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  املراجع بشأن املوضوع استعراض املرحلة الخامسة:

 :تحتوي على معلومات ذات صلة مواقع إنترنتة واقتراحات بشأن قائمة مراجع أّوليّ 

نشرة معلومات حول قضايا البناء غير  –جمعية حقوق املواطن  .1

  هنااملرخص. 

  هناعوني بنا . املحامي ضائقة املسكن في املجتمع العربي في اسرائيل.  .2

توصيات لجنة كمينتس، التي أقيمت لتشديد العقوبات ضد البناء  .3

 هنا. غير املرخص في البلدات العربية

  هنا. -سناء بن بري املحامية  -االعتراف وادي النعم.. خطوة في مسيرة .4

حقوق وواجبات االنسان : دليل املواطن -جمعية حقوق املواطن  .5

 الحق في املسكن املالئم.-واملواطن

التماس غير مسبوق يطالب بوقف هدم -جمعيه حقوق املواطن  .6

  هنا :املنازل في القدس الشرقية

مهمة خاصة: سياسة هدم البيوت العربية في ة، برنامج العربي قناة .7

  هنا وسط إسرائيل:

 هنا: ة: هدم البيوت والعقاب الجماعي سياسة إسرائيلي ةالعربي قناة .8

تأثير هدم البيوت على الصحه النفسيه لألطفال الذكور  والصالبة  .9

 -النفسيه في قطاع غزة د. عبد العزيز موس ى ثابت طبيب نفس ي

 إياد .د ،إكلينيكي نفس ي طواحين  أخصائي أبو احمد .د ،فلسطين

 هنانفس ي.  ج طبيبالسرا

محمد خضر -سرائيليه معارضه لسياسة هدم البيوت إرؤيه  :مقال .01

 هنا. قرش 

http://www.acri.org.il/
http://www.acri.org.il/ar/?p=4262
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/housing-arabcitizens-arabic.pdf
http://www.acri.org.il/ar/?p=5072
http://www.acri.org.il/ar/?p=5072
http://www.acri.org.il/ar/?p=4877
http://www.acri.org.il/arab
http://www.alarabiya.net/programs/2008/12/13/61924.html
http://www.alarabiya.net/programs/2005/07/17/14997.htm
http://www.gcmhp.net/File_files/research28Oct2k7.pdf
http://www.arabvoice.com/
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بقلم:عمر  ، جزء من سياسة عنصرية  -هدم البيوت العربيةمقال:   .00

 هناحة. مصال

اقتراحات ومواد إضافية لنشاطات وفعاليات في موضوع سياسة هدم  .02

 من موقع جمعية حقوق املواطن.البيوت  

  ra/gaza.phphttp://www.adalah.org/aجمعيه عداله: .03

 هنا و  هناسياسة هدم البيوت بهدف العقاب في انتفاضة األقص ى.  .04

 هنا: مسكن بال الجليل بدو .05

 هنا  :مدرسة بال اوالد بيت بال اوالد .06

 هنا: جديدة عربية بلدة واقامة ركيفت محكمة .01

 هنا :ركيفت في زبيدات الووجين ارض فوق  اسرائيل علم وضع .01

  هنا: مستمرة القبول  لجان .09

 هنا: فقط لليهود الخيام احتجاج .21

 هنا: العرب؟ الشباب سيسكن أين .20
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