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إعداد:
املحامية نيتا عامر– شيف

تنسيق ومراجعة:
)UN-Habitat( د. أحمد األطرش - برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

م. جهاد ربايعة - وزارة الحكم املحيل

إخالء مسؤولية

إن املسميات املستخدمة واملواد املعروضة يف هذا املنشور ال تعرب بأي شكل من األشكال عن رأي  األمانة العامة لألمم 

املتحدة أو االتحاد األورويب بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيام يتعلق بتعيني 

مساحتها أو حدودها، أو فيام يتعلق بنظامها االقتصادي أو درجة تطورها. كام وال يعكس تحليل واستنتاجات وتوصيات 

هذا املنشور بالرضورة وجهات نظر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أو مجلس إدارته أو االتحاد األورويب.

شكر وعرفان 

للتجمعات  واملنعة  املسكن  حيازة  "تعزيز  بعنوان   )2020-2017( األورويب  االتحاد  قبل  من  املمول  الربنامج  مبوجب 

للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  قام  املنطقة ج"،  اقتصادية ومكانية تخطيطية يف  الفلسطينية من خالل تدخالت 

البرشية )UN-Habitat( وبالتعاون مع وزارة الحكم املحيل بإعداد هذه الوثيقة. تود وزارة الحكم املحيل أن تشكر 

األفراد واملؤسسات الذين متت استشارتهم أثناء إعداد هذه الوثيقة عىل مساهامتهم القيمة؛ لوال نقدهم ومدخالتهم مل 

يكن إعداد هذه الوثيقة ممكناً. نتطلع إىل التعاون املستمر مع مجموعة من الرشكاء لتحقيق األهداف املعلنة واملتمثلة 

يف تعزيز حيازة املسكن واملنعة للتجمعات الفلسطينية يف املنطقة املسامة "ج" بالضفة الغربية. الشكر موصول للمهندس 

محمد أبوقاعود من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية لرتجمة النص إىل اللغة العربية. 

1.  شكر وعرفان

2. اخالء مسؤولية

3.  مقدمة

4. آلية تقييم أثر حقوق االنسان

5. تنفيذ آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان والتجربة الريادية يف منطقة برطعة - جنني

6. تحديد إمكانات التطوير مقابل املخاطر الرئيسية

7. جمع البيانات

8. معالجة البيانات

9. التحليل واالستنتاج
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آلية تقييم أثر حقوق االنسان
إن آلية تقييم أثر حقوق االنسان هي أداة ترتجم حقوق الفلسطينيني وواجبات إرسائيل كجهة رئيسية مسؤولة وكذلك 

القانون  التخطيط اإلرسائييل، مبوجب  االعتبار نظام  اإلخذ بعني  ثانوية مسؤولة إىل صيغ مكانية. عند  فلسطني كجهة 

الدويل، تشجع آلية تقييم أثر حقوق االنسان نقل سلطات التخطيط إىل التجمعات الفلسطينية وضامن امللكية املحلية 

لعملية التخطيط.

لسياسات  الحقوق  عىل  مبنية  وتقييم  رصد  بأداة  التعريف  )أ(  أجل:  من  االنسان  حقوق  أثر  تقييم  آلية  تصميم  تم 

السلطات  للمشاركة املؤسسية والعملياتية مع  املحتمل  الحالية، و)ب( والحد من الرضر  املكاين  التخطيط  ومامرسات 

اإلرسائيلية فيام يتعلق بتجمعات املنطقة "ج" بالتحديد.

الفلسطينية  التجمعات  )أ( تحديد معايري االختيار وأولويات  أثر حقوق االنسان يف:  آلية تقييم  املتوقع أن تسهم  من 

املؤهلة للتخطيط املكاين؛ )ب( اختيار بديل التخطيط األقل رضراً؛ )ج( تطوير منظور متكامل وطويل األجل للتخطيط 

املحيل واإلقليمي والوطني؛ )د( زيادة مشاركة جميع الفئات والتجمعات يف جميع مراحل التخطيط؛ )هـ( األخذ بعني 

االعتبار العقبات القادمة التي تفرضها السلطات اإلرسائيلية؛ )و( ضامن تصميم املرشوعات اإلنسانية واإلمنائية بشكل 

متكامل؛ )ز( دعم رسائل الحشد واملنارصة بشأن التخطيط املكاين يف الضفة الغربية؛ و)ح( تشكيل نهج وطني موحد 

وتوحيد السياسات واملامرسات، وعمليات اتخاذ القرار، واسرتاتيجيات تخفيف األرضار.

من الناحية النظرية، تستند آلية تقييم أثر حقوق االنسان إىل ثالثة عوامل: )أ( العوامل املكانية: املحلية، اإلقليمية / 

شبه اإلقليمية والوطنية؛ )ب( العامل الزمني: النظر يف عملية التخطيط بأكملها عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد؛ 

و)ج( وعامل الحامية: حساب تأثري التخطيط كعامل حامية إىل جانب إجراءات الحامية األخرى )القانونية واإلنسانية(.

باإلضافة إىل ذلك، تروج آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان ألهداف التنمية املستدامة والخطة الحرضية الجديدة املنبثقة 

عن األمم املتحدة )ملحق 1(. 

برطعة الرشقية، جنني.

املصدر: فلسطني يف الذاكرة )27 أيلول 2007(.

مقدمة
تلعب هيئات الحكم املحيل، وخاصة تلك التي متتد أراضيها إىل املنطقة املسامة "ج" التي أنشأتها اتفاقية أوسلو، دوراً 

رئيسياً يف تنمية دولة فلسطني. من خالل العمل مع املخططني، فإنه ميكنهم تقديم مساهمة كبرية يف كرس الجمود الحايل 

للتنمية. إن نهج التخطيط املكاين املبني عىل الحقوق، يرى أنه أداة رئيسية لحامية الفلسطينيني كمدنيني يعيشون تحت 

االحتالل العسكري، وضامن االلتزام بحقوق اإلنسان مبا يف ذلك الحقوق الجامعية مثل الحق يف تقرير املصري والحق يف 

التنمية. قد تساعد املخططات الهيكلية املحلية التي تستخدم األرايض عىل نحو مناسب - الخاصة واألرايض العامة )والتي 

تشمل األرض املشاع( - يف التخفيف من النقص يف املساكن، وتسهيل إنشاء البنية التحتية والوصول إىل الخدمات العامة 

األساسية. ويضمن املنظور اإلقليمي والوطني أن الحق يف تقرير املصري يستند إىل السياسات املكانية الفعلية.

املستوطنات  وتوسيع  املستمرة  األرايض  مبصادرة  تحدياً  املكاين  التخطيط  يواجه  املستمر،  العسكري  االحتالل  ظل  يف 

اإلرسائيلية والجدار العازل، والتهجري القرسي، وإغالق مداخل التجمعات الفلسطينية، وسياسة إغالق مداخل التجمعات 

الهيئات  الفلسطينية وهدم املنازل وفرض قيود عىل التخطيط والتنظيم والبناء املحيل. وهذا ما يسبب املعضلة لدى 

املحلية واملخططني - إما التخطيط وفقاً للمحددات املفروضة من قبل املستوطنات اإلرسائيلية عىل حساب االحتياجات 

األساسية لتوسع التجمع املحيل، أو يحتمل أن يعرض التجمع لخطر الهدم والتهجري إذا تم تجاهل سياسات االحتالل.

وللتغلب عىل هذه املعضلة، فقد تم إعداد آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان للتخطيط يف املنطقة "ج" يف عام 2016 من قبل 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )UN-Habitat( بتمويل من اإلتحاد األورويب. تم تبني اآللية من قبل 

وزارة الحكم املحيل بهدف مساعدة املخططني يف "التخطيط يف مرمى النريان". كأداة لرصد التخطيط املكاين، تقدم اآللية 

منهجية تعزز من مزايا التخطيط املكاين لضامن تحقيق حقوق اإلنسان من خالل التنظيم املشرتك والصمود، والتكامل 

التخطيطي عىل املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية، وتشجيع استصالح األرايض وتعزيز حقوق األرايض، وتأخري تنفيذ 

أوامر الهدم، تعزيز االلتزام املتبادل بني مالك األرايض والتجمعات البدوية. من ناحية أخرى، فإنها تضمن أن تحقيق 

الحقوق الجامعية عىل املدى البعيد ال يتعارض مع مصالح تجمع فلسطيني معني عىل املدى القريب.

تنقسم هذه املبادئ التوجيهية إىل قسمني: األول عبارة عن مقدمة عن آلية تقييم أثر حقوق االنسان؛ والثاين هو مبادئ 

توجيهية لتنفيذ اآللية من خالل الدروس املستفادة يف التجربة الريادية للتخطيط املناطقي يف منطقة برطعة، جنني.
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تنفيذ آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان والتجربة الريادية يف منطقة 
برطعة - جنني

تتكون آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان من مصفوفتني يتم من خاللهام مراقبة النهج القائم عىل الحقوق عىل املستوى 

املحيل، اإلقليمي والوطني وتضم املخاطر الداخلية املتعلقة مبشاركة التجمعات املحلية يف عملية التخطيط )ملحق 2(. 

تتألف املصفوفتان من مؤرشات كمية مدعومة مبقابالت مفتوحة شبه منظمة. وهذا ما يدعم تكامل املعلومات عن 

التجمعات املحلية واحتياجاتها واملخاطر التي تواجه املخططني واملستفيدين داخلياً وخارجياً بسبب سياسات االحتالل. 

يجب تحديث البيانات التي تم جمعها يف مرحلة التخطيط عند تلقي رد الفعل من قبل السلطات اإلرسائيلية إما مبارشة 

أو من خالل اإلجراءات عىل أرض الواقع.

واألرايض  املباين  السكان،  عىل  التخطيط  تأثري  قياس  إىل  اإلنسان  حقوق  أثر  تقييم  آلية  تهدف  املحيل،  املستوى  عىل 

بتقييم  اآللية  تقوم  اإلقليمي/الوطني،  املستوى  للخدمات. عىل  الوصول  العمل، ومسافة  أماكن  إىل  املهددة، والوصول 

الوصول  العمل ومسافة  أماكن  اإلقليمي والوصول والتنقل إىل  للتخطيط والتواصل  الؤهلة  للتجمعات  معايري االختيار 

للخدمات. تسمح آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان بالحصول عىل بيانات مفصلة من حيث مشاريع البناء الخاصة مقابل 

مشاريع املانحني اإلنسانية أو التنموية؛ ومن املمكن مراقبة االعتامد عىل املساعدات. وأخرياً، فإنها تراقب املخاطر الحالية 

واملحتملة واملحققة، وتويل اهتامماً خاصاً بالتجمعات الضعيفة.

ينقسم تنفيذ آلية تقييم أثر حقوق االنسان إىل أربع مراحل:

1. تحديد إمكانات التطوير مقابل املخاطر الرئيسية.

2. جمع البيانات.

3. معالجة البيانات.

4. التحليل واالستنتاج.

يف عام 2019، تم تجريب آلية تقييم أثر حقوق االنسان يف بلدة برطعة الرشقية يف منطقة جنني، وهي جزء من املنطقة 

املعزولة نتيجة الجدار العازل. الدروس املستفادة من هذه الحالة كانت ذات قيمة كبرية يف تعريف العقبات وكذلك 

تسليط الضوء عىل املامرسات املفيدة يف تنفيذ اآللية.

تحديد إمكانات التطوير مقابل املخاطر الرئيسية

منذ العام 2002، تم إعادة تشكيل منطقة برطعة بسبب بناء الجدار العازل، الذي أنشأ منطقة معزولة، وقام بفصل 

العائالت التي تعيش يف قرى مختلفة، واألرايض الزراعية عن املناطق السكنية.  ساعد الجدار العازل عىل تسهيل توسيع 

املستوطنات اإلرسائيلية وتقييد وصول التجمعات املعزولة إىل الخدمات الرئيسية يف مدينة جنني. يف حني أن املنطقة 

املعزولة مفتوحة أمام اإلرسائيليني، فإن التنمية الفلسطينية تترضر بشدة من القيود املفروضة عىل الحركة والتخطيط 

والبناء. هناك حاجة ملحة إلضفاء الرشعية عىل املناطق السكنية وكذلك البنية التحتية والخدمات العامة. ومع ذلك، 

قد يؤدي التخطيط يف ظل هذه القيود إىل ترسيخ غري مبارش وغري مقصود لتجزئة وفصل املنطقة املعزولة التي أنشأها 

الجدار، عىل املدى البعيد. لذلك، تم أخذ األبعاد املختلفة - الزمنية وكذلك املكانية - يف االعتبار يف مبادرة التخطيط يف 

برطعة. وتشمل الدروس املستفادة من حالة برطعة ما ييل: 

تعد االجتامعات مع رؤساء الهيئات املحلية والتجمعات األخرى يف املنطقة األساس لتحديد إمكانات التنمية واملخاطر   .1

الرئيسية التي تنطوي عليها بدقة عالية.

عملية  يف  متساوية  مساهمة  لضامن  النسوي  املجتمع  مشاركة  برطعة  بلدية  يف  عقدت  التي  االجتامعات  شملت   .2

التخطيط.

يف حني أن تحليل املخاطر كان متوافق عليه، فقد أعرب بعض ممثيل املجتمع املحيل عن رغبتهم يف إدراجها يف املخطط   .3

مع الحفاظ عىل تفردها بصورة محلية.

يلخص الجدول التايل مخاطر التخطيط املحتملة مقابل وسائل تخفيف املخاطر:

املصدر: املوئل 2020

مفتاح اخلريطة
التجمعات املستهدفة - جلنة التنظيم احمللية املشتركة

اجلدار الفاصل

اخلط األخضر

املنطقة الواقعة بني اجلدار الفاصل واخلط األخضر

التجمعات الفلسطينية

منطقة ب

منطقة ج

املستوطنات االسرائيلية

وسائل تخفيف املخاطر املخاطر الرئيسية املحتملة
النظر عن  بغض  الجدار  ممتدة خارج مسار  املخطط  حدود 

منطقة نفوذ املستوطنات
الجدار العازل واملنطقة املعزولة

الهيكلية  املخططات  من  بدالً  املناطقي  بالتخطيط  االلتزام 
بني  أفضل  وظيفية  روابط  لتعزيز  املحلية  للهيئات  املحلية 

الحرض والريف
التحرض القرسي يف برطعة

التخطيط املناطقي مبا يشمل املناطق )أ( و)ب( و)ج( التجزئة الدميوغرافية والجغرافية

يتضمن املخطط املناطقي طرق اتصال جديدة بني التجمعات 
الفلسطينية بغض النظر عن مسار الجدار

االعتامد عىل البنية التحتية للمستوطنات اإلرسائيلية

العديد من االجتامعات املحلية اشتملت عىل النساء العملية التشاركية
متت النقاشات بحضور ممثلني محليني وإقليميني

تم تأسيس لجنة تنظيم محلية مشرتكة )ملحق 3(
يتم دعم املرشوع من محافظة جنني ووزارة الحكم املحيل

التكامل والتنسيق عىل املستوى اإلقليمي والوطني

شارك املحامون الناشطون يف املنطقة، يف اجتامع لتشكيل لجنة 
تنظيم محلية مشرتكة

ينبغي مواصلة النقاش حول املساعدة القانونية
التنسيق - املحامني

الحشد واملنارصة من طرف املوئل بالتنسيق مع الوزارات ذات 
العالقة وهيئات الحكم املحيل

الحشد والرسائل املنسقة
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ملحق )١(:

معالجة البيانات
مبا أن آلية تقييم أثر حقوق االنسان تتكون من مصفوفتني، فإنه من املقرتح أن:

يعالج املخططون البيانات باستخدام منوذج "خريطة التهديدات" لكل منطقة التي تسلط الضوء عىل املناطق ذات   .1

الخطورة العالية، املتوسطة واملنخفضة. ستكمل "خريطة التهديدات" تحليل تقييم االحتياجات الكمية والوصفية.

متابعة املناقشات مع املحامني الناشطني يف املنطقة للحصول عىل التوضيحات واتخاذ القرار.  .2

ملخص التحليل واالستنتاج
قاموا  حيث  الجدار،  بواسطة  والعزل  والجغرافية  الدميوغرافية  التجزئة  خطر  من  املخططون  خفف  برطعة،  حالة  يف 

املستوطنات  نفوذ  ومنطقة  الجدار  مسار  عن  النظر  بغض  بالجدار،  املعزولة  املنطقة  خارج  املخطط  حدود  بتوسعة 

اإلرسائيلية. باإلضافة إىل ذلك، ولتعزيز وجهة النظر اإلقليمية، كان ممثلو وزارة الحكم املحيل عىل املستويني الوطني 

واإلقليمي يف جنني جزًءا من التصميم وصنع القرار يف عملية التخطيط.

تم تخفيف خطر التحرض القرسي يف برطعة من خالل التخطيط املشرتك الذي أخذ يف االعتبار االحتياجات الزراعية لجميع 

الهيئات املحلية وليس بلدة برطعة فقط. تم التخفيف من خطر االعتامد عىل البنية التحتية للمستوطنات اإلرسائيلية 

من خالل بناء طرق جديدة تربط القرى عرب طريق الجدار. أخرياً، فإن الرسائل املنسقة للمنطقة يقودها فريق برنامج 

األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )UN-Habitat( بالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة وهيئات الحكم املحيل.

جمع البيانات
تشمل البيانات املتعلقة باملخاطر عمليات الهدم املحتملة والفعلية، مصادرة األرايض، االستيالء عىل املنشآت، وتوسيع 

املستوطنات اإلرسائيلية والطرق. بناًء عىل تجربة برطعة ، يقرتح بأنه يجب عىل املخططني:

التدريب عىل النظام القانوين للتخطيط املكاين يف املنطقة "ج" من الضفة الغربية.  .1

العلم بقواعد البيانات املختلفة املتوفرة خارج تلك املتاحة محلياً لتحسني تدفق املعلومات. وتشمل هذه عىل سبيل   .2

املثال، نظام جيومولج للمعلومات املكانية يف فلسطني، قاعدة بيانات عمليات الهدم ملكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية، املعلومات والبيانات الصادرة عن السلطات اإلرسائيلية حول األرايض، املباين، الطرق ومخططات 

املستوطنات اإلرسائيلية.

االطالع عىل بيانات القطاعات الصناعية واإلقتصادية.  .3

الذين  وخاصة  الناشطني،  املحامني  من  واملحتملة  الحالية  القوة  ونقاط  التهديدات  حول  املعلومات  عىل  الحصول   .4

يعملون يف منطقة برطعة.

التحقق من املوارد واملعلومات لتقييم دقتها ومالءمتها.  .5

باإلضافة إىل ذلك، يقرتح أن يشمل تقييم االحتياجات:

- معايري التنمية األساسية املقبولة وطنياً.

- البيانات املقدمة من املنظامت التنموية واإلنسانية املحلية والدولية.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة 2٥: الحق يف مستوى معييش - مبا يف ذلك 

الطعام واملالبس والسكن والرعاية الطبية

واآلمن  املالئم  السكن  عىل  الجميع  حصول  ضامن 

ذالك؛  يف  مبا  األساسية  والخدمات  التكلفة  وميسور 

الصحة، املياه، الرصف الصحي والنقل بشكل خاص إىل 

املرافق الصحية ومرافق املياه والرصف الصحي، واألماكن 

واملعلومات  والتعليم  واإلسكان  العام  والنقل  العامة 

]13أ،  وبرامج  السياسات  خالل  من  واالتصاالت  العامة 

 ،108 ،107 ،106 ،104 ،100 ،37 ،36 ،34 33، 32 ،31

التشاركية  البرشية  املستوطنات  وإدارة  تخطيط   ]109

 ،28  ،27  ،16[ البلدان  واملستدامة يف جميع  واملتكاملة 

]77 ،76 ،74 ،71 ،66 ،65 ،63 ،54 ،50 ،29

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 2. ١4.ح: التمتع بظروف 
والنقل  واملياه،  الكهرباء  وإمدادات  الصحي،  والرصف  والسكن،  مناسبة،  معيشية 

واالتصاالت

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة ١. 9: متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من 

املشاركة يف جميع مجاالت الحياة من خالل املباين والطرق والنقل وغريها من املرافق 

الداخلية والخارجية مبا يف ذلك املدارس والسكن واملرافق الطبية وأماكن العمل

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 43: 

االجتامعي  اإلسكان  مخططات  ذلك  يف  مبا  السكن،  عىل  املهاجرين  العامل  حصول 

والحامية من االستغالل فيام يتعلق باإليجارات

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة ١. 2١: الحق يف )دون 

متييز( تحسني وضعهم يف السكن والرصف الصحي والصحة واألمن

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة ١١: الحق 

يف مستوى معييش الئق، مبا يف ذلك الغذاء وامللبس واملسكن

املادة ١2: عىل  االقتصادية واالجتامعية والثقافية،  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

الدولة تحسني جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية

يف  املشاركة  يف  الحق  شخص  لكل   :2١ املادة  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن 

الحكومة بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل ممثلني مختارين

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 2٥: الحق يف املشاركة يف 

الحكومة بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل ممثلني مختارين

اتفاقية حقوق الطفل، املادة ١2: حرية التعبري للطفل وإعطاء الوزن الواجب آلراء 

الطفل وفقاً لسن الطفل ونضجه

اتفاقية حقوق الطفل، املادة 2. 3١: تعزيز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف الحياة 

الثقافية والفنية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 4: يجب عىل الدول األطراف التشاور 

املتعلقة  القرار  عمليات صنع  اإلعاقة يف  ذوي  األشخاص  مع  وهادف  نشط  بشكل 

بالقضايا املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 7: حق املرأة يف املشاركة 

يف املجالني السيايس والعام عىل قدم املساواة مع الرجل

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة ١3.ج: الحقوق املتساوية 

جوانب  وجميع  الرتفيهية  األنشطة  يف  املشاركة  يف  سواء  حد  عىل  والنساء  للرجال 

الحياة الثقافية
االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 2. 

42: عىل الدولة تيسري مشاركة العامل املهاجرين وأرسهم يف القرارات املتعلقة بحياة 

املجتمعات املحلية وإدارتها

املصدر: املوئل، 2017: كيف ترتبط حقوق اإلنسان بأهداف التنمية املستدامة والخطة الحرضية الجديدة؟، صفحة 7

ربط حقوق اإلنسان بأهداف  التنمية املستدامة والخطة الحرضية الجديدة
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املؤرشات

 املشاريع اإلغاثية والتطويرية الصغريةاملنشآت الخاصة

املنشآت املخططةاملنشآت القامئة )2(املنشآت املخططةاملنشآت القامئة )2(
 املنشأة )3( 

)دونم، كم، 

...الخ(

الحق)4(

 الفئة 

املستهدفة 

)٥(

 إجراءات 

الحامية )6(

 التكلفة 

 ،€ ،$( )7(

..الخ(

الحقاملنشأة
الفئة 

املستهدفة

 إجراءات 

الحامية
الحقاملنشأةالتكلفة

الفئة 

املستهدفة

إجراءات 

الحامية

رخص البناء 

)ممنوحة أم 

مرفوضة(

الحقاملنشأةالتكلفة
الفئة 

املستهدفة

إجراءات 

الحامية

رخص البناء 

)ممنوحة أم 

مرفوضة(

التكلفة

املباين - مقارنة النتائج ما بني داخل وخارج حدود 

االعتبار  بعني  لألخذ  املقرتحة  أو  القامئة  التخطيط 

تعديل حدود التخطيط )8(
التهديدات الحالية )9(

كم عدد الوحدات السكنية املهددة حالياً من جميع 

املباين يف التجمع؟ وما هي ظروفها؟
هل هناك مدرسة أو روضة أطفال مهددة؟

هل هناك عيادات صحية مهددة؟

هل هناك مركز نسايئ أو مجتمعي مهدد؟

هل هناك ألواح شمسية مهددة؟

هل هناك خزان مياه مهدد؟

 التهديدات املحتملة )١0(
كم عدد الوحدات السكنية تحت التهديد املحتمل 

من جميع املباين يف التجمع؟ وما هي ظروفها؟
هل هناك مدرسة أو روضة أطفال مهددة؟

هل هناك عيادات صحية مهددة؟

هل هناك مركز نسايئ أو مجتمعي مهدد؟

هل هناك ألواح شمسية مهددة؟

هل هناك خزان مياه مهدد؟

التهديدات املحققة )١١(
أو  هدمها  تم  التي  السكنية  الوحدات  عدد  كم 

مصادرتها؟ وما هي ظروفها؟
هل تم هدم او مصادرة مدرسة أو روضة أطفال؟

هل تم هدم أو مصادرة عيادات صحية؟

هل تم هدم أو مصادرة مركز نسايئ أو مجتمعي؟

هل تم مصادرة ألواح شمسية؟

هل تم هدم خزان مياه؟

هل تم مصادرة أرايض؟

ملحق )2(:
أ. مصفوفة آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان عىل املستوى املحيل للتجمعات الفلسطينية 

املؤهلة ملبادرة التخطيط

 آلية مراقبة تقييم أثر حقوق اإلنسان

 املستوى املحيل للتجمعات الفلسطينية املؤهلة ملبادرة التخطيط 

 املرحلة األوىل: رصد املخاطر قبل البدء مببادرة التخطيط )1(
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املؤرشات

 املشاريع اإلغاثية والتطويرية الصغريةاملنشآت الخاصة
املنشآت املخططةاملنشآت القامئة )2(املنشآت املخططةاملنشآت القامئة )2(

 املنشأة )3( 

)دونم، كم، 

...الخ(

الحق)4(

 الفئة 

املستهدفة 

)٥(

 إجراءات 

الحامية )6(

 التكلفة 

 ،€ ،$( )7(

..الخ(

الحقاملنشأة
الفئة 

املستهدفة

 إجراءات 

الحامية
الحقاملنشأةالتكلفة

الفئة 

املستهدفة

إجراءات 

الحامية

رخص البناء 

)ممنوحة أم 

مرفوضة(

الحقاملنشأةالتكلفة
الفئة 

املستهدفة

إجراءات 

الحامية

رخص البناء 

)ممنوحة أم 

مرفوضة(

التكلفة

 )١2( والقانونية  الفيزيائية  املعيقات  عرب  الوصول 

للخدمات األساسية )١3( ومراكز كسب الرزق )١4( 

- مقارنة بني داخل وخارج حدود التخطيط القامئة أو 

املقرتحة والتأثري عىل املجتمع
التهديدات القامئة

الجدار  خلف  الزراعية  األرايض  مساحة  هي  كم 

العازل/ الحواجز العسكرية / الطرق االلتفافية؟
إليها  الوصول  ميكن  ال  التي  املياه  آبار  عدد  كم 

بانتظام؟
يواجهون صعوبات  الذين  املدارس  أطفال  عدد  كم 

يف الوصول؟
يواجهون  الذين  املزمنة  األمراض  مرىض  عدد  كم 

صعوبات يف الوصول؟
كم دونم من أرايض التجمع املصادرة تقع داخل أو 

خارج حدود التخطيط؟ )15(
يف  التجمع  تركوا  الذين  املحليني  السكان  عدد  كم 

العقدين املاضيني؟

 التهديدات املحتملة )١6( 
 / العازل  الجدار  خلف  األرايض  مساحة  هي  كم 

الحواجز العسكرية / الطرق االلتفافية؟
إليها  الوصول  ميكن  ال  التي  املياه  آبار  عدد  كم 

بانتظام؟
يواجهون صعوبات  الذين  املدارس  أطفال  عدد  كم 

يف الوصول؟
يواجهون  الذين  املزمنة  األمراض  مرىض  عدد  كم 

صعوبات يف الوصول؟
كم دونم من أرايض التجمع املصادرة تقع داخل أو 

خارج حدود التخطيط؟

مالحظات:
تتعلق عملية الرصد بحدود املخطط يف حالة وجود مخطط مصدق من اإلدارة املدنية اإلرسائيلية. إذا مل يكن األمر كذلك، فيجب أن يرتبط الرصد بحدود   .1

التجمع وفقاً للهيئة املحلية.

كل منشأة قامئة تتغري حالتها )تهديد حايل، محتمل، أو محقق( سيتم تعليمها بلون محدد خالل عملية التخطيط من أجل مالحظة التغريات التي تطرأ   .2

عىل حالة املنشآت.

ملكية خاصة أو عامة.  .3

الحق يشمل الحق يف السكن املالئم، التعليم، الصحة، األرض، الغذاء والرزق، املياه والرصف الصحي.  .4

األشخاص املتأثرين، بحيث يجب متابعة الفئات املهمشة مثل النساء واألطفال والالجئني، والتجمعات الرعوية.  .5

إجراءات الحامية إضافة إىل إعداد املخطط الهيكيل، والتي تشمل، الدفاع القانوين، الثبات يف املواقع املهددة، الحشد واملنارصة، الضغط السيايس املبارش.   .6

التكلفة الحقيقة أو التقديرية.  .7

املنشآت تشمل: املباين السكنية والعامة، الطرق، املواقع األثرية، مصادر املياه الطبيعية، املحاجر، وغريها. فيام يتعلق باملصادر الطبيعية واملواقع األثرية   .8

داخل حدود املخطط الهيكيل، فهي تشمل الحاالت التي ترتبط فيها استخدامات األرايض داخل املخطط باملوارد الطبيعية املحاذية لحدود املخطط 

الهيكيل، ولكن خارجها. 

سيتم متثيل التهديدات بواسطة رموز، للمنشآت وأوامر الهدم، وأوامر وقف العمل، وأوامر املصادرة ... إلخ.  .9

10. املنشآت التي تم بناؤها بدون رخصة بناء ومل يتم تسليمها أمر عسكري بعد.

11. عندما يتم تنفيذ أمر الهدم، أو عند طرد السكان بحسب منهجية مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )عندما تكون املنشأة مأهولة قبل الهدم( 

أو عند تأثر السكان يف حال مل يكن البيت مأهوال قبل الهدم.

12. بحسب نظام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: الجدار العازل، الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، والطرق االلتفافية.

13. تهديدات الوصول إىل مراكز الخدمات األساسية، عدد مراكز الخدمات التي ال ميكن الوصول إليها، عدد السكان املحجوبون من الوصول إىل مراكز 

الخدمات.

14. تهديدات الوصول إىل مراكز كسب الرزق: مساحة األرض بإمكانية وصول محدودة، عدد السكان الذين يعانون من صعوبة الوصول ملراكز كسب الرزق.

15. األرايض املصادرة مثل األرايض املصنفة "أرايض دولة"، املناطق العسكرية املغلقة، ومناطق نفوذ املستوطنات، واملحميات الطبيعية، إلخ.
التهديدات والعوائق املحتملة، املسار املخطط لجدار الفصل العنرصي، والحواجز ونقاط التفتيش املحتملة.  .16
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األشخاص املتأثرينالحجم )وحدة مساحة أو طول(العدد العامل
األهلية للتخطيط   

كم عدد التجمعات املوجود بشكل كامل يف مناطق "ج"؟  
كم عدد التجمعات الواقعة يف مناطق "أ" أو "ب" ومجاورة ملناطق "ج"؟  
كم عدد التجمعات املعرضة للخطر )18( من بني جميع التجمعات عالية املخاطر؟  

هل تم أخذ املستوى املناطقي بعني االعتبار؟

التواصل املناطقي بني التجمعات عىل املستوى اإلقليمي /  الوطني )١9(  
كم عدد الطرق املخططة لتعزيز التواصل / رفض التجزئة؟  

كم عدد املباين العامة التي تم تضمينها؟  
ضع قامئة بالبنية التحتية الداعمة للتواصل )20( التي تم تضمينها  

كم عدد املناطق التي استفادت من التخطيط ؟  
أمناط الهجرة - كم عدد األشخاص الذين عادوا إىل موطنهم األصيل؟  

كم عدد األشخاص الذين هاجروا من املنطقة؟  
كم عدد التجمعات / الناس الذين استعادوا التواصل؟  

الوصول للخدمات األساسية ومراكز كسب الرزق
التجمعات ضمن املسافة املعيارية )21(  
التجمعات خارج املسافة املعيارية  

املسافات من التجمعات للمواقع األثرية والسياحية  

الوصول إىل مصادر كسب الرزق  
كم عدد الطرق التي تم التخطيط لها لتسهيل الوصول إىل مكان العمل؟  

 كمية األرايض املسرتجعة من خالل التخطيط عىل مستوى املناطقي؟
كم عدد التجمعات / الناس الذين يستفيدون من الزيادة املحتملة ألمان املعيشة يف التخطيط؟  
كم عدد التجمعات املعرضة للخطر التي يقدر أنها ستستفيد من مستوى أعىل ألمن املعيشة؟  

االعتامد عىل املساعدات  
كم عدد التجمعات التي تم تخطيطها لتقليل االعتامد عىل املساعدات )22(؟  

ملحق )2(:
ب. مصفوفة آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان عىل املستوى اإلقليمي / الوطني للتجمعات 

الفلسطينية

- آلية مراقبة تقييم أثر حقوق اإلنسان 

- املستوى اإلقليمي والوطني 

- يتم مراجعتها كل ستة شهور 

- العوامل املحلية يتم تحليلها لجميع التجمعات املؤهلة للتخطيط يف إقليم )منطقة( معني )انظر مصفوفة املستوى املحيل(

- العوامل املحلية يتم تحليلها لجميع التجمعات غري املؤهلة للتخطيط يف إقليم )منطقة( معني )17()انظر مصفوفة 

املستوى املحيل(

- املؤرشات الجديدة للمستوى اإلقليمي / الوطني  

مالحظات:

17. تقسم التجمعات غري املؤهلة للتخطيط  إىل قسمني، األول: التجمعات التي مل يتم استهدافها بأي عملية تخطيط، من املقرتح يف هذه الحالة تطبيق املعايري 

الواردة يف مصفوفة املستوى املحيل كل ستة أشهر بدون الرجوع ألي حدود تخطيطية، أما النوع الثاين فهي التجمعات التي متت فيها مبادرات تخطيطية 

محلية وذاتية، ميكن فيها تطبيق معايري مصفوفة املستوى املحيل بشكل سنوي.

18. وفقاً لنظام مراقبة الحامية اإلنسانية التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، املناطق ذات الخطورة املرتفعة مثل غور األردن وهضاب 

جنوب الخليل، منطقة E1، الخ.

19. بني مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وبني مناطق "ج" والقدس.

20. شبكات البنية التحتية مثل أنظمة املياه، الرصف الصحي، الكهرباء، الطاقة واالتصاالت.

21. يجب تحديد املسافة املعيارية من قبل وزارة الحكم املحيل. يجب األخذ بعني الحسبان تجربة رشكات التخطيط الفلسطينية.

22. يجب تبني معايري للحد من االعتامد عىل املساعدات داخل التجمعات.
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ملحق )3(:
قرار تشكيل لجنة التنظيم املحلية املشرتكة يف برطعة




