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إعداد:
ية )الموئل( جون دوبليسي وأحمد الأطرش – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

إخالء مسؤولية
ي هــذا المنشــور ل تعــرب بــأي شــكل مــن الأشــكال 

إن المســميات المســتخدمة والمــواد المعروضــة �ض
ي لأي بلــد، أو 

ي بشــأن الوضــع القانــو�ض عــن رأي  الأمانــة العامــة لالأمــم المتحــدة أو التحــاد الأورو�ب
ــا  ض مســاحتها أو حدودهــا، أو فيم ــ�ي ــق بتعي ــا يتعل ــة أو ســلطاتها، أو فيم ــة أو منطق ــم أو مدين اقلي
يتعلــق بنظامهــا القتصــادي أو درجــة تطورهــا. كمــا ول يعكــس تحليــل واســتنتاجات وتوصيــات هــذا 
يــة أو مجلــس إدارتــه  ورة وجهــات نظــر برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش المنشــور بالــ�ض

. ي أو التحــاد الأورو�ب

شكر وعرفان   
ــازة المســكن  ــز حي ــوان "تعزي ي )2017-2020( بعن ــل التحــاد الأورو�ب نامــج الممــول مــن قب بموجــب الرب
ــة  ي المنطق

ــة �ض ــة تخطيطي ــة ومكاني ــن خــالل تدخــالت اقتصادي والمنعــة للتجمعــات الفلســطينية م
ــم  ــع وزارة الحك ــاون م ــل( وبالتع ــة )الموئ ي ــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش ــج الأم ــام برنام ج"، ق
ــارة إىل  ش ــع الإ ــة، م ــذه الوثيق ــداد ه ي بإع

ــة لأدوات الأرا�ض ــبكة الدولي ــع الش ــة م اك ، بال�ش ــ�ي المح
ي ســياق اعتمادهــا 

ــكاً. �ض ي اكميــة المعياريــة والعمليــة للشــبكة مــن خــالل أكــرش مــن 80 �ش ة الرت الخــرب
لهــذه الوثيقــة، تــود وزارة الحكــم المحــ�ي أن تشــكر الأفــراد والمنظمــات الذيــن تمــت استشــارتهم 
ــم  ــول نقده ــة؛ ل ــاهماتهم القيم ــ� مس ــق 1( ع ي الملح

ض �ض ــ�ي ــة )المدرج ــذه الوثيق ــداد ه ــاء إع أثن
ومدخالتهــم لــم يكــن إعــداد هــذه الورقــة ممكنــاً. نتطلــع إىل التعــاون المســتمر مــع مجموعــة مــن 
ي تعزيــز حيــازة المســكن والمنعــة للتجمعــات البدوية 

كاء لتحقيــق الأهــداف المعلنــة والمتمثلــة �ض الــ�ش
ي المنطقــة المســماة "ج" بالضفــة الغربيــة. الشــكر موصــول لليــ� أبــو بكــر ومحمــد أبوقاعــود مــن 

�ض
جمــة هــذا المنشــور للغــة العربيــة.  الموئــل لرت
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الهدف والملخص. 1
ي صياغــة تغيــري السياســات 

ــة �ض ي هــذه هــو المســاهمة الفاعل
طــار السياســا�ت إن الهــدف مــن ورقــة الإ

ــة  ــازة المســكن والمنعــة للتجمعــات البدوي ــز حي ي تعزي
ي يمكــن أن تســاعد �ض

ــىت ــذ ال اتيجية التنفي واســرت
ــول إىل  ــق بالوص ــا يتعل ــددة فيم ــوط المتع ــر إىل الضغ ــة. بالنظ ــة الغربي ــن الضف ــة "ج" م ي المنطق

�ض
ــة  ــق هــذه المهم ــإن تحقي ــذه التجمعــات،  ف ــة له ــارات المعيشــة والممارســات التقليدي ي وخي

الأرا�ض
ي تمــت مشــاركتها 

ي تــم جمعهــا والأفــكار الــىت
ليــس كأي مهمــة معتــادة. ومــع ذلــك؛ فــإن المعلومــات الــىت

ي تســتند إليهــا ورقــة السياســات هــذه قــد أنتجــت بعــض 
ي دارت أثنــاء البحــث والــىت

والمناقشــات الــىت
اتيجية. يجابيــة لتوجيــه مثــل هــذه السياســة والســرت الأفــكار المهمــة والإ

كان الموضــوع الرئيســي للبحــث هــو استكشــاف طــرق لتوســيع مفاهيــم حقــوق الحيــازة فــي التجمعات 
البدويــة، وتعميــق الفهــم لكيفيــة مالءمــة هــذه الحقــوق مــع حقــوق جميــع الفلســطينيين ودعمهــم 
ــع  ــي مجتم ــا ف ــوق وحمايته ــذه الحق ــراف به ــن أن يســاهم العت ــف يمك ــا واســتكمالها، وتصــور كي له
واقتصــاد فلســطين فــي المســتقبل. فــي هــذا الصــدد تتطلــب الرؤيــة الواضحــة وتطويــر السياســات 
تنقــالً دقيقــاً لــكل مــن الأدوار والمســاهمات والمســؤوليات واللتزامــات الحاليــة والمحتملــة لمختلــف 
ــالل  ــي لســتراتيجيات الحت ــر الكل ــي ســياق التأثي ــك ف ــة  "ج"، كل ذل ــي المنطق ــات المســؤولة ف الجه
ســرائيلي المطــول فــي الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1967 وفــي أعقــاب اتفاقــات  والســتيطان العســكري الإ
ــتقبلية  ــهامات والأدوار المس س ــم الإ ــم، فه ــكل حاس ــاً وبش ــب أيض ــا ويتطل ــام 1993. كم ــلو لع أوس
ــرائيلي  س ــكري الإ ــالل العس ــن الحت ــج ع ــع النات ــل الواق ــها. يمي ــة نفس ــات البدوي ــة للتجمع والمحتمل
واســتراتيجيات الســتيطان فــي الضفــة الغربيــة )والمتعــارف عليهــا فــي العديــد مــن استشــاراتنا 
باعتبارهــا "المحــرك الجيوسياســي الأساســي"( إلــى التغلغــل للمناقشــات ووجهــات النظــر حــول كيفيــة 
التعامــل مــع عــدد كبيــر جــداً مــن التحديــات التــي يواجههــا الفلســطينيون. وهــذا بالطبــع أمــر جلــي، 
حيــث أن دولــة إســرائيل ل تــزال وســتبقى الجهــة المســؤولة فــي المنطقــة "ج "حتــى نهايــة الحتــالل. 

ــارات  ــدة والخي ــد فــرص السياســات الجدي ومــع ذلــك، فــإن الواقــع المجحــف يمكــن أن يعيــق تحدي
هــا مــن الجهــات المســؤولة عــالوة عــ� أصحــاب العالقــة،  اتيجيات للســلطة الفلســطينية وغري والســرت
ض  كــري ، ومــع الرت ض ي وممارســات ســبل المعيشــة وتاريــخ جميــع الفلســطيني�ي

بنــاًء عــ� اســتخدام الأرا�ض
وبشــكل خــاص عــ� هــذه الحالــة عــ� التجمعــات البدويــة، لــم يســمح معظــم أصحــاب العالقــة 
ي هــذه الوثيقــة بحــدوث ذلــك. حيــث 

والجهــات الفاعلــة، وبشــكل ملحــوظ، الذيــن تمــت مقابلتهــم �ض
ض  ــة سياســية مبتكــرة حــول البــدو، مــع الأخــذ بعــ�ي أظهــروا رغبــة واضحــة للتفكــري الجديــد نحــو رؤي
ي وطريقــة الحيــاة، ممارســات 

اث الثقــا�ض ي ذلــك الــرت
العتبــار القضايــا الرئيســية ومــن عــدة زوايــا بمــا �ض

ي وحقــوق الحيــازة، والقــدرة عــ� الصمــود عــ� مــر 
نتــاج الزراعــي، اســتخدامات الأرا�ض المعيشــة والإ

اتيجية. وشــملت المشــاورات أيضــاً ســيناريوهات غنيــة بالمعلومــات  مفيــدة  العقــود، والمواقــع الســرت
ض مســتقبالً بعــد زوال الحتــالل. ي فلســط�ي

للغايــة للموقــف المتوخــى للبــدو �ض
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خلفية. 2
ــام 19931، تواصــل ســلطات  ــات أوســلو لع ــات بموجــب اتفاقي ــي للترتيب ــع النتقال ــس الطاب ــى عك عل
ســرائيلية الســيطرة الحصريــة علــى التخطيــط والبنــاء فــي المنطقــة "ج" بالضفــة الغربيــة،  الحتــالل الإ
ــة  ــن عملي ــر م ــد كبي ــى ح ــطينيون إل ــتبعد الفلس ــا، ويُس ــي وإدارته ــات الأراض ــك سياس ــي ذل ــا ف بم
التخطيــط وصنــع القــرار فــي ظــل نظــام تخطيــط 2غيــر عــادل. كقــوة محتلــة، تنفــذ ســلطات الحتــالل 
ســرائيلية سياســات وتدابيــر تتعــارض مــع القانــون الدولــي، ممــا يــؤدي إلــى عمليــات الإخــالء  الإ
ــان  ــل الحرم ــرية مث ــل القس ــن العوام ــا م ــة وغيره ــة التحتي ــازل والبني ــدم المن ــبب ه ــري3، بس القس
مــن الخدمــات الأساســية، وخلــق بيئــة قســرية4 تــؤدي إلــى التهجيــر القســري، والنشــاط الســتيطاني، 
واســتمرار بنــاء الجــدار فــي الضفــة الغربيــة. أكــدت الأمــم المتحــدة مــراراً وتكــراراً علــى عــدم شــرعية 
ســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية: تنتهــك المســتوطنات  المســتوطنات الإ
المــادة 49 )6( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تحظــر نقــل أجــزاء مــن الســكان المدنييــن فــي دولــة 
الحتــالل الــى الأراضــي التــي تحتلهــا. كمــا وصــرح الأميــن العــام لالأمــم المتحــدة بوضــوح فــي تقاريــره 
نســان بــأن نظــام التخطيــط والترخيــص  المقدمــة إلــى الجمعيــة العامــة ومؤخــراً إلــى مجلــس حقــوق الإ
نســاني  الــذي تتبعــه إســرائيل فــي المنطقــة "ج" نظــام تمييــزي وتقييــدي ول يتوافــق مــع القانــون الإ

نســان. الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإ

ــة، تظــل الأرض المصنفــة كمنطقــة "ج" عنصــراً حاســماً لفلســطين المســتقلة فــي  ــى هــذه الخلفي عل
المســتقبل. فهــي تشــكل أكثــر مــن 60٪ مــن الضفــة الغربيــة ويعيــش حوالــي 300،000 فلســطيني فيهــا، 
كمــا ويعتمــد عــدد أكبــر بكثيــر علــى المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فيهــا مــن أجــل كســب عيشــهم5. 
ســرائيلية، ممــا يــؤدي إلــى  ومــع ذلــك، فــإن التطويــر فــي المنطقــة "ج "يخضــع لســيطرة الســلطات الإ
تقييــد التنميــة للفلســطينيين مــن خــالل وســائل متعــددة مثــل الحــد مــن أو رفــض إصــدار تراخيــص 
لالأفــراد لتشــييد المبانــي والخدمــات، إضافــة إلــى إصــدار أوامــر الهــدم والإخــالء والمصــادرة للمبانــي 
ــق ــتخدم بح ــزي المس ــيم التميي ــام التقس ــى نظ ــير إل ــذي يش ــر ال ــح. الأم ــيدت دون تصري ــي ش الت

 
ســرائيلية الفلســطينية المؤقتــة بشــأن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )1995(: "فــي المنطقــة المســماة ج؛ ســيتم  اتفاقيــات أوســلو، المــادة 27 مــن الملحــق الثالــث مــن التفاقيــة الإ  1
نقــل الســلطات والمســؤوليات المتعلقــة بمجــال التخطيــط والتقســيم إلــى ســلطة فلســطينية تدريجيــاً والتــي ســتغطي أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســتثناء القضايــا التــي 

ضافيــة، والتــي ســتكتمل فــي غضــون 18 شــهراً مــن تاريــخ افتتــاح المجلــس."  ســيتم التفــاوض بشــأنها فــي مفاوضــات الوضــع الدائــم خــالل مراحــل إعــادة النتشــار الإ
ضافــة إلــى أوجــه القصــور فــي الإجــراءات والممارســات  انظــر أيضــاً "النتائــج -23" مــن تقريــر المجلــس الستشــاري الدولــي)2015(: "جوانــب الحتــالل التــي تقيــد إعــداد الخطــة، بالإ  2
داريــة. ". فــي "التخطيــط المكانــي  نســاني الدولــي وقانــون الحتــالل هــو بمثابــة إنــكار للعدالــة الإ الخاصــة باعــداد المخططــات الهيكليــة المحليــة ومصادقتهــا وتجاهــل القانــون الإ

فــي المنطقــة "ج" مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة مــن الأراضــي الفلســطينية.
ســرائيلية "مناطــق إطــالق نــار"  نســانية )2014(، يوجــد 38 تجمعــاً فلســطينياً فــي أجــزاء مــن المنطقــة "ج" حددتهــا الســلطات الإ وفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ  3
نســانية )أ( فــي المنطقــة "ج" مــن  للتدريــب العســكري، وتتعــرض هــذه التجمعــات لخطــر متزايــد مــن النــزوح والإخــالء القســري. انظــر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ

نســانية الرئيســية، 2014. الضفــة الغربيــة: المخــاوف الإ
مــن المهــم الشــارة الــى أن النقــل القســري يمكــن أن يتــم عــن طريــق خلــق بيئــة قســرية ودون اســتخدام القــوة البدنيــة. علــى ســبيل المثــال، إن التدابيــر التــي تواجــه التجمعــات   4
البدويــة فــي الضفــة الغربيــة  بمــا فــي ذلــك عمليــات البحــث عــن المنــازل، وقطــع الميــاه والكهربــاء والخدمــات الأخــرى، والحرمــان مــن فــرص العمــل وســبل العيــش، تســهم فــي 

جملــة أمــور  فــي تهيئــة بيئــة يســتحيل البقــاء فيهــا عمليــاً. مجموعــة الحمايــة، الأرض الفلســطينية المحتلــة )2017(، مذكــرة البيئــة القســرية، )غيــر منشــورة(.
نســانية، يوليــو 2015، اســتناداً إلــى مشــروع ملــف تعريــف المناطــق الــذي تــم  نســانية لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ إحصــاءات مــن التقريــر الشــهري للنشــرة الإ  5

.)http://data.ochaopt.org/vpp.aspx :تنفيــذه فــي عــام 2013. )لمزيــد مــن المعلومــات ، انظــر
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ســرائيليين  الفلســطينيين6، بينمــا يعتبــر تقســيم المناطــق وإســتخدامات الأراضي وتخطيطها بالنســبة لالإ
ــن  ــة وم ــا بصــورة منهجي ــث الســماح بإنشــاء المســتوطنات وتوســيعها وتمويله ــن حي ــزاً م ــالً محف عام
ــي الأراضــي الفلســطينية المصــادرة7. ونتيجــة  ــة ف ــوارد الطبيعي ــي للم ــر القانون خــالل الســتغالل غي
ســرائيلية وتوســيعها، وتعييــن المناطــق  لمصــادرة الأراضــي وتخصيصهــا لبنــاء المســتوطنات الإ
العســكرية وبنــاء الجــدار الفاصــل فــي الضفــة الغربيــة، ل يتــاح للبنــاء الفلســطيني ســوى 1,050 كيلومتــر 
ــبة  ــل نس ــا يمث ــو م ــع8، وه ــر مرب ــة 3,502 كيلومت ــة "ج" والبالغ ــاحة المنطق ــي مس ــن إجمال ــع م مرب
ضئيلــة حوالــي 30٪ مــن المنطقــة "ج"، والتــي يســيطر عليهــا بشــكل كبيــر مــن قبــل ســلطات الحتــالل 
ســرائيلية9. علــى أرض الواقــع، لــم يُســمح للفلســطينيين حتــى الآن بالبنــاء علــى الأغلــب إل ضمــن  الإ
حــدود المخططــات الهيكليــة والتفصيليــة التــي صادقــت عليهــا إســرائيل والتــي تغطــي حتــى الآن أقــل 

مــن 1٪ مــن مســاحة المنطقــة "ج".

ــرة  ــة ومعاص ــر تاريخي ــل عناص ــددة مث ــر متع ــة عناص ــة الغربي ــي الضف ــط ف ــة التخطي ــس عملي تعك
ــي  ــة ف ــوة محتل ــام 1967، حافظــت إســرائيل كق ــر العســكرية. فبعــد حــرب ع ــة لالأوام ــة إضاف ومدني
ســرائيلية بعــد ذلــك  البدايــة علــى قانــون التخطيــط الأردنــي رقــم 79 لعــام 1966. قامــت الســلطات الإ
بتعديــل القانــون بالعديــد مــن الأوامــر العســكرية والنظمــة10. مــن الجديــر بالذكــر، فــي عــام 1971، 
ــا  ــط المعمــول به ــات التخطي ــن آلي ــذي يحــرم الفلســطينيين م ــر العســكري 418 وال ــم إصــدار الأم ت
بموجــب قانــون التخطيــط الأردنــي. حيــث ركــز الأمــر العســكري 418 جميــع ســلطات التخطيــط ضمــن 
ــوم، بالرغــم مــن  ــى الي ــة "ج" حت ــي المنطق ــت ســارية ف ــا زال ســرائيلي، وم ــش الإ ــة يقودهــا الجي لجن

اتفاقيــة أوســلو التــي هدفــت إلــى نقــل ســلطة التخطيــط  إلــى الســلطة الفلســطينية11. 

ترتبــط قضايــا اســتخدام الأراضــي )التخطيــط المكانــي والســيطرة علــى اســتخدام الأراضــي( وتنميــة 
الأراضــي )التخطيــط والبنــاء والتراخيــص والأنظمــة والتنفيــذ( ارتباطــاً وثيقــاً فــي المنطقــة "ج" مــن 
ســرائيلي(  الضفــة الغربيــة. وتتواصــل الجهــود المبذولــة للتطويــر )مــن خــالل النظــام العســكري الإ
والمصادقــة علــى المخططــات المكانيــة فــي المنطقــة "ج". هــذا وتســتمر المداخــالت فــي التحســن 
مــن حيــث إمكانيــة التغطيــة المكانيــة، وتكثيــف الجهــود نحــو القضايــا المطروحــة )التحــرك أكثــر نحو 
بنــاء العالقــات مــن أجــل التنميــة القتصاديــة بيــن التجمعــات الفلســطينية والبدويــة(؛ والتكامــل مــع 
أدوات التخطيــط العليــا التوجيهيــة. علــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد كانــت سياســة حكومــة فلســطين 
ممثلــة بــوزارة الحكــم المحلــي، عــدم إعــداد مخططــات هيكليــة محليــة قانونيــة للتجمعــات البدويــة 
التــي اختــارت عــدم الســتقرار فــي مناطــق معينة12، مشيـــرًة إلــى أن هــذه المجموعات تتمتــع بحقوق 
أوســع فــي الوصــول إلــى الأراضــي والمــوارد واســتخدامها، بينمــا تمــارس طريقتهــا الرعويــة فــي الحياة 

المم المتحدة )2015(. نهج "الأمم المتحدة " للتخطيط المكاني في "المنطقة ج" من الضفة الغربية المحتلة.  6
الحق 2018 ، منطقة "ج "الفاصلة: غور الأردن المعرض للخطر.  7

المم المتحدة )2015(. نهج "الأمم المتحدة " للتخطيط المكاني في "المنطقة ج" من الضفة الغربية المحتلة.  8
تم تأسيس  ما يعرف بالدارة المدنية السرائيلية في عام 1981 بموجب الأمر العسكري رقم 947.  9
.2005 ،COHRE / BADIL  ،"وامر العسكرية، انظر "حكم فلسطين

أ
لالطالع على نظرة عامة على ال  10

سرائيلية الفلسطينية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة )1995( أنظر اتفاقيات أوسلو، المادة 27 من الملحق الثالث من التفاقية الإ  11
حمــر، والرشــايدة، فصايــل، ومــرج نعجــة، 

أ
دعمــت وزارة الحكــم المحلــي عمليــات وضــع مخططــات فــي عــدد مــن التجمعــات البدويــة التــي اســتقرت، كمــا هــو الحــال فــي الخــان ال  12

مــرج غــزال/ عاطــوف.
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مــن خــالل التنقــل خــالل الفصــول. ويعتبــر هــذا مجــالً تتطلــب فيــه السياســات مزيــداً مــن الهتمام 
المحــدد، نظــراً لأن البــدو فــي الســياق الحالــي غالبــاً مــا يتطلبــون مزيجــاً فريــداً مــن قاعــدة آمنــة 
وتوفيــر للخدمــات الأساســية الضروريــة، مــع حريــة التنقــل والوصــول إلــى أراضــي الرعــي والمــوارد 
ــة الأخــرى للحفــاظ علــى قطعانهــم وطريقــة حياتهــم. ومــع ذلــك، وبالنســبة للتجمعــات  الطبيعي
ســرائيلية وإيداعهــا لنقلهــم  البدويــة، فقــد تــم إعــداد المخططــات وصياغتهــا مــن قبــل الســلطات الإ
إلــى المناطــق الحضريــة المســتقرة، ول تــزال هــذه المحــاولت مســتمرة، دون استشــارة أو موافقــة 
التجمعــات المســتهدفة. وفــي حــال نجــح الأمــر، فــإن هــذا التوطيــن القســري ســوف يدمــر طريقــة 
نتــاج الزراعــي فــي فلســطين، حيــث أنــه لــم يأخــذ بعيــن العتبــار الحتياجــات  حيــاة البــدو ونمــط الإ
الأساســية مــن المســاحات الالزمــة للحفــاظ علــى طبيعــة حياتهــم، إضافــًة الــى اســهامه فــي مزيــد 

مــن التشــويه لأنمــاط المســتوطنات البشــرية الدارجــة.

مــن الممكــن تتبــع أصــول البــدو وأســلوبهم الزراعــي فــي الضفــة الغربيــة إلــى القــرن الســابع فــي 
فلســطين التاريخيــة الجنوبيــة13، حيــث نجــوا كونهــم رعــاة بدوييــن، ول يــزال البعــض علــى أرضهــم 
ــا  ــاب م ــي أعق ــة ف ــم الأصلي ــرون أراضيه ــد الكثي ــن فق ــي حي ــة( ف ــرايا والكعابن ــوم )س ــة الي الأصلي
يعــرف بالنكبــة عــام 1948، عندمــا نــزح جــزء منهــم  مــن صحــراء تــل عــراد فــي النقــب14. وينحــدر 
آخــرون مــن صحــراء الرشــايدة، وبعضهــم مــن شــمال البــالد المحتلــة عــام 1948 )عــرب أبــو فــردة(، 

واخــرون مــن أماكــن أخــرى. 

ضافــة إلــى تشــريدهم، تعــرض البــدو فــي المنطقــة "ج" علــى مــدى العقــود الالحقــة وحتــى  وبالإ
نســان، بمــا فــي ذلــك النــزوح القســري غيــر  الوقــت الحاضــر إلــى عــدة انتهــاكات أخــرى لحقــوق الإ
القانونــي ومصــادرة الأراضــي. ول يــزال معظمهــم يقيــم حاليــاً فــي المنطقــة "ج" التــي تقــع بشــكل 

أساســي بيــن وادي الأردن ومنطقــة البحــر الميــت ورام هللا والقــدس والخليــل. 

ــو  ــذا النح ــى ه ــطينيين، وعل ــن فلس ــة كالجئي ــف الغالبي ــام 1948، تصن ــم ع ــى نزوحه ــر إل وبالنظ
يحــق لهــم الحمايــة والمســاعدة بموجــب القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك حــق العــودة وغيرهــا مــن 
الســتحقاقات مثــل التعويــض عــن الأرض المفقــودة والأضــرار الأخــرى الناجمــة عــن النــزوح، بمــا 
فــي ذلــك الفــرص الضائعــة. وبالنظــر إلــى أن الكثيريــن قــد ُشــردوا لحقــاً بفعــل التوســع الســتيطاني 
ــاً أن  ــم أيض ــق له ــا ويح ــائل، كم ــن الوس ــا م ــكرية وغيره ــي العس ــتخدام الأراض ــرائيلي، واس س الإ
ــى النحــو المنصــوص  ــي، عل ــون الدول ــاً بموجــب القان ــن داخلي ــة الأشــخاص النازحي يتمتعــوا بحماي
ــادئ  ــر المب ــي15. تعتب ــزوح الداخل ــق بالن ــا يتعل ــة فيم ــدة التوجيهي ــم المتح ــادئ الأم ــي مب ــه ف علي
ــرو(  ــادئ بينهي ــة أيضــا بمب ــن والمشــردين )والمعروف ــكات لالجئي المتعلقــة بإعــادة المســاكن والممتل
ــة والمســاعدة  غاث ــا أيضــاً، لأنهــا تدعــو إلــى ترابــط السياســات لمواءمــة وتنســيق الإ ذات أهميــة هن

كثر من 5,000 عام  ويعد جزء أصيل من النسيج الفلسطيني.
أ

13  من المهم التذكير أن تواجد البدو في منطقة فلسطين يرجع ل
بحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت.

أ
عبد القادر ياسين )1980(، تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية 1948-1918، مركز ال  14

Add2/53/1998/CN.4/E )http://www.un-documents.net/gpid.htm( 15  انظر
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ــن  ــاعدات م ــع المس ــر م ــدى القصي ــى الم ــانية عل نس الإ
ــد،  ــة الأم ــات طويل ــاء المؤسس ــج بن ــر مناه ــل تطوي أج

ــان16. نس ــوق الإ ــامل لحق ــار الش ط ــن الإ ــا ضم وكالهم

نســان اللتزامــات  ــى حقــوق الإ ــم عل ــق النهــج القائ يطب
ــة  ــة والوقائي ــا العالجي ــن آثاره ــكل م ــدول ب ــة لل المقابل
لمعالجــة المأســاة التــي تصاحــب الالجئيــن وحــالت 
ــدو تحــت  ــا يظــل الب ــك، وبينم ــى ذل التشــرد. عــالوًة عل
ســرائيلي، فإنهــم إلــى جانــب  الحتــالل العســكري الإ
"ج"  المنطقــة  فــي  الآخريــن  الفلســطينيين  جميــع 
نســاني  ــون الإ ــة بموجــب القان ــة الكامل يتمتعــون بالحماي
ــر  ــة مــن "الطــرد والتهجي الدولــي، بمــا فــي ذلــك الحماي
اتفاقيــة جنيــف  17مــن  المــادة 49  بموجــب  القســري" 
ــت  ــن وق ــخاص المدنيي ــة الأش ــة بحماي ــة المتعلق الرابع
الحــرب، والــذي يصنــف انتهاكــه علــى أنــه انتهــاك خطيــر 

لتفاقيــات جنيــف18.

ــي  ــطينيين ف ــع الفلس ــة لجمي ــر الحماي ــب توفي ــا ويج كم
لحقــوق  الدولــي  القانــون  بموجــب  الغربيــة  الضفــة 
ودولــة  إســرائيل  مــن  كل  إقــرار  خــالل  مــن  نســان  الإ
فلســطين علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــي  ــد الدول ــري، والعه ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــية، والتفاقي والسياس
الخــاص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. صدقــت فلســطين أيضــاً علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
ــعوب  ــة الش ــى اتفاقي ــطين عل ــرائيل وفلس ــن إس ــدق كل م ــم تص ــك، ل ــع ذل ــة. وم ــة الدولي الجنائي
ــة الحقــوق فــي  ــة( لعــام 1989 )رقــم 169( وتشــمل الحماي ــة )منظمــة العمــل الدولي ــة والقبلي الأصلي

مــن الغذائــي 
أ

زمــات الممتــدة"، 13 أكتوبــر 2015، علــى العنــوان: انظــر لجنــة ال
أ

مــن الغذائــي والتغذيــة فــي ال
أ

مــن الغذائــي العالمــي، "إطــار العمــل مــن أجــل ال
أ

انظــر لجنــة ال  16
ــدة  ــدن المتح ــى: http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf؛ والم ــر 2015، عل ــدة"، 13 أكتوب ــات الممت ــي الأزم ــة ف ــي والتغذي ــن الغذائ ــل الأم ــن أج ــل م ــار العم ــي، "إط العالم
والحكومــات المحليــة، "إعــالن ميكليــن بشــأن المــدن والهجــرة"، 16 نوفمبــر 2017، يتطلــع إلــى تطويــر الميثــاق العالمــي بشــأن الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والمنتظمــة لتوفيــر "إطــار 
نعــاش والتنميــة والأبعــاد  نســانية والإ عمــل موحــد للمبــادئ واللتزامــات والتفاهــم المشــتركة بيــن الأعضــاء الــدول بشــأن جميــع جوانــب الهجــرة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الأبعــاد الإ

 https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Mechelen-Declaration-final.pdf :نســان"، الفقــرة 9، علــى المتصلــة بحقــوق الإ
راضــي المحتلــة أو إلــى مناطــق خارجهــا - "بغــض النظــر عــن الدافــع". 

أ
17  تحظــر المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة الطــرد والنقــل القســري للمدنييــن المحمييــن - ســواء داخــل ال

ان الظــروف الوحيــدة التــي يُســمح فيهــا لقــوة الحتــالل بإجــالء الســكان مــن منازلهــم هــي عندمــا يكــون ذلــك أمــراً حاســماً مــن أجــل ســالمتهم، أو بحكــم "اعتبــارات الضــرورة 
العســكرية" - عندمــا يعيــق وجــود المدنييــن فــي ذلــك المــكان الأعمــال العســكرية فــي الحــروب. وحتــى مــع ذلــك، يجــب الســماح لالأشــخاص الذيــن تــم إجالؤهــم بالعــودة إلــى 
منازلهــم "فــور وقــف الأعمــال القتاليــة فــي تلــك المنطقــة". خــالل عمليــة الإخــالء المؤقــت، يجــب علــى المحتــل أن يــزود الأشــخاص الذيــن تــم إجالؤهــم بأماكــن معيشــة بديلــة 
وضروريــات أساســية للحيــاة. اتفاقيــات جنيــف 12 أغســطس 1949: الشــرح، التفاقيــة الرابعــة، المــادة. 49؛ بيتســيلم " المتصــرف بمهــام المالــك – سياســة إســرائيل فــي المنطقــة 

"ج"، الضفــة الغربيــة، يونيــو 2013، ص .97
ول(، 8 يونيــو 1977 ، مــادة. 85 )4( )أ( )العتــراف 

أ
ضافــي لتفاقيــات جنيــف 12 أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول ال 18  البروتوكــول الإ

بانتهــاك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 9 ، باعتبارهــا انتهــاكاً خطيــراً للبروتوكــول(.

ــل  ــة إرسائي ــدون خط ــدة ينتق ــم المتح اء الأم ــرب خ
ــدس ــن الق ــرب م ــة بالق ــازل البدوي ــدم المن له

حقــوق  اء  خــرب أعــرب   -  )2018 مايــو   31( جنيــف 
نســان التابعــون للأمــم المتحــدة عــن قلقهــم  الإ
ي 24 أيــار 

البالــغ بشــأن قــرار محكمــة إرسائيليــة �ف
بدعــم خطــة حكومــة إرسائيــل لهــدم المجتمــع 
ي خــان الأحمــر أبــو 

ي بالكامــل �ف
البــدوي الفلســطي�ف

ي القــدس. “يمهــد هــذا 
�ق ي الضفــة الغربيــة رسش

الحلــو �ف
ــة  ــكل حرك ــاً ويش ــلء 181 مواطن ــق لإخ ــرار الطري الق
الزاميــة مــن المحتمــل أن تــر�ق إىل درجــة النقــل 
اء. يعتــرب النقــل  القــري” حســب مــا قالــه الخــرب
ف داخــل  الفــردي أو الجماعــي للأشــخاص المحميــ�ي
اً للمــادة 147 مــن  ي المحتلــة انتهــاكاً خطــري

الأرا�ف
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. كمــا يشــكل النقــل القــري 
، ممــا  جريمــة حــرب بموجــب قانــون رومــا الأســاسي
اء  قــد يــؤدي إىل مســؤولية جنائيــة فرديــة. وقــال الخــرب
ــون  ــارخ للقان ــاك ص ــري انته ــلء الق ــاً إن الإخ أيض

نســان. الــدوىلي لحقــوق الإ
نســان،  ــة الســامية لحقــوق الإ ــان مكتــب المفوضي بي
اء الأمــم المتحــدة ينتقــدون خطــة إ�ائيــل  خــرب
ــدس، 31  ــن الق ــرب م ــة بالق ــازل البدوي ــدم المن له

ــديد( ــم التش ــار 2018 )ت أي
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ــة  ــي الحماي ــق ف ــدو الح ــون للب ــد يك ــفي. ق ــالء التعس ــر الإخ ــل وحظ ــة التنق ــم وحري ــكن المالئ الس
بموجــب قانــون الســكان الأصلييــن، مثــل إعــالن الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الســكان الأصلييــن، بمــا 
فــي ذلــك العتــراف بحقــوق الأرض والحــق فــي التمتــع بثقافتهــم وســبل عيشــهم والحفــاظ عليهــا. 
 C169 وســوف يتــم تعزيــز مثــل هــذه الحمايــات بشــكل كبيــر إذا كانــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة

ــول. ــارية المفع ــاله س ــوررة أع المذك

البدو في منطقة مسافر يطا – الخليل المصدر: برنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية، الموئل )2015(
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التعريفات اإلجرائية والمعلومات . 3
األساسية

هــم مــن  ض البــدو وغري ي فلســط�ي
ك )2016(، عرفــت الأمــم المتحــدة �ض ي تحليلهــا القطــري المشــرت

�ض
ي 

ــاً �ض ــات حرمان ــرش الفئ ض أك ــ�ي ــن ب ــا م ــة باعتباره ــة الغربي ــن الضف ــة "ج" م ي المنطق
ــاة �ض ــات الرع مجموع

ــم  ــام 201619. وه ي ع
ــخصاً �ض ــف 30,171 ش ــذا التصني ــن ه ــخاص ضم ــدد الأش ــغ ع ــث بل . حي ض ــط�ي فلس

ي الأرض الفلســطينية المحتلــة، 
نســانية �ض يتألفــون، وفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ

ي 
ي الملحــق 2(، منهــم 46 تجمعــاً معرضــاً لخطــر التهجــري القــ�ي �ض

مــن 172 تجمــع )انظــر الخريطــة �ض
ض عــ�  1,358 أ�ة )124  ( موزعــ�ي ض وســط الضفــة الغربيــة، ويبلــغ عــدد ســكانها 8,174 )5,975 مــن الالجئــ�ي
ي الأرض الفلســطينية 

نســانية �ض منهــا ترأســها امــرأة(. وأفــاد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ
ي التجمعــات البدويــة 

ض عامــي 2009 و 2019 تــم هــدم مــا مجموعــه 2,662  مبــىض �ض المحتلــة مؤخــراً أنــه بــ�ي
يــد 5,109 شــخص والتأثــري  ، ممــا أدى إىل ت�ش ض ي ذلــك 709 مبــىض ممــول مــن المانحــ�ي

ي المنطقــة "ج" بمــا �ض
�ض

عــ� إجمــاىلي 11,050 شــخصا20ً.

ســرائيلية للتجمعــات البدويــة التهجير القســري للتجمعــات الرعوية  تتضمــن خطــط ســلطات الحتــالل الإ
إلــى المناطــق الحضريــة المســتقرة وأخــرى ريفيــة، دون موافقــة التجمعــات المســتهدفة. مــن المهــم 
ســرائيلية للتجمعــات البدويــة تقــوم علــى إنشــاء بلــدة بدويــة  شــارة هنــا إلــى أن مبــادرات التخطيــط الإ الإ
متاخمــة للمناطــق "أ" أو "ب" وتهــدف إلــى تركيــز التجمعــات البدويــة فــي مناطــق صغيــرة محــددة دون 
إيــالء أي اهتمــام لحتياجاتهــم كرعــاة. حيــث تكــون مواقــع "النقــل" المعينــة غيــر كافيــة وتثيــر قضايــا 
إنســانية خطيــرة. تســمل المواقــع تلــك: ثــالث "بلــدات" جديــدة فــي فصايــل )شــمال أريحــا(، والنويعمة 
ــى "أراضــي  ــي ســيتم تطويرهــا عل ــوب شــرق القــدس( الت ــل )جن ــة أريحــا(، والجب )شــمال غــرب مدين
ــة "ج"21.  ــي المنطق ــذا الغــرض ف ســرائيلية والمخصصــة له ــا الســلطات الإ ــي تســيطر عليه ــة" الت الدول
هــذا وقــد أفــاد المجلــس الستشــاري الدولــي بتكليــف برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
)الموئــل( لدراســة وضــع التخطيــط المكانــي فــي المنطقــة "ج" بالضفــة الغربيــة فــي عــام 2015، مشــيراً 
ســرائيلية ل يهتــم بثقافــة البــدو أو الرعــاة مــن  دارة المدنيــة الإ الــى أن "نهــج التخطيــط الــذي تتبعــه الإ
حيــث التقاليــد، أراضيهــم الأصليــة وســبل عيشــهم، كمــا ويتجاهــل إعــالن الأمــم المتحــدة لعــام 2007 
ــة الحســنة الحاليــة فــي التخطيــط فــي البلــدان  بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة والممارســات الدولي

المقيمــة"22.
رض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولن السوري المحتل.

أ
منظمة الصحة العالمية )2016(. الظروف الصحية في ال  19

المنصة - أونالين - توزيع البيانات على الهدم والتشريد في الضفة الغربية – تم الوصول للمعلومات يوم 25 مارس 2019:  20
https://app.powerbi.com/view؟r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0N

GYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9 
نسانية )2014(. التجمعات البدوية المعرضة لخطر التهجير القسري. انظر مكتب تنسيق الشؤون الإ  21

ول(، 8 يونيــو 1977، مــادة. 85 )4( )أ( )العتــراف 
أ

ضافــي لتفاقيــات جنيــف 12 أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول ال البروتوكــول الإ  22
بانتهــاك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة 49، باعتبارهــا انتهــاكاً خطيــراً للبروتوكــول(.
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ي "بــدوي"، تُســتخدم عــادة لوصــف أشــخاص مــن  إن "كلمــة البــدو"، مشــتقة مــن المصطلــح العــر�ب
ــل  ــد أشــار أحــد أوائ ــة(. وق ــة ويســكنون الصحــراء )البادي ــة أو شــبه بدوي ــة بدوي ــاة رعوي نمــط حي
ــة"  ــوم "العصبي ــ� مفه ــديد ع ــالل التش ــن خ ــدو م ــدو ]...[ إىل الب ــن الب ــوا ع ــن كتب ــاء الذي العلم
ــط  ــة، الرواب ــة، القراب ــولء للقبيل ــف كان ال ــاً كي ــل، واصف ض القبائ ــ�ي ــات ب ــديد( والعالق ــولء الش )ال
". أمــا عــ� مســتوى التعريفــات الجرائيــة  ي فهــم النظــام والهيــكل القبــ�ي

العائليــة والدمويــة مهــم �ض
ي تســتخدمها الجهــات الفاعلــة الرئيســية بمــا فيهــا مؤسســات الأمــم المتحــدة عنــد 

المختلفــة والــىت
. فعــ� ســبيل المثــال، تســتخدم الأونــروا "وحــدة  وصــف المجموعــات البدويــة فهنــاك تفــاوت كبــري
ي 

ــانية �ض نس ــؤون الإ ــيق الش ــب تنس ــًة بمكت ــع"، مقارن ــتخدم "التجم ــل يس ض أن الموئ ــ�ي ي ح
الأ�ة"، �ض

ي تســتخدم "التجمعــات الســكنية". اعتمــاداً عــ� الموقــف؛ تشــمل 
الأرض الفلســطينية المحتلــة الــىت

ض أن  ــ�ي ي ح
ــخ. �ض ــون"، إل ــري الالجئ ــون وغ ــاة" "الالجئ ــدو" أو "الرع ــرى "الب ــة الأخ ــات الإجرائي التعريف

ي  للحكومــة الفلســطينية هــو عــادة "التجمعــات البدويــة". إن الســتخدام الدقيــق 
التعريــف الإجــرا�أ

للمصطلحــات هــو المفتــاح لفهــم الهيــكل الجتماعــي لهــذه المجموعــة. الأمــر الــذي يبقــى مهمــاً 
، والتحليــل الدقيــق وفهــم حــالت محــددة  ض الأكــرب اف بالختالفــات الضمنيــة داخــل الحــري هــو العــرت
ومجموعــات فرعيــة لتســهيل التدخــالت، مــع مالحظــة أن هــذا التحليــل والفهــم يتطلبــان جهــوداً 
ريــن. فعــ� ســبيل المثــال، يعتــرب تطويــر  ة والهادفــة لالأشــخاص المت�ض متضافــرة والمشــاركة المبــا�ش
ي المنطقــة "ج" وســيلة وأداة مــن شــأنها أن 

المخططــات الهيكليــة المحليــة للتجمعــات الفلســطينية �ض
ي 

ي التصــدي للسياســة الحاليــة: " ليوجــد مخطــط يعــىض عــدم وجــود تراخيــص للبنــاء" الــىت
تســاعد �ض

ي 
يــر عمليــات الهــدم وتهجــري هــذه التجمعــات الــىت �ائيليــة لترب اً مــا تشــري إليهــا الســلطات الإ كثــري

. تــم توجيــه سياســة وزارة  ض يــد عــدة مــرات عــ� مــر الســن�ي عــا�ض الكثــري منهــا - مثــل البــدو - مــن ت�ش
الحكــم المحــ�ي لتطويــر مثــل هــذه المخططــات المكانيــة لمجموعــات فرعيــة مــن "الرعــاة الآخريــن"، 
ورة للمجموعــات الفرعيــة مــن البــدو الذيــن لــم يختــاروا الســتقرار، وذلــك مــن أجــل  وليــس بالــ�ض
الحفــاظ عــ� طريقــة حياتهــم الثقافيــة، حيــث يمكنهــم التنقــل بحريــة وعــدم التقيــد ضمــن حــدود 

. المخطــط الهيــك�ي
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السياق. 4
فــي البدايــة، يتطلــب التفكيــر فــي مســتقبل التجمعــات البدويــة التفكيــر فــي مــا يســاء فهمــه مــن 
ــا أو  ــاء فهمه ــي يس ــي، والت ــاج الزراع نت ــيلة لالإ ــاة ووس ــلوب حي ــي كأس ــاهمة الرع ــة ودور ومس طبيع
يســتخف بهــا غالبــاً. فــي المقــام الأول، فإننــا نحتــاج إلــى معرفــة أن الرعــي ظاهــرة عالميــة موجــودة 
ــم،  ــي العال ــى نحــو 25٪ مــن مســاحة الأرض ف ــارس الرعــي عل ــم. "يم ــن العال ــرة م ــي أجــزاء كثي ف
ــا  ــة وم ــون أســرة رعوي ــدر بنحــو 200 ملي ــا يق ــي للحــوم، ويدعــم م ــاج العالم نت ــن الإ ــر 10٪  م ويوف
ــا  ــي أفريقي ــة".23 ف ــول والرن ــران، الخي ــى الثي ــة إل ضاف ــي، بالإ ــل والمواش ب ــن الإ ــار م ــن ملي ــرب م يق
جنــوب الصحــراء الكبــرى، يعتمــد مــا يقــدر بربــع الســكان )268 مليــون( مــن إجمالــي الســكان علــى 

الرعــي كوســيلة رئيســية لكســب العيــش.

ــرى  ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــًة بأفريقي ــبية مقارن ــكان النس ــداد الس ــاض أع ــن انخف ــم م ــى الرغ عل
ــرون  ــدى ق ــى م ــم عل ــي ومه ــخ غن ــا تاري ــة له ــة العربي ــل البدوي ــإن القبائ ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
عديــدة وعبــر انتشــار جغرافــي واســع فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية الحاليــة، العــراق، عمــان، اليمــن، الأردن، ســوريا، إســرائيل / فلســطين، مصــر، الجزائــر 
والمغــرب(.  وقــد عاشــت القبائــل البدويــة فــي منطقــة الجليــل، وكذلــك جنــوب فلســطين التاريخية، 
ضافــة إلــى الخليــل والضفــة الغربيــة لعــدة قــرون، حيــث كان معظمهــم مــن الرعــاة شــبه الرحــل،  بالإ
وحســب إحصــاء العــام 1922 بلــغ عــدد بــدو فلســطين نحــو 60 ألــف نســمة24. علــى امتــداد التاريــخ 
الفلســطيني، كان ول زال البــدو جــزًءا مــن المشــهد المــادي والثقافــي، ممــا أدى إلــى إثــراء الثقافــة 
الفلســطينية الحضريــة وتكاملهــا. ترتبــط طريقــة الحيــاة البدويــة ارتباطــاً وثيقــاً بأصلهــم كبــدو رعــاة. 
تقليديــاً، قســم البــدو أنفســهم إلــى ثــالث مجموعــات بنــاًء علــى مصــادر رزقهــم الرئيســية. كانــت 
المجموعــة الأولــى هــي البــدو "الحقيقييــن" - رعــاة الجمــال - الذيــن اســتفادوا مــن الصحــراء بأكملهــا 
ــت  ــه. وكان ــل مــن المــاء أو بدون ــى القلي ــة مــن الزمــن عل ــرات طويل ــل يمكــن أن يعيــش لفت ب لأن الإ
ــة الأغنــام والماعــز فــي المقــام الأول.  المجموعــة الثانيــة "صغيــرة" مــن البــدو الذيــن قامــوا بتربي
هاجــرت هــذه القبائــل لمســافات قصيــرة، حيــث تحتــاج الأغنــام والماعــز إلــى المــاء مــرة واحــدة 
علــى الأقــل يوميــاً. أمــا المجموعــة الثالثــة فكانــت "رعــاة" يحتفظــون بقطعــان مــن الأغنــام والماعــز 

ويمارســون أيضــاً الزراعــة الحقليــة"25.

ــاك اهتمــام  ــذ أواخــر التســعينيات، كان هن ــه "من ــة أن ــى البيئ ــاظ عل لحــظ التحــاد العالمــي للحف
متزايــد بالتنميــة الرعويــة المســتدامة والوعــي بهــا، ول ســيما جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا 

غذيــة والزراعــة(، دعــم ســبل المعيشــة الرعويــة المســتدامة. منظــور عالمــي بشــأن المعاييــر الدنيــا 
أ

مــم المتحــدة لال
أ

التحــاد العالمــي للحفــاظ علــى البيئــة 2012 )عــن منظمــة ال  23
ــدة. ص 2.  ــات الجي والممارس

بحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت.
أ

عبد القادر ياسين )1980(، تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية 1948-1918، مركز ال  24
ردن وسوريا:

أ
المجلة الربعية البقاء الثقافي )أذار 1984(، البدو في ال  25

 https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/nomads-jordan-and-syria
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ــبه  ــل وش ــدو الرح ــي للب ــأن الرع ــراف ب ــى العت ــي عل ــكل جزئ ــذا بش ــد ه ــطى"26. يعتم ــيا الوس وآس
الرحــل، فــي العديــد مــن الســياقات، هــو أكثــر ســبل العيــش، وأحيانــاً الوســيلة الوحيــدة المناســبة 
ــة  يجابي ــة الإ يكولوجي ــد للمســاهمة الإ ــاك أيضــاً فهــم متزاي ــة. هن والمتاحــة لســكان الأراضــي الجاف
ــل  ــه ويحص ــراف ب ــم العت ــا يت ــي، عندم ــاج الزراع نت ــن الإ ــكل م ــذا الش ــا ه ــن أن يقدمه ــي يمك الت
ــة فــي الرفــاه الجتماعــي والبيئــي  علــى الدعــم المناســب. يقــدم النظــام الرعــوي "إســهامات هائل
والقتصــادي فــي مناطــق الأراضــي الجافــة وخارجهــا. حيــث يتمتــع الرعــي بقــدرة فريــدة علــى إضافــة 
القيمــة وتحويــل المــوارد الطبيعيــة النــادرة إلــى لحــوم وحليــب ومصــدر دخــل ووســيلة للعيــش"27. 
ــاس  ــو أس ــة ه ــية الرعوي ــرة الماش ــط بهج ــتراتيجي المرتب ــل الس ــإن "التنق ــك، ف ــى ذل ــة إل ضاف بالإ
المرونــة البيئيــة العميقــة للرعــي". فــي عالــم ســريع التغيــر، ل تكفــي هــذه المرونــة البيئيــة وحدهــا، 
ويجــب أن تكملهــا المرونــة الجتماعيــة التــي تعززهــا "الظــروف الجتماعيــة والقتصاديــة المتكاملــة 
وبيئــة سياســاتية ومؤسســية داعمــة". يظــل الرعــّي عرضــة للصدمــات )المنــاخ، السياســة والقتصــاد(، 
ــا بعضــا28ً.  ــات سياســاتية ومؤسســية يعــزز بعضه ــب الدعــم مــن خــالل عملي ــي فهــي تتطل وبالتال
ولكــي يكــون هــذا الدعــم ناجحــاً ومســتداماً علــى المــدى الطويــل، فإنــه ينبغــي أن يســتند إلــى حــد 

كبيــر مــن المعرفــة بالقــدرة التكيفيــة للتجمعــات الرعويــة نفســها.

وفــي هــذا الســياق، فإنــه يجــري القيــام بالكثيــر مــن العمــل لتعزيــز المنعــة الرعويــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، مــع التركيــز بشــكل رئيســي علــى جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي أفريقيــا وآســيا الوســطى وفــي 
أماكــن أخــرى أيضــاً. علــى ســبيل المثــال، شــهدت المنطقــة العربيــة تشــكيل شــبكة التجمعــات العربيــة 
الرعويــة، بهــدف "إحيــاء وتوثيــق وتطويــر المعرفــة التقليديــة فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل اســتثمارها 
فــي تطويــر المجموعــات البدويــة الرعويــة وبنــاء قدراتهــا للمشــاركة الفعالــة فــي إعــادة تأهيــل وتحســين 
دارة التشــاركية المســتدامة للمراعــي". تهــدف الشــراكات مــن خــالل شــبكة التجمعــات العربيــة الرعويــة  الإ
إلــى "تعزيــز بنــاء القــدرات، والتعلــم المشــترك، والتواصــل وتبــادل الخبــرات بيــن الشــعوب الأصليــة 
)الســكان المحلييــن( فــي منطقتنــا، وتبــادل الهتمــام العميــق باحتــرام الحقــوق الثقافيــة والحقــوق فــي 
الأرض والمصــادر الطبيعيــة"29. لقــد نمــت هــذه الشــبكة بشــكل كبيــر مــن نضــال تجمــع واحــد وهــي 
قريــة جبليــة صغيــرة فــي جنــوب الأردن تســمى ضانــا، لتأكيــد حقوقهــم فــي الأرض. فــي هــذه العمليــة 
"تعلمــوا أنــه مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار المحلــي، فإنهــم بحاجــة إلــى بنــاء عالقــات 

قليميــة والدوليــة"30. مــع المنظمــات الوطنيــة والإ

هــذا يجــب أن ل يكــون مفاجئــاً. كانــت الســتدامة والمنعــة عنصرين أساســيين في اســتخدام الأراضي 
البدويــة التقليديــة علــى مــدى قــرون عديــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة مــن خــالل نظــام الحمــى 

التحاد العالمي للحفاظ على البيئة، المرجع سابق الذكر، ص 1.  26
راضي الجافة في إفريقيا الحد من المخاطر ومعالجة مواطن الضعف وتعزيز المرونة ص .7

أ
غذية والزراعة 2018، الرعي في ال

أ
مم المتحدة لال

أ
منظمة ال  27

هيلين يونغ وآخرون، المخاطر والمرونة والتنقل الرعوي، مركز فينشتاين الدولي، 2016، ص 15-16.  28
https://www.iucn.org/regions/west-asia/our-work/drylands-livelihood-and-gender-programme/arabian-pastoralist-com- :ــة ــى البيئ ــاظ عل ــي للحف ــاد العالم التح  29

 munities-network
https://www.ileia.org/2016/12/19/building-arab-pastoralist-communities-network :مركز تعليم الزراعة المستدامة  30
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ــي المشــتركة  ــى إدارة المراع ــم لمســاعدة التجمعــات عل ــاط، المصم ــي" شــديد النضب ــكان محم "م
ســالمية، أصبــح هــذا النظــام وســيلة لالســتخدام المســتدام  بفعاليــة. "بموجــب الشــريعة الإ
للمــوارد الطبيعيــة المحــدودة فــي المنطقــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي". لســوء الحــظ، فقــد 
تعرضــت هــذه الممارســة لضغــط شــديد فــي الجــزء الأخيــر مــن القــرن العشــرين، عندمــا تراجعــت 
الحمــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط "حيــث ادعــت الحكومــات فــي العديــد مــن البلــدان ملكيــة 
المراعــي وفتحتهــا أمــام أي شــخص لســتخدامها"31. ومــع ذلــك، فهــي لــم تختــف تمامــاً. بحلــول 
منتصــف الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، تمكنــت ســوريا مــن تأســيس "مزيــج فريــد مــن الممارســات 
ــرون[ متمســكين  ــة الســورية ]يظه ــدو والحكوم ــن الب ــع "كل م ــة" م ــة والسياســاتية الحكومي التقليدي
بنجاحهــم". وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً، أبــدت الحكومــة الأردنيــة اهتمامــاً بتنفيــذ تعاونيــات الحمــى 

البدويــة32، لدرجــة أن التحــاد العالمــي للحفــاظ علــى البيئــة ذكــر فــي عــام 2014:

"تمتــد الباديــة فــي الأردن إلــى أكثــر مــن 90٪ مــن مســاحة الأردن، حيــث يســتخدمها البــدو 
والقــرى الأخــرى لرعــي الماشــية كجــزء مــن نشــاطهم القتصــادي الرئيســي. تراجعــت أنظمة 
ــة  ــا عــّرض الأراضــي لعــدد مــن الضغــوط البيئي ــر الســنين، مم ــى م ــة عل الرعــي التقليدي
ــة  ــي التقليدي ــة الرع ــك أنظم ــي. تمتل ــف الزراع ــر والتكثي ــع والتحض ــن التصني ــة ع الناجم
ــة  نتاجي ــتويات الإ ــى مس ــى أقص ــتعادة الأرض إل ــور واس ــذا التده ــس ه ــى عك ــدرة عل الق
ومســتويات التنــوع البيولوجــي. مــع قيــام المجتمــع المحلــي وأصحــاب العلقة الرئيســيين 
ــم  ــة، ت ــف مــع الظــروف البيئي ــة والتكي ــة الرعــي التقليدي ــادة إدخــال أنظم ــي إع ــدور ف ب
ــوارد  ــق الم ــى مناط ــاظ عل ــات الحف ــى للتجمع ــام الحم ــح نظ ــى. يتي ــام الحم ــاء نظ إحي
الرئيســية مــن أجــل تنظيــم اســتخدامها. وقــد لوحظــت تحســينات فــي التنــوع البيولوجــي 

للمراعــي وإنتــاج الأعــلف فــي أقــل مــن عــام واحــد مــن إنشــاء مواقــع الحمــى تلــك".33

ــي يمكــن  ــرة الت ســهامات الكبي ــى إدراك الإ ــارات المذكــورة أعــاله مهمــة، لأنهــا تســاعدنا عل إن العتب
ــة  ــة حيوي ــكيل سياس ــتقبلية، وتش ــة والمس ــطين الحالي ــة فلس ــة لدول ــات البدوي ــا التجمع أن تقدمه
ــة فــي المنطقــة "ج". بطبيعــة الحــال، وفــي  ــازة المســكن والمنعــة البدوي ــز حي واســتراتيجية لتعزي
ســرائيلي، الــذي يســتهدف بشــكل ممنهــج البــدو لصالــح  ظــل الواقــع الحالــي لالحتــالل العســكري الإ
ــذ هــذه السياســة والســتراتيجية ســيواجه  ســرائيليين وازدهارهــم34، فــإن تنفي أمــن المســتوطنين الإ
صعوبــات هائلــة. ومــع ذلــك ، فإنــه ســيتم بناؤهــا علــى أســاس تاريخــي وثقافــي صلــب، ممــا يزيــد 

مــن فــرص نجاحهــا.

 .)https://theecologist.org/2017/aug/22/ecologist-special-report-al-hima-revival( تقرير خاص بعلم البيئة: إحياء الحمة ،)مجلة عالم البيئة )2017  31
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/nomads-jor-( ردن وســوريا  

أ
ال البــدو فــي  )أذار 1984(،  الثقافــي  البقــاء  الربعيــة  المجلــة   32

 .)dan-and-syria
 http://cmsdata.iucn.org/downloads/hima_case__1__1.pdf التحاد العالمي للحفاظ على البيئة )2014(، الحمى: احتمالت ل حصر لها  33

https:// :ــدس ــن الق ــرب م ــة بالق ــازل البدوي ــدم المن ــرائيل له ــة إس ــدون خط ــدة ينتق ــم المتح م
أ

ــراء ال ــو 2018، خب ــان، 31 ماي نس ــوق الإ ــامي لحق ــوض الس ــب المف ــان مكت بي  34
نشــاء البلــدات البدويــة  ســرائيلية المســتمرة لإ www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23161&LangID=E.  لحــظ أيًضــا مبــادرات التخطيــط الإ

ــاة. ــم كرع ــام لحتياجاته ــالء أي اهتم ــرة دون إي ــق الصغي ــي المناط ــات ف ــز التجمع ــدف تركي ــة، به ــة الحالي ــات الريفي ــن التجمع ــادة توطي ع ــق "أ" أو "ب"، لإ ــة للمناط المتاخم
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عناصر تحليل "عدم إحداث الضرر". 5
نســان35  فــي عــام 2016، تبنــت وزارة الحكــم المحلــي بدعــم مــن الموئــل آليــة تقييــم أثــر حقــوق الإ
ــرائيلية  س ــلطات الإ ــع الس ــة م ــاتية والعملياتي ــاركة المؤسس ــول المش ــع ح ــور أوس ــب منظ ــى جان إل
ــن  نســان لتمكي ــوق الإ ــر حق ــم أث ــة تقيي ــدف آلي ــدم إحــداث الضــرر". ته ــي تحليل"ع للمســاهمة ف

"ج"  المنطقــة  فــي  الفلســطينية  التجمعــات 
وحكومــة فلســطين فــي تحــدي البيئــة القســرية 
ســرائيلي،  التــي يفرضهــا الحتــالل العســكري الإ
مــن خــالل رصــد وتقييــم مســاهمة سياســة 
إحقــاق  فــي  الحاليــة  المكانــي  التخطيــط 
ــة  ــي المنطق ــطينيين ف ــان للفلس نس ــوق الإ حق
للمشــاركة  المحتمــل  الضــرر  وكذلــك  "ج" 
ــة  دارة المدني ــع الإ ــة م ــاتية والعملياتي المؤسس
أثــر  تقييــم  آليــة  تغطــي  لــم  ســرائيلية.  الإ
حقــوق النســان التجمعــات البدويــة فــي ذلــك 
التجربــة  تقّيــم  الآن  الــوزارة  لكــن  الوقــت، 
أثــر  تقييــم  آليــة  فــي  المكتســبة  التراكميــة 
حقــوق النســان ونقتــرح طرحهــا لتشــمل البــدو 
)ومجموعــات الرعــاة الفرعيــة الأخــرى( عنــد 

الحاجــة36. 

ــار  ــن العتب ــد الأخــذ بعي ــة عن ــات التالي ــوق النســان المكون ــر حق ــم أث ــة تقيي يجــب أن تشــمل آلي
ــكانية: ــات الس التجمع

التنقل على مدار العام كعنصر أساسي لستدامة الرعي.	 
سرائيلي.	  المخاطر الحالية والمحتملة والمحققة الناتجة عن سياسات الحتالل الإ
الأهميــة الحيويــة للعمليــات التشــاركية فــي جميــع مبــادرات التخطيــط، وإشــراك قــادة 	 

المخططــات. علــى  المصادقــة  فــي  البدويــة  المجموعــات 
ــافات 	  ــي ومس ــات/ الأراض ــا، الفراغ ــط له ــة والمخط ــي القائم ــى المبان ــر عل ــاس التأثي ــم قي يت

ــج،  ــار والصهاري ــة ومناطــق الرعــي والآب ــى الخدمــات الأساســية والأراضــي الزراعي والوصــول إل
ــط. ــة التخطي ــوال عملي ط

  https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/12/Human-Rights-Impact-Assessment-Mechanism.pdf :2019 تم التحديث في 1 أبريل  35
ســرائيلية هــي اســتجابة أساســية فيمــا يتعلــق بمحاولــة التمــاس الحمايــة مــن تهجيــر التجمعــات البدويــة،  مــن المهــم أن نأخــذ فــي العتبــار أن المســاعدة القانونيــة فــي المحاكــم الإ  36

ولكــن يجــب مراعــاة منظــور عــدم إحــداث الضــرر كذلــك.

مــن  المقدمــة  البنــاء  الإ�ائيليــة تصاريــح  الحكومــة  "رفضــت 
ي المنطقــة ج 

ي تعيــش �ض
ــىت ــد مــن التجمعــات الفلســطينية ال العدي

ــة  ــة والأمني ي تخضــع للســيطرة المدني
ــىت ــة، وال ــة الغربي ــن الضف م

�ائيليــة الكاملــة. عــ� عكــس نظــام المصادقــة عــ� التخطيــط  الإ
�ائيليــة، جعلــت إ�ائيــل مــن المســتحيل تقريبــاً  للمســتوطنات الإ
ي المنطقــة "ج" الحصــول عــ� 

عــ� التجمعــات الفلســطينية �ض
ي 

ــاً �ض ي محظــور تمام
ــاء الفلســطيىض ــإن البن ــه، ف ــاء. وعلي ــح بن تصاري

ــة  ــزاء المتبقي ي الأج
ــدة �ض ــد بش ــة "ج" ومقّي ــن المنطق ــواىلي 70٪ م ح

منهــا، مــع ســماحية تخطيــط أقــل مــن 1٪ مــن المنطقــة "ج" 
ة 2007-2016، تمــت الموافقــة  . خــالل الفــرت ي

للتطويــر الفلســطيىض
عــ� أقــل مــن 4٪ مــن طلبــات الحصــول عــ� تصاريــح بنــاء 

ي المنطقــة "ج"."
ض �ض للفلســطيني�ي

اء الأمم  نسان، خرب بيان مكتب المفوضية السامية لحقوق الإ
المتحدة ينتقدون خطة إ�ائيل لهدم المنازل البدوية بالقرب من 

القدس، 31 أيار 2018
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الصور: جون دوبليسي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية، الموئل )2019(  

يجــب مراقبــة الخســارة فــي رأس المــال بســبب ضعــف الوصــول إلــى الأراضــي الناتــج عــن عنــف 	 
ســرائيلية الرســمية مثــل مصــادرة الماشــية. المســتوطنين أو السياســات الإ

ســكان، الثقافــة، إلــخ( للتأكيــد علــى النهــج القائــم 	  الحقــوق ذات الصلــة )التعليــم، الصحــة، الإ
شــارة بســهولة إلــى التحليــالت القطاعيــة. علــى الحقــوق والإ

ــة 	  ــات الجغرافي ــن التجاه ــز بي ــف التميي ــراد وتكالي ــكات والأف ــى الممتل ــر عل ــاس التأثي ــم قي يت
والديموغرافيــة وكذلــك مســؤولية الطــرف الثالــث فيمــا يتعلــق بالتكاليــف وعمليــة طلــب 

الترخيــص.
المجموعــات الضعيفــة الخاصــة التــي تتــم مراقبتهــا بشــكل خــاص بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 	 

المثــال ل الحصــر النســاء والأطفــال وأراضــي النازحيــن.
يجب مراقبة الممتلكات العامة والخاصة.	 

ــة  ــات الضعيف ــوق والفئ ــر والحق ــالً للمخاط ــالً مفص ــات تحلي ــد المخرج ــمل رص ــرح أن يش ــا يُقت كم
الخاصــة ومــا إلــى ذلــك لتمكيــن فهــم كل حالــة متوفــرة. علــى الرغــم مــن أن آليــة تقييــم أثــر حقــوق 
النســان قــد تشــمل المشــاكل المحــددة لمناطــق الرعــي المهــددة واحتياجــات الرعــي، فــإن نمــط 
ــا  ــة ل تغطيه ــب مؤشــرات إضافي ــدو يتطل ــي للب ــك نظــام الأرض العرف ــة وكذل ــاة شــبه البدوي الحي
الآليــة الحاليــة. لذلــك، تحتــاج الآليــة إلــى مزيــد مــن التصميــم لتعكــس المخاطــر الخاصــة التــي 

تواجههــا هــذه التجمعــات.
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أوجه التكامل والفرص. 6
ض معظــم الأفــراد والمجموعــات الذيــن تمــت مقابلتهــم، عــ� أن البــدو  كان هنــاك اتفــاق وتأكيــد بــ�ي
ي 

ــة وبعضهــم لجئــون مــن عــام 1948 �ض ي المنطقــة "ج"، يقيــم بعضهــم عــ� أراضيهــم التاريخي
�ض

ي خاصــة.
قــرى مشــاع أو عــ� أرا�ض

... أنهم الحماة للتاريخ الفلسطيني الثمين والتراث الثقافي وأسلوب الحياة؛. 1
ــل . 2 ــتخدام الأفض ــي الس ــاً ف ــون دوراً مهم ــم يلعب ــة، فإنه ــاتهم الرعوي ــالل ممارس ــن خ ... م

ــا؛ ــاظ عليهم ــة والحف ــة والبيئ ــوارد الطبيعي للم
ــزام . 3 ــة واللت ــط الجتماعي ــة تعــزز الرواب ــة وتنظيمي ــة مجتمعي ــة وهوي ــادة تقليدي ... لديهــم قي

بهــا؛
... هــم فــي كثيــر مــن الحــالت القائميــن بحمايــة واســتخدام الأراضــي ذات الأهميــة . 4

فلســطين؛ لمســتقبل  الســتراتيجية 
... يواجهون مجموعة هائلة من التحديات، معظمها بسبب تصرفات قوة الحتالل؛. 5
ــرة، وفــي كفاحهــم مــن أجــل . 6 ــات الكبي ... يمتلكــون الشــجاعة للصمــود فــي مواجهــة الصعوب

ــى ســبل عيشــهم وطريقــة حياتهــم؛ ــى الأرض والحفــاظ عل الحفــاظ عل
... يجــب أن يكــون لديهــم المرونــة والقابليــة للتكيــف، وغالبــاً مــا يتــم الجمــع بيــن مزيــج مــن . 7

الســتراتيجيات مــن أجــل البقــاء؛
... يلعبون دوراً مهماً في بناء وتطوير فلسطين الحالية والمستقبلية؛. 8
... لديهــم بعــض الحتياجــات والحقــوق المتعلقــة بــالأرض، والتــي تعتبــر ضروريــة للحفــاظ . 9

علــى طريقــة حياتهــم، وبالتالــي ينبغــي تحديدهــا، العتــراف بهــا، احترامهــا وحمايتهــا؛
نســانية الأساســية فــي مســتوى . 10 ... ينبغــي توفيــر الخدمــات الالزمــة للوفــاء بحقوقهــم الإ

معيشــي لئــق، تعليــم، صحــة ومــا إلــى ذلــك ممــا يحتاجــون إليــه لدعــم تقاليدهــم والحفــاظ 
ــا وتطويرهــا؛ عليه

... ينبغــي العتــراف بهــم كمجموعــة ومعاملتهــم كأولويــة، فــي السياســات والممارســات . 11
)الفوريــة، متوســطة وطويلــة الأجــل(.

طــوال المشــاورات والنقاشــات، تــم العتــراف بوضــوح بأهميــة تعزيــز قــدرة البــدو علــى الصمــود 
ــي  ــا ه ــن م ــكن. ولك ــازة المس ــة وحي ــك المنع ــن تل ــة بي ــك الصل ــة "ج"، وكذل ــي المنطق ــة ف والمنع
ــي  ــازة الت ــوق الحي ــي حق ــا ه ــات؟ م ــذه التجمع ــي ه ــازة أراض ــكال حي ــة وشكل/أش ــط طبيع بالضب
يجــب العتــراف بهــا واحترامهــا وحمايتهــا؟ العديــد مــن المصطلحــات والعبــارات )بعضهــا إيجابيــة 
ــرق  ــراراً بط ــراراً وتك ــا م ــل لن ــر. قي ــتحق الذك ــررت تس ــمعت وتك ــي س ــلبي( الت ــر س ــا الآخ وبعضه
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مختلفــة أن العديــد مــن التجمعــات البدويــة "هــي 
كمــا  اســتراتيجية"37.  أهميــة  ذات  لأرض  حاميــة 
إنهــم يواجهــون ضغوطــاً هائلــة، غالبــاً بشــكل 
يومــي، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن "الوصــول إلــى 
ــل  ــدم والنق ــدات بـــ "اله ــي" والتهدي ــي الرع أراض
القســري" و "التحضــر القســري"، ممــا يدفعهــم 
إلــى حافــة البقــاء. مــن أجــل الوفــاء بدورهــم 
المحتمــل فــي المجتمــع الفلســطيني والتنميــة، 
اســتعادة(  )أو  إلــى حمايــة  فإنهــم ســيحتاجون 
ــى  ــول إل ــي "الوص ــة ف ــبة المتمثل ــوق المناس الحق
أســلوب  مراعــاة  مــع  واســتخدامها"،  الأراضــي 
حياتهــم "المتصــل بالتــراث الثقافــي الفلســطيني"، 
قائمــة  اقتصاديــة  أنشــطة  عــن  عبــارة  وهــو 
علــى "المســاحة للتنقــل، والتغيــرات الموســمية 
الوقــت نفســه،  والعالقــات الجتماعيــة". وفــي 
فإنهــا تتطلــب أيضــاً العتــراف بقيادتهــم التقليديــة 

وهويتهــم المجتمعيــة والتنظيميــة، وصلتهــم التاريخيــة بالأراضــي التــي يقيمــون عليهــا حاليــاً، والتــي 
ضافــة إلــى توفيــر  نســاني فــي "الســكن الالئــق والحمايــة مــن الإخــالء القســري"، بالإ يعززهــا الحــق الإ

"الخدمــات الأساســية والضروريــة" وكذلــك حقهــم الجماعــي فــي التنميــة المجتمعيــة. 

ــات  ــه التجمع ــغل في ــذي تش ــات ال ــدد الطبق ــياق متع ــن الس ــب ضم ــذه الجوان ــى كل ه ــر إل بالنظ
البدويــة حاليــاً الأرض وتســتخدمها فــي المنطقــة "ج"، إلــى جانــب حقيقــة أن عنصــر التنقــل 
والوصــول الموســمي ضــروري لطريقــة حياتهــم التقليديــة، فإنــه ل توجــد طريقــة بســيطة لتصــف 
الحيــازة لديهــم. بشــكل مبســط، فإنــه يمكــن القــول إنهــا تتطلــب )علــى الأقــل( أولً: حقــوق الأمــن 
ــك،  ــع ذل ــرزق. وم ــالأرض لكســب ال ــمي ل ــتخدام الموس ــول والس ــوق الوص ــاً حق ــكني؛ وثاني الس
ففــي الممارســة العمليــة تتأثــر عالقــة البــدو بــالأرض بشــكل مباشــر وتشــكلها مجموعــة مــن العوامــل، 
ــم  ــة حياته ــا، طريق ــون عليه ــي يقيم ــالأرض الت ــم ب ــة وارتباطه ــم التاريخي ــك أصوله ــي ذل ــا ف بم
يجابــي والهويــة  نتــاج الزراعــي، التأثيــر البيئــي الإ واســتخدامات الأراضــي التقليديــة، طريقــة الإ
ــن،  ــة لالآخري ــوق الأرض والملكي ــك حق ــرية، وكذل ــات الأس ــة والعالق ــة والبني ــة والتنظيمي المجتمعي
ــة  ــازة وأمــن الأســر والتجمعــات البدوي ــة الحي ــي فــإن حال وسياســات وإجــراءات حكومتهــم. وبالتال
ــل  ــوء، وتفاصي ــة اللج ــة أو وضعي ــم التقليدي ــى أراضيه ــم عل ــاً لموقعه ــراً تبع ــاً كبي ــف اختالف تختل
ضافــة إلــى توفــر )أو عــدم( "أراضــي الدولــة" الشــاغرة، أو الأراضــي المملوكــة ملكيــة  أوضاعهــم، بالإ
ــع  ــع أن الداف ــى بالطب ــتخدام. ول ننس ذن بالس ــكال الإ ــن أش ــر م ــكل آخ ــر أو أي ش ــة للتأجي خاص

هــذا الــدور، رغــم أهميتــه، يمكــن أن يخلــق أيضــاً حالــة غامضــة للغايــة، حيــث أن موقعهــم الحالــي هــو بعيــد عــن المثاليــة وينتــج عــن "النقــل" القســري الســابق فــي حــالت   37
كثيــرة.

ــدم،  ــر اله ــش تحــت ضغــط مســتمر بســبب أوام ــا نعي "إنن
ــون كل  ــأننا. يراقب ــا وش كن ــن ترت ــة ل دارة المدني ــة أن الإ وخاص
�ائيليــة العليــا أعطت  نفــس نأخــذه،  ونظــراً لأن المحكمــة الإ
ســلطات الحتــالل الضــوء الأخــ�ض لهــدم منازلنــا، فقــد كنــا 
ي انتظــار بــدء عمليــة الهــدم. 

ي حالــة مــن القلــق المســتمر، �ض
�ض

ي أي وقــت تــرى فيــه دوريــة عســكرية أو 
ي �ض

ي زوجــىت تتصــل �ب
ــا.  لن ض ــل لمرض ــل المقاب ــ� الت ــة ع دارة المدني ــالإ ــة ل ــة تابع مركب
ل عــ�  ض ي البــكاء وتقــول: "تعــال إىل المــرض

لقــد انفجــرت �ض
الفــور، ربمــا يقومــون بهدمــه". نــادراً مــا أغــادر منطقــة 
ل  ض ي أخــسش أن يقومــوا بهــدم المــرض

المعيشــة لدينــا، لأنــىض
ي 

ــىت ــن يســمحوا ىلي أن أعــود لمســاعدة عائل ي ول
ــاء مغــادر�ت أثن

ودعمهــم خــالل عمليــة الهــدم. حــىت أطفــاىلي وأحفــادي 
يســألون كل صبــاح بمجــرد اســتيقاظهم: "هــل قامــوا بهــدم 
ي 

ــتهدم �ض ــة س ــأن المدرس ض ب ــ�ي ــوا مقتنع ــد كان ــة؟" لق المدرس
ــتيقاظهم". ــرد اس ــي بمج ــوف تختف ــاىلي وس ــدى اللي إح

ــة الخــان الأحمــر  ــاً، مــن قري ، 60 عام ض ــ�ي شــهادة أحمــد جهال
ــة، 2019، ص42-41. ــة وهمي ــيلم، عدال ــن بتس ــة، م البدوي
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ســرائيلية،  الجيوسياســي الرئيســي لتجربتهــم، وتحديــداً سياســات وممارســات قــوة الحتــالل الإ
حــّول وضــع الحيــازة لعــدد مــن التجمعــات البدويــة إلــى تجربــة مرهقــة للغايــة مــن عــدم اليقيــن 
ــر القســري. ــن يعيشــون فــي انتظــار أوامــر الهــدم وخطــط التهجي والخــوف، ل ســيما أولئــك الذي

ــى  ــا عل ــب اتخاذه ــن ويج ــة يمك ــوات عملي ــاك خط ــتعجل، هن ــع والمس ــع المري ــذا الوض ــن ه ضم
ــا  ــن الســتفادة منه ــي يمك ــرص الت ــآزر والف ــل والت ــن أوجــه التكام ــد م ــاك العدي وجــه الســرعة وهن
ــل  ــطينية. تتمث ــلطة الفلس ــل الس ــن قب ــرة م ــود متضاف ــل وجه ــالل تدخ ــن خ ــا م ــيع نطاقه وتوس
الخطــوة الأولــى الأساســية والموصــى بهــا فــي إصــدار بيــان سياســاتي واضــح واســتراتيجية للتنفيــذ، 
ــي القســم 7  ــارات الموضحــة ف ــة "ج" )الخي ــي المنطق ــة ف ــق بوضــع التجمعــات البدوي ــا يتعل فيم
ــاع  ــالح قط ــق لإص ــة الطري ــى خارط ــوع إل ــتراتيجية بالرج ــان والس ــذا البي ــة ه ــب صياغ ــاه(. يج أدن
الأراضــي الفلســطيني )2017(، كمــا يجــب أن تشــير أيضــاً إلــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة 
والدوليــة، مــن المجتمــع المدنــي إلــى الحكومــة إلــى الأمــم المتحــدة، والذيــن ينشــطون فــي دعــم 
التجمعــات البدويــة مــن خــالل مجموعــة مــن الأنشــطة علــى مــدى عــدة ســنوات، كمــا تــم توضيــح 
ذلــك فــي حالــة الخــان الأحمــر. فــي المقابــل، ينبغــي أن يتــم العتــراف بالقيمــة الجوهريــة للتاريــخ 
ــي أن  ــي ينبغ ــطينية، وبالتال ــة الفلس ــن الهوي ــزء م ــاهمته كج ــه ومس ــة عيش ــه وطريق ــدوي وإرث الب
تتضمــن المشــاورة المكثفــة  وإشــراك الأشــخاص الأكثــر تضــرراً بشــكل مباشــر، والتجمعــات البدويــة 
وكفاحهــم المســتمر مــن أجــل البقــاء. كل هــذه الجهــات الفاعلــة وجهودهــا ل يمكــن أن يســتفاد منهــا 

ــادة الســلطة الفلســطينية. ســتراتيجي الواضــح بقي إل مــن خــالل التوجيــه والتنســيق الإ

ــال  ــي مج ــة ف ــة الدولي ــات الفاعل ــا الجه ــي، طورته ــرة لالأراض ــم وأدوات مبتك ــاً مفاهي ــاك أيض هن
الأراضــي خــالل العقــد الماضــي، وهــي مناســبة تمامــاً لدعــم هــذه العمليــة. ومنهــا، فــإن "اســتمرارية 
حقــوق الأراضــي" و"نمــوذج مجــال الحيــازة الجتماعيــة"  و"نهــج إدارة الأراضــي المالئــم للغــرض"، 
التــي طورهــا الموئــل وشــركاء آخــرون فــي الشــبكة الدوليــة لأدوات الأراضــي، مناســبة بشــكل خــاص 

لهــذا الغــرض، وهــي مفصلــة أدنــاه 38.

إن “اســتمرارية حقــوق الأراضــي” هــي مفهــوم أو اســتعارة لفهــم وإدارة التعقيــد لحقــوق الأراضــي 
علــى أرض الواقــع. يمكــن أن تكــون حقــوق الأراضــي فــي هــذه "الســتمرارية" موثقــة وغيــر موثقــة، 
رســمية وغيــر رســمية، لالأفــراد والمجموعــات، قانونيــة وغيــر قانونيــة. ل تكمــن الحقــوق فــي ســطر 
ــر "اســتمرارية" مــن  ــازة عب ــراف بأمــن الحي واحــد، وقــد تتداخــل فيمــا بينهــا. يوفــر المفهــوم العت
الحيــازات، فضــالً عــن فرصــة للتنقــل بيــن أشــكال الحيــازة وفقــاً للســياق والحاجــة والظــروف. كمــا 
ــن  ــق أم ــز وتحقي ــاملة لتعزي ــرة وش ــاً مبتك ــي طرق ــي الأراض ــة ف ــات الفاعل ــات والجه ــر للحكوم يوف
ــازة  ــرعية لحي ــبة والش ــكال المناس ــن الأش ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــرف عل ــالل التع ــن خ ــازة، م الحي
ــف  ــة لفهــم مواق ــة قيم ــوم "الســتمرارية" عدســة تحليلي ــر مفه ــا. يوف الأراضــي وتســجيلها وإدارته
ــن  ــا يمك ــة "ج". كم ــي المنطق ــداً بشــكل خــاص ف ــون مفي ــد يك ــي الســياق، وق ــدة ف ــازة المعق الحي
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ــل  ــا لتكم دارته ــرق لإ ــر ط ــازة ولتطوي ــكال الحي ــور أش ــة تط ــع كيفي ــل م ــاس للتواص ــكل الأس أن تش
ــالً مهمــاً عــن مجــرد  ــا يشــكل بدي ــدلً مــن التعــدي عليهــا. وهــذا م ــن ب الحقــوق المشــروعة لالآخري
التركيــز علــى شــكل مهيمــن واحــد مــن أشــكال الحيــازة، علــى ســبيل المثــال الملكيــة الخاصــة الفرديــة، 
علــى حســاب العديــد مــن الحقــوق الأخــرى المختلفــة لســتخدام الأراضــي والوصــول إليهــا )العرفي، 
المســتأجر، حيــازة المجموعــات، غيــر رســمية، رعويــة(. كمــا يمكــن أن يكــون مفيــداً جــداً فــي وصــف 
حقــوق حيــازة التجمعــات البدويــة، مــن حيــث شــكلها ومحتواهــا؛ عالقــة البــدو بأراضيهــم التاريخيــة 
التقليديــة أو حقوقهــم فــي الأرض فــي القريــة أو الأفــراد؛ القــوى التــي تلعــب دوراً فــي تقويــض تلــك 
الحقــوق؛ ومــا الــذي يمكــن عملــه لالعتــراف بهــا واحترامهــا وحمايتهــا وتقويتهــا. تــم اســتخدام هــذا 
المفهــوم بنجــاح لتعميــق فهــم نمــاذج حيــازة الأراضــي، والســيناريوهات والخيــارات فــي مجموعــة 
متنوعــة مــن الســياقات، بمــا فــي ذلــك أنغــول، جنــوب إفريقيــا، موزمبيــق، مــالوي، ناميبيــا،39 نيبــال، 
مصــر وســوريا. 40 كخطــوة أولــى، يمكــن نشــر هــذا المفهــوم بشــكل مفيــد للغايــة لتطويــر تصنيــف 

الحيــازة الفلســطينية ومخطــط "الســتمرارية".

ــز  ــر يتمي ــوح المصــدر ومتوف ــات مفت ــة" هــو نظــام معلوم ــازة الجتماعي ــال الحي ــوذج مج إن "نم
ــياق  ــي س ــي ف ــع الأراض ــراد م ــرد/ الأف ــن الف ــات بي ــتيعاب العالق ــة لس ــن المرون ــة م ــة عالي بدرج
ــأن  ــراف ب ــي العت ــوذج" ف ــا "النم ــع به ــي يتمت ــة الت ــل المرون ــي". "تتمث ــوق الأراض ــتمرارية حق "اس
الأطــراف والوحــدات المكانيــة )الأراضــي( وعالقــات الحيــازة الجتماعيــة قــد تظهــر بطــرق عديــدة، 
اعتمــاداً علــى التقاليــد، الثقافــة، الديــن والســلوك المحلــي.  قــد ل يســتند التســجيل فــي "النمــوذج" 
فقــط إلــى التســجيل الرســمي لحقــوق الأراضــي الرســمية، ولكــن قــد يســتند أيضــاً إلــى المشــاهدات 
علــى أرض الواقــع، ممــا يــؤدي إلــى تســجيل حقــوق اســتخدام الأراضــي غيــر الرســمية".41 إن 
"نمــوذج مجــال الحيــازة الجتماعيــة" هــو "تخصــص" لنمــوذج إدارة الأراضــي المعتمــد مــن المنظمــة 
ــي  ــات التعــداد التشــاركي، ف ــع منهجي ــب م ــى جن ــاً إل ــم اســتخدامه، جنب ــس، ويت ــة للمقايي الدولي
المشــروعات الناجحــة فــي عــدد متزايــد مــن البلــدان بمــا فــي ذلــك نيبــال، العــراق، كينيــا، أوغنــدا، 
ــن. لقــد شــكل "النمــوذج" حجــر الأســاس  ــة والفلبي ــة الكونغــو الديمقراطي ــا، جمهوري ــا، ناميبي زامبي
للعديــد مــن الفعاليــات التعليميــة الناجحــة للشــبكة الدوليــة لأدوات الأراضــي لبنــاء القــدرات 
المحليــة للمســؤولين وقــادة الحكومــات المحليــة وأعضــاء المجتمــع المحلــي وغيرهــم مــن الجهــات 
الفاعلــة المعنيــة بالأراضــي. وشــمل ذلــك التدريــب التوجيهــي للمؤسســات الفلســطينية ذات الصلــة، 
وخاصــة هيئــة تســوية الأراضــي والميــاه  فــي كانــون الأول 2017، حيــث تبيــن أن "النمــوذج" يمكــن أن 
يكــون حافــزاً فــي تحقيــق هــدف تســوية الأراضــي عبــر مناطــق الضفــة الغربيــة المقســمة إلــى "أ"، 
راضــي الفلســطينية، يجــب تطبيــق "النمــوذج" مــع ارتبــاط وثيــق بمشــروع 

أ
"ب"، "ج". 42 فــي ســياق ال

ــاً. تســوية الأراضــي الجــاري حالي
رض والفقر، 2014.

أ
راضي: دليل من جنوب إفريقيا، ورقة مقدمة في المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول ال

أ
39   رويستن ودوبلسي )2014(. سلسلة من حقوق ال

https:// 62 ، 61 ، 60 ، 55 ، 7 وروبــي للتشــاور(، الصفحــات
أ

ســكان الحضــري ومســألة حقــوق الملكيــة فــي ســوريا )وثيقــة مشــروع غيــر منشــورة بتمويــل مــن التحــاد ال انظــر الإ  40
www.academia.edu/36454365/Urban_Housing_and_the_Question_of_Property_Rights_in_Syria

رض المؤيدة للفقراء، ص 11. 
أ

راضي )2010(. نموذج مجال الحيازة الجتماعية. أداة ال
أ

دوات ال
أ

41  التحاد الدولي للمساحين، الموئل والشبكة الدولية ل
 /https://unhabitat.org/training-in-palestine-on-good-land-governance-for-peace-development-and-human-rights للمزيد من المعلومات أنظر هنا  42
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الصور: جون دوبليسي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية، الموئل )2015(  

ــى شــركاء الشــبكة  ــة إل ضاف ــل بالإ ــي، الموئ ــك الدول ــي للمســاحين، البن ــن التحــاد الدول ــام كل م ق
ــذا  ــرض". كان ه ــم للغ ــي المالئ ــج إدارة الأراض ــر "نه ــن بتطوي ــي الآخري ــة لأدوات الأراض الدولي
اســتجابة للحاجــة الملحــة الموجــودة فــي العديــد مــن البلــدان لبنــاء أنظمــة يمكنهــا بســرعة وكفــاءة 
تحديــد طريقــة اســتغالل الأراضــي واســتخدامها والمســاعدة فــي توفيــر ضمــان الحيــازة والســيطرة 
علــى اســتخدام تلــك الأراضــي. كمــا إنــه نهــج عملــي وواقعــي، ويركــز علــى الحــد الأدنــى مــن الحاجــة 
إلــى القيــام بــه لتلبيــة الحتياجــات العاجلــة والملحــة للمجتمــع، بطريقــة يمكــن بعــد ذلــك تحســينها 

تدريجيــاً بمــرور الوقــت. ويتكــون "نهــج إدارة الأراضــي المالئــم للغــرض" مــن العناصــر التاليــة:

المرونة في أساليب جمع البيانات المكانية لتوفير الستخدام والستغالل المتفاوتين؛. 1
شاملة في نطاقها لتغطية جميع الحيازة وجميع الأراضي؛. 2
ــم . 3 ــان دع ــتخدامها لضم ــمي( واس ــر رس ــمي وغي ــات )رس ــع البيان ــة جم ــي منهجي ــاركة ف المش

المجتمــع؛
دارة، وللمجتمــع مــن حيــث اســتخدامها فــي عالقــات . 4 نشــاء والإ متوفــر للحكومــة مــن حيــث الإ

وثيقــة مــع عمليــات حيــازة الأراضــي الأخــرى؛
يعتمد عليه من حيث المعلومات الموثوقة والمحدثة؛. 5
يمكن إنشاء نظام ضمن إطار زمني قصير وضمن الموارد المتاحة؛. 6
التطويــر فيمــا يتعلــق بالتحســين التدريجــي اســتجابة لالحتياجــات الجتماعيــة والقانونيــة . 7

والفــرص القتصاديــة الناشــئة.
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خيارات السياسات لتعزيز حيازة . 7
المسكن والمنعة للتجمعات البدوية 

في المنطقة "ج"
ترتكــز الخيــارات السياســاتية تاليــة الذكــر علــى المؤسســات الفلســطينية والتــي تعتبــر مســؤولة عــن 
تعزيــز ســيادة القانــون وترجمــة المعاييــر الدوليــة بشــكل فعــال إلــى نتائــج وطنيــة قابلــة للتحقيــق 
ــؤولية  ــاب المس ــاءلة أصح ــى أن مس ــة عل ــع التنوي ــكري م ــالل العس ــت الحت ــة، تح ــد زمني بمواعي
ــرام  ــان احت ــة  ضم ــك بغي ــالل، وذل ــوة الإحت ــا ق ــرائيلية بإعتباره س ــلطات الإ ــل بالس ــاس تتمث بالأس
ــن يعيشــون  نســان للفلســطينيين الذي ــوق الإ ــق حق ــى تحقي ــي والعمــل عل نســاني الدول ــون الإ القان
ــارات  ــة الخي ــب مراجع ــن الواج ــه م ــالل فإن ــاء الإحت ــد إنته ــل.  وعن ــكري طوي ــالل عس ــت احت تح

ــة. ــة العملياتي ــع البيئ ــم م ــا يتالئ ــرة وبم المتوف

التركيز الرئيسي: السلطة الفلسطينية كجهة مسؤولة ثانويةأ. 

الفترة المستعجلة  )خالل سنة واحدة(
السياســة 1: صياغــة واعتمــاد سياســة متكاملــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الأراضــي وحــق الوصــول 

التــي تدمــج التجمعــات البدويــة فــي السياســات والمشــاريع القائمــة
يجابــي للتجمعــات البدويــة داخــل المجتمــع والقتصــاد الفلســطيني 	  وصــف وإعتــراف بالــدور الإ

بشــكل عــام وخصوصــاً مــن خــالل التقســيم الجيوسياســي منطقــة )أ، ب، ج(. مــع الشــارة إلــى 
التــراث والعــادات القويــة التــي يمكــن تســخيرها لتعزيــز المنعــة وإنتــاج المراعــي المســتدام.

الأبعاد التي يجب مراعاتها:	 
الوصول والتنقل والستخدام الموسمي لالأراضي لتحقيق سبل المعيشة	◦
التغييرات المستمرة والمفاجئة لهذه المناطق بسبب مجموعة متنوعة من العوامل	◦
الحق في السكن المالئم43	◦
العدالة البيئية44	◦
حق العودة45	◦
الحق في تقرير المصير46	◦
حرية الحفاظ على و / أو تغيير طريقة الحياة	◦
السيادة الحتمية47	◦

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf  43

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and%20Rule%20of%20Law/Environmental-Jus-  44
tice-Comparative-Experiences.pdf

https://www.hrw.org/legacy/campaigns/israel/return  45
https://minorityrights.org/our-work/law-legal-cases-introduction/self-determination  46

رض: 
أ

شــخاص، هنــاك ميــزة إضافيــة مهمــة للغايــة يجــب علــى الــدول امتالكهــا: الســيادة" راجــع: ســتوريي. د. )2001(. ال
أ

رض والحــدود وال
أ

ضافــة إلــى ال 47  ســتوريي )2001: 37( "بالإ
المطالبــة بالحيــز. هارلــو، إنجلتــرا: نيويــورك؛ برنتيــس هــول. الســيادة هنــا تســتلزم "ســلطة سياســية نهائيــة ومطلقــة فــي المجتمــع السياســي" )هينســلي ، 1986: 26(. انظــر هينســلي، 
ف، ه )1986(. ســيادة. كامبريــدج. نيويــورك: مطبعــة جامعــة كامبريــدج. ومــع ذلــك، مــن المهــم التمييــز بيــن الســيادة القانونيــة والســيادة الفعليــة. هــذا أمــر بالــغ الأهميــة بشــكل 

خــاص فــي الســياقات الجغرافيــة السياســية المتقلبــة، كمــا هــو الحــال فــي نظــام الأرض الفلســطينية المحتلــة غيــر المتســاوي والمســتقطب للغايــة.
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دارة لمؤسســات الســلطة الفلســطينية لتقديــم الخدمــات  السياســة 2: توســيع نطــاق الإ
الأساســية للتجمعــات البدويــة ضمــن منظــور المحافظــة الكلــي

المجموعات المستهدفة

؛ و )ii(  بشــكل ثانــوي: المكتــب  / وهيئــات الحكــم المحــ�ي )i( بشــكل أساســي: وزارة الحكــم المحــ�ي
بيــة؛ ســلطة الميــاه  ي التنســيقي للمناطــق المســماة "ج"؛ وزارة الصحــة؛ وزارة الزراعــة؛ وزارة الرت

الوطــىض
الفلســطينية وســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعية الفلســطينية 

خطوات وأدوات للتنفيذ:
ــدرات 	  ــادة الق ــة وزي ــات الجتماعي ــي للخدم ــل الهرم ــي للتسلس ــة الحال ــكل الحوكم ــل هي تعدي

ــة،  ــات للتجمعــات البدوي ــر الخدم ــة لتوفي ــة والســلطات المحلي ــة للمنطق ــات المالي والصالحي
بالشــكل المناســب.

إدراك الحاجــة للعمــل مــع القيــادة المحليــة المعتــرف بهــا بطريقــة مســتدامة. وتطويــر الآليــات 	 
ــاء  ــة إضف ــي إمكاني ــى النظــر ف ــة إل ــع التجمعــات، إضاف ــك بالتشــاور م ــام بذل المناســبة للقي

الطابــع الرســمي علــى الإجــراءات المتفــق عليهــا.
مشــاركة التجمعــات البدويــة فــي عمليــات التنميــة المحليــة ضمــن مراحــل التخطيــط والتنفيــذ 	 

والمتابعــة والمســاهمة  فــي صنــع القــرار مــع القــرى والمــدن القريبــة.
قليميــة أحــكام تضمــن التنميــة المكانيــة القانونيــة علــى 	  تضميــن مخططــات التنميــة المكانيــة والإ

المســتوى المحلــي ومســتوى المحافظــة للتجمعــات البدويــة مــن خــالل النخــراط فــي تخطيــط 
ــاج بشــكل أساســي  ــي تحت ــع الســكن للتجمعــات الت اســتخدامات الأراضــي بشــكل يتجــاوب م
للســكن الآمــن وســبل المعيشــة و تحديــد واســتخدام آليــات وأدوات حوكمــة الأراضــي بطريقــة 

مبتكــرة وتشــاركية، والعمــل علــى تطويــر القــدرات حســبما يلــزم.
ــر خطــط 	  ــن أجــل تطوي ــة م ــة الفلســطينيين والتجمعــات المعني ــع أصحــاب العالق ــل م العم

ــة  ــات المجتمعي ــم الخدم ــؤول وتقدي ــكل مس ــي بش ــود، وإدارة الأراض ــرض المنش ــبة للغ مناس
ــة. بفعالي

أثنــاء التخطيــط والتنفيــذ، يجــب الســعي وبــكل جهــد لتحقيــق ملكيــة المجتمــع، بمــا فــي ذلــك 	 
الهتمــام بمشــاركة النســاء ومســاهماتهن واحتياجــات الجيــل الشــاب.

تعزيــز المنعــة فيمــا يخــص ســبل المعيشــة البدويــة مــن خــالل بنــاء القــدرات وتوفيــر الدعــم 	 
المناســب والمســتهدف، بمــا فــي ذلــك الميــاه والأعــالف والوصــول إلــى وســائل النقــل وغيرهــا.

تشــجيع ودعــم المؤسســات العامــة المجتمعيــة مــن أجــل ســد احتياجــات المجتمــع بطريقــة 	 
مســتدامة فيمــا يخــص مجــالت تنميــة القتصــاد والثقافــة والتعليــم.

دعم ربط الطرق الزراعية، بما في ذلك الطرق الترابية.	 
ــاء القــدرات حســب 	  دارة الأراضــي، وبن ــات مبتكــرة وتشــاركية لإ ــد واســتخدام أدوات وآلي تحدي

الحاجــة.
ــم 	  ــز الحــق فــي الســكن المالئ ــى تعزي ــز عل ــة للحشــد والمناصــرة، ترك ــي إســتراتيجية وطني تبن

ــة. ــازة المســكن للتجمعــات البدوي ــان حي وضم
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الفترة متوسطة الى طويلة الأمد )من سنة الى ثالث سنوات(
السياسة 3: تسوية النزاعات على الأراضي وتوثيق حقوق الأرض في التجمعات البدوية

المجموعات المستهدفة:

ي الفلسطينية؛ و )ii( بشكل ثانوي: 
ي والمياه/ سلطة الأرا�ض

)i( بشكل أساسي: هيئة تسوية الأرا�ض
؛ وزارة العدل؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ وزارة  / هيئات الحكم المح�ي وزارة الحكم المح�ي

المالية 

خطوات وأدوات للتنفيذ:
إطــالق ودعــم حــوار محلــي بيــن التجمعــات البدويــة والمجالــس المحليــة المعتــرف بهــا مــن 	 

عــادة بنــاء الثقــة والتواصــل. قبــل الســلطة الفلســطينية ومــالك الأراضــي لإ
راضــي 	 

أ
إطــالق برنامــج مخصــص لتوثيــق حقــوق الأرض48 وحــق الوصــول إليهــا واســتخدام ال

وإصــدار بيانــات عــن التجمعــات البدويــة لتعزيــز أمــن الحيــازة وقدرتهــا علــى التكيــف.
ــي هجــروا 	  ــي الأراضــي الت ــة ف ــدو التاريخي ــوق الب ــل حق ــة تكف ــي إجــراءات قانوني إصــدار وتبن

وشــردوا منهــا، وإيجــاد صيغــة توافقيــة تمكــن التجمعــات البدويــة مــن اســتخدام الأرض 
ــاف. ــي الأوق ــة وأراض ــي الحكومي ــص الأراض ــة وبالأخ ــوارد الطبيعي والم

نشر الثقافة البدوية بين المسؤولين/الموظفين المعنيين.	 

السياسة 4: تفكيك المجال الجتماعي للتجمعات البدوية

التجمعات المستهدفة

)i( بشكل أساسي: وزارة التنمية الجتماعية؛ و  )ii(بشكل ثانوي: وزارة الحكم المح�ي / هيئات 
؛ وزارة العدل؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الحكم المح�ي

خطوات وأدوات للتنفيذ:
مناقشــة إمكانيــة إنشــاء جســم يعنــى  بالتنميــة الريفيــة والبدويــة أو غيرهــا مــن الآليات المناســبة 	 

)مثــل "مراصــد فكريــة"( فــي فلســطين مــع الشــركاء الفلســطينيين للتركيــز علــى تعزيــز حيــازة 
المســكن والمنعــة للتجمعــات البدويــة.

يجب تحديد طبيعة هذه الحقوق على أساس كل حالة على حدة.  48
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التركيز الرئيسي: إسرائيل كسلطة احتالل هي جهة مسؤولة 	. 
أساسية

المجموعات المستهدفة:

؛ و )ii( بشكل ثانوي: مكتب اللجنة الرباعية؛  ي )i( بشكل أساسي: الأمم المتحدة؛ التحاد الأورو�ب
ض ب�ي وزارة الخارجية والمغرت

خطوات وأدوات للتنفيذ:
الســتمرار مــن خــالل السياســات والحشــد والمناصــرة والبرامــج مــن أجــل تســليط الضــوء علــى 	 

النتهــاكات الماضيــة والمســتمرة للقانــون الدولــي مــن قبــل إســرائيل فــي المنطقــة "ج"، بشــكل 
عــام وفيمــا يتعلــق بحقــوق الأرض والحــق فــي الســكن المالئــم للســكان الفلســطينيين، بمــا فــي 

ذلــك التجمعــات البدويــة.
ضمــان تقديــم المســاعدة القانونيــة لدعــم البــدو الفلســطينيين والرعــاة الآخريــن للوقــوف فــي 	 

ســرائيلية لنقلهــم قســراً أو طردهــم مــن أراضيهــم والســتيالء عليهــا لتعزيــز  وجــه المحــاولت الإ
ــتوطنات. مشروع المس

ــة فــي 	  ــة القتصادي ــة الجتماعي ــة وتكثيــف الجهــود لدعــم وجــود الفلســطينيين والتنمي مواصل
ــة. ــة، بمــا فــي ذلــك التجمعــات البدوي جميــع أنحــاء الأرض المحتل

تنظيــم زيــارات للحشــد والمناصــرة رفيعــة المســتوى وتعريــف وإعــداد "مجموعــة إســتراتيجية 	 
للحمايــة علــى أســاس محلــي" للحــالت شــديدة الخطــورة، وجهــاً لوجــه ضــد البيئــة القســرية 

التــي تواجــه التجمعــات البدويــة، وخاصــة تلــك المعرضــة لخطــر التهجيــر القســري.
مناقشــة )داخــل أســرة الأمــم المتحــدة، خصوصــاً وحــدة التنســيق فــي مكتــب المنســق الخــاص 	 

نســانية،  لالأمــم المتحــدة لعمليــة الســالم فــي الشــرق الأوســط، ومكتــب تنســيق الشــؤون الإ
ــا أن  ــروا )بم ــة، والأون ــة والزراع ــة الأغذي نســان، ومنظم ــوق الإ ــب المفــوض الســامي لحق ومكت
ــة  ــة لمناقش ــل متخصص ــة عم ــف فرق ــة تكلي ــرة إمكاني ــن(( فك ــدو لجئي ــن الب ــن 70٪ م ــر م أكث
ــل لأمــن  ــن حــول النهــج البدي ــح نقــاش مــع أصحــاب المصلحــة المتعددي تكامــل الدعــم وفت
نســاني،  نســان والقانــون الدولــي الإ الحيــازة للبــدو، وخاصــة ضمــن الأطــر الدوليــة لحقــوق الإ
ــع  ــم الواق ــة بحك ــة القائم ــة القانوني ــرر" والأنظم ــداث الض ــدم إح ــدأ "ع ــى مب ــارة إل ش ــع الإ م

ــرعية49. والش

خــرى 
أ

شــكال ال
أ

رض لتجنــب الهــدم والتهجيــر، عندمــا تكــون ال
أ

مــن المؤكــد، فــإن البــدو فــي الضفــة الغربيــة غالبــاً مــا يجبــرون بحكــم الظــروف علــى المطالبــة "بالملكيــة" علــى ال  49
مــن أمــن الحيــازة ضمــن سلســلة متصلــة مــن حقــوق الأرض أكثــر مالءمــة لدعــم ســبل عيشــهم وطريقــة عيشــهم وتنميتهــم.
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المتطلبات األساسية لتنفيذ . 8
الخيارات السياساتية

ي هــذه 
ــات المذكــورة �ض ــارات السياســاتية والتوصي ــة لعتمــاد الخي ــة العملياتي ض البيئ مــن أجــل تمكــ�ي
ــة. ــة والتخطيطي ــة، الفني ي مجموعــة مــن الخطــوات التنظيمي

ــىض ــاك حاجــة إىل تب الورقــة، هن

بشكل عام
رفع الوعي بالخصائص الفريدة للتجمعات من وجهات النظر الثقافية والمكانية.	 
تسهيل جهود الحشد والمناصرة لتعزيز الحقوق المرتبطة بالتجمعات البدوية.	 
ــات 	  ــع التجمع ــن م ــدرات العاملي ــع ق ــرض رف ــبة بغ ــة مناس ــة وتدريبي ــج تعليمي ــر برام تطوي

البدويــة علــى جميــع المســتويات.
ــي 	  ــة ف ــة وبدوي ــة ريفي ــم  تنمي ــاء جس ــة إنش ــول إمكاني ــطينيين ح ــركاء الفلس ــع الش ــاش م النق

ــق  ــي تتعل ــا الت ــى القضاي ــز عل ــات( للتركي ــاث ودراس ــز أبح ــبيل المثال،مرك ــى س ــطين )عل فلس
بأمــن الحيــازة للبــدو ومجموعــات الرعــاة الفرعيــة الأخــرى. والفكــرة هــي الحفــاظ علــى المركزيــة 

ــازة.50  ــز أمــن الحي ــى مكاســب ســريعة ومحفــزة لتعزي للتدخــالت للحفــاظ عل
ــز 	  ــز الجهــود المنســقة بيــن الــوزارات المختصــة والجهــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة لتعزي تعزي

ــي  ــام ف ــد ه ــة  يع ــإن دور دار المحافظ ــل، ف ــي المقاب ــة. ف ــات البدوي ــازة للتجمع ــن الحي أم
ــة. ــة والتدريبي ــن خــالل التدخــالت التعليمي ــة م ــر التجمعــات البدوي تطوي

فنيًا وتخطيطيًا
العمــل مــع أصحــاب العالقــة الفلســطينيين، ول ســيما وزارة الحكــم المحلــي والقيــادة البدويــة 	 

ــرض،  ــة للغ ــاركية المالئم ــط التش ــات التخطي ــال منهجي ــى إدخ ــمية، عل ــر الرس ــة غي التقليدي
ــة  ــط مكاني ــع خط ــى وض ــادرة عل ــون ق ــل أن تك ــن أج ــتخدامها م ــى اس ــن عل ــب الفنيي وتدري

ــش. ــبل العي ــم س ــة ودع ــات الجتماعي ــر الخدم ــة لتوفي توجيهي
ــر 	  ــمل عناص ــى أن تش ــة، عل ــات البدوي ــة التجمع ــة بهشاش ــات المتعلق ــد البيان ــث قواع تحدي

ــتدامتها. ــة اس ــي الالزم ــاد المحل القتص
ــتجابة 	  ــة لالس ــة الغربي ــتوى الضف ــى مس ــة" عل ــات الجتماعي ــة الخدم ــة "هرمي ــة دراس مراجع

بشــكل أفضــل لحتياجــات التجمعــات البدويــة، وخاصــة فــي مناطــق القــدس، رام هللا، شــمال 
ــة. ــل الجنوبي ــالل الخلي غــور الأردن وت

ردن وخاصة في منطقة وادي عربة )حوالي نصف مساحة الضفة الغربية(.
أ

مثال على ذلك هو عمل سلطة وادي ال  50
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مراجعــة مخطــط الحمايــة )2009، 2012( فــي إطــار المخطــط الوطنــي المكانــي )2050-2025(، 	 
ــن  ــة، وأخــذ بعي ــة العالي نتاجي ــة الإ ــة الحساســة ذات القيم ــط المناطــق الزراعي ل ســيما تخطي

ــدو. ــات الب ــار احتياج العتب
أظهــرت الدراســات التجريبيــة أن مشــاريع ســبل العيــش التــي تديرهــا النســاء فــي التجمعــات 	 

البدويــة والرعويــة، غالبــاً مــا تنجــح أكثــر مــن المشــروعات التــي يديرهــا الرجــال. مــن المهــم 

تضميــن المشــاريع المــدرة للدخــل  ضمــن هــذا المنظــور.

تنظيميًا وإجرائيًا
يجــب أن توفــر الأطــر والقوانيــن التنظيميــة بيئــة مواتيــة لتوفيــر الســكن المالئــم والخدمــات 	 

ــى  ــالوة عل ــة. ع ــد الحاج ــن، عن ــم بالتوطي ــال رغبته ــي ح ــدو ف ــن الب ــة لتوطي ــق العام والمراف
ــى  ــد عل ــه يعتم ــازة لأن ــان الحي ــي أنســب شــكل لضم طــار التنظيم ــك، ينبغــي أن يســهل الإ ذل
دارة المشــتركة  ــة أو الإ ــر الحقــوق العرفي ــة، تعتب ــة التجمعــات البدوي ــن. فــي حال موقــف معي

ــك الحــر المســجل. ــى التمل ــة عل متفوق
ينبغــي أن تشــمل عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــأن هــذه الأمــور التشــاور الفعــال مــع الممثليــن 	 

ــرة. ــة المتأث الشــرعيين للتجمعــات البدوي
ــات 	  ــد أولوي ــب تحدي ــي ودار المحافظــة لطل ــم المحل ــات الحك ــى مديري ــات إل ــه التعليم توجي

شــراف علــى التدخــالت التنمويــة  التدخــالت التــي تســتهدف التجمعــات البدويــة القريبــة، والإ
نســانية. والإ

طعام محلي مصنوع من حليب الغنم. المصدر: المصدر: 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الموئل )2015(
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المالحق

جتماع بها  ملحق رقم 1: الجهات والمؤسسات الفلسطينية والأممية والدولية التي تم الإ

هيئة مقاومة الجدار والستيطان	 
المكتب الوطني التنسيقي للمناطق المسماة "ج"	 
نسان	  مكتب المفوض السامي لحقوق الإ
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(	 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة	 
نسانية	  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ
سلطة الأراضي الفلسطينية/ هيئة تسوية الأراضي والمياه	 
المجتمع المحلي في تجمع الخان الأحمر، القدس	 
المجتمع المحلي في تجمع جبل البابا، القدس	 
نسان	  مؤسسة الحق – القانون من أجل الإ
مكتب المنسق الخاص لالأمم المتحدة لعملية السالم في الشرق الأوسط	 
مكتب ممثلية التحاد الأوروبي	 
 	)AIDA( اتحاد وكالت الدعم الدولية
المجلس النرويجي لالجئين	 
 	)Diakonia( وكالة التنمية السويدية
مركز التعاون والسالم الدولي	 
منظمة الأمم المتحدة لالأغذية والزراعة	 
نمائي الدولي	  سبانية للتعاون الإ الوكالة الإ
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ملحق رقم 2: خارطة للتجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية
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