لعمل مدني يبادر

 سرائيل تصف  إراض ي أدائرة /السكان  رسالة إلى أعضاء كنيست أو إلى وزير

 .وضع وحاجات السكان

  ق يسياسة التضي ةناهضمو  ،الحق في املسكنكتابة عريضة في موضوع

 ملساواة.وانعدام ا املتبعة ضد املواطنين العرب

 .حملة في اإلنترنت أو تشكيل مجموعة على الفيسبوك وما إلى ذلك 

  غرض الحصول على خدمة أو إحداث تغيير بتشكيل مجموعة عمل محلية

 .)سخنين كمثال(

   قائمة والتعاون معها.عمل  النضمام ملجموعات 
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