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  0276 تموز

 

 يوماً لمواجهة الضائقة السكنية في البلدات العربية 021 توصيات طاقم منجمعية سيكوي  وقفم

 

 

أهمية جماهيرية كبيرة الذي يفّصل خصائص أزمة السكن داخل المجتمع العربي ويقّدم التوصيات لحلّها، " يوما   702 طاقم"لتقرير إّن 

إنها المّرة األولى التي تقوم فيها لجنة حكومية بصياغة . اني منها المجتمع العربي، عاماً بعد عامنظراً لتفاقم الضائقة السكنية التي يع

اآلن ستباشر الحكومة  أن ينقّدرم، سكن لدى المجتمع العربيمحلّ أزمة الب تختصعينية وتوصيات مفّصلة ومحّددة، واسعة النطاق 

  .في تطبيقها

 .أبعادما تنطوي عليه من هذه التوصيات و تناول بعضإلى من خالل هذه الورقة،  نسعى إننا

 

مرافق عامة، زيادة  تلك المتعلقة بإنشاء لجنة حدود دائمة للبلدات العربية، أو تمويل إقامةمنها الكثير من التوصيات إيجابي، فنذكر 

لك رصد مجمعات تخطيطية سكنية وكذ تسويق أراضي الدولة لمحرومي المسكن، إجراء مشروع تجريبي للسكن باإليجار طويل األجل

 يؤدي تبنيها الى احباط امكانيةقد  وأخرى، الى توسيعها وتحويلها الى أشمل التي تحتاج، هناك بعض التوصيات واألهداف إالّ أنه .جديدة

تقدم  بشرطالدولة العمل إلقامة أحياء سكنية على أراضي  فكرة ،منها على سبيل المثال .إيجاد الحلول السكنية في البلدات العربية

 .المبادرة لبناء المساكن على أراٍض خاصة

 

 مجال التخطيط

التي من شأن تطبيقها أن يؤّدي تدريجياً للنهوض بعملية التخطيط داخل عددا  من التوصيات اإليجابية  قدم الطاقمالتخطيط،  مجالفي 

ن العملية التخطيطية في البلدات العربية تخلق نوعا  من التعلّق أ لقد رأى الطاقم .التخطيطية ومن ثّم تقليص الفجواتالبلدات العربية 

بتعزيز وتمكين أوصى فتطوير المشاريع ضمن نطاقها، ل اإلستقاللية ح السلطات المحليةمنال يو المناطقيةلدى السلطة المحلية باللجان 

ميزانيات القوى البشرية بإلمكان، مع المساعدة قدر ا مناطقيةوفصل سلطات محلية من اللجان ال إستقاللية لجان التخطيط المحلية

إضافة لذلك، . وميزانيات تقوية أقسام الهندسة لدى السلطات المحلية التي لم يتّم فصلها بعد، وذلك بغية تجهيزها للفصل مستقبالً 
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المكاني في البلدات  يل الحدود والتخطيطمهّمتها معاينة مدى الحاجة لتعد لجنة حدود دائمة للبلدات العربيةأُقترح أن يعّين وزير الداخلية 

  . 1سكنيةالمجمعات الالعربية بما يتيح تطوير 

جديدة تصلح للسكن وألماكن العمل مع التشديد على أراضي الدولة وتخصيص الميزانيات للخرائط  برصد مناطقكذلك أوصى الفريق 

تقيمها مديرية  – إستشاريينتحوي  ومعلومات إنشاء قاعدة بياناتالمفّصلة التي بموجبها يمكن إستصدار تصاريح البناء، وأيضاً على 

السلطات المحلية العربية،  لدىمجمل المجاالت المتصلة بالنهوض بخطط البناء في التخطيط وتمّولها بحيث تشمل إستشاريين مهنيين 

وسلطة  البناءوذلك بالتعاون مع وزارة  ،بناءتتيح لها إختيار المستشارين من القوائم المعروضة واإلستعانة بهم بغية تطوير خطة ال

 .التطوير اإلقتصادي

 

النهوض وتحسين التخطيط في  ان تؤدي الى باإلمكان ويجب الضغط من أجل تنفيذها، حيث إيجابية السابقة هي توصيات توصياتال

 . العربيةالسلطات المحلية  لدىتعزيز المستوى المهني  إذا تمالبلدات العربية بعد تطبيقها، خاصة 

 

المتعلقة بزيادة  التوصية هي، تحتاج للتحسين كي تؤّدي لنتائج مؤّثرة من حيث إنشاء المساكن على أراضي الدولةوالتي توصية أخرى 

 ر والالزمهذه الخطوة بمجملها إيجابية، إالّ أنه وبغية خلق اإلحتياطي الكبي. 362مساحات التطوير من خالل التعديالت العينية في تاما 

أوصت  البناء، علما  أن وزارة %0لقد أوصى الفريق بتجاوز نسبته .  بّد من تعديالت أكبر للحدودمن األرض لألغراض السكنية، ال

زا  يتناسب يتيح تجاو لذا، يجب إقرار حد أقصى. اية المطاف، وهي نسبة أكثر واقعية من تلك التي تّم إقرارها بنه%9بتجاوز نسبته 

 .وبلدةواحتياجات كل بلدة 

 

 

 يضامجال تسويق األر

عدداً من التوصيات اإليجابية والتي بحال ُطّبقت ستؤّدي لنجاح أكبر من  إقترح الطاقمبمسألة تسويق األراضي في البلدات العربية، 

افة على ُيحّول للبناء عالي الكث"( تمويل مسبق)" لتمويلل التخصيص المسبقفأوصى ب :البلداتهذه حيث تسويق أراضي الدولة في 

 إضافة لذلك، أُقترح. مع رؤية صورة المشروع ميدانيا   بحيث يتّم تطوير البنى التحتية قبل تسويق المساكن -أراضي الدولة وبحجم كبير

إّن لتطوير البنى التحتية والمرافق العامة بجودة عالية . للصرف الصحي مخطط توجيهيوإعداد  العامة والمباني تمويل المرافق الطاقم

                                      
1

 . 5276يوماً، حزيران  752بتقرير فريق  46-43البنود  
2

 . 5276يوماً، حزيران  752بتقرير فريق  41البند  
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إضافة لكون األمر يرفع من قدرة المشروع على جذب . البدات العربية أثرا  بعيد المدى على صورة كّل بلدة وجودة الحياة فيهافي 

  .السّكان وكسب ثقتهم

 

لذكر هناك حاجة أيضا   لكن. توصية إيجابية أخرى تتعلق بمالءمة مستندات المناقصة، ترجمتها بشكل كامل ونشر تكاليف التطوير

إنارة، )كراسة المناقصة تفصيالً لما يشمله التطوير الذي سيتكلّف به السّكان  تضمنأي أن ت -التطوير وتفاصيل بنود فاتمواص

 .(أرصفة، شوارع وما شابه

 

ي قد تؤّدي ، والتسابقةالحكومية القرارات الالقواعد المتبعة وفق بناًء على التطوير  دعمنحن نتحفظ من التوصية بمواصلة مع ذلك، 

لنسبة إستفادة ( 6630و  7638القراران )التطوير  ق، أّدت القرارات المتعلقة بدعمفي الساب. كما حصل حتى اآلن لعدم إستغالل التفضيل

وتركيبة الملكيات وكذلك إجراءات التنفيذ المطلوبة من السلطات  دعمكنسب ال نتيجة معيقات بنيوية داخل هذه القرارات 3صغيرة جدا  

 .التطوير دعملذا نرى وجوب وضع آلية جديدة ل. محلية ومن المواطنينال

 

ي للتسويق ضرورة اإليقاف الفورإيجابي، لكننا نشّدد على  ةإن اإلقتراح بتعزيز طريقة التسويق بواسطة التسجيل والقرعة بين أهل البلد

رافضين التلقى معارضة عدد كبير من رؤساء سلطاتها المحلية التي تؤّدي لرفع أسعار المساكن في البلدات العربية و "المزايدة"بطريقة 

  .لتسويق بهذه الطريقةل

البلدات العربية غير المشمولة ضمن بلدات األولوية  لتفضيل السكان المحليين فيكما أنه وبغية جعل التوصية بإضافة درجة أخرى 

عالية من الفائزين يجب تحديد نسبة ذات معنى وقيمة حقيقية،  ،4نسمة 32,222إلى  02,222ية والتي يبلغ تعداد سّكانها بين الوطن

 .بالمناقصة من السكان المحليين

 

 غير المرخصالبناء  نظيمت

استعداد ، وخالل ذلك، إتاحة المجال لفترة (بواسطة التصوير من الجو)يجب الوقف الفوري لهدم المباني لحين إجراء مسح القائم منها  

وهذا يتّم بالتعاون الكامل مع السلطات . غير المرخصالحلول السكنية على أن ال ُيسمح بعدها بالبناء  توفيرولة بالد وتنظيم تقوم خاللها

إضفاء الصفة القانونية على ما أُقيم منها بنطاق  فنقترح شّيدةأّما بخصوص المباني الم. المحلية وإطالع الجمهور بمجريات األمور

 .مناطق البناء

                                      
3

 هنا، يمكن القراءة 6635للتوسع حول معيقات القرار  

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2015.pdf
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 توصيات الطاقمالبرنامج لتنفيذ 

األحياء السكنية على أراضي الدولة، بالتقدم في إنشاء المباني على أراٍض إنشاء  باشتراط مخططات إننا نتحفظ من توصية الفريق 

السكنية  يؤّدي هذا اإلقتراح لتعطيل المخططات من المتوقع أن. 5خاصة، وأيضا  بتقّدم العمل على تقليص ظاهرة البناء غير القانوني

فكلّما جرى التقدم بالتخطيط على أراضي الدولة وتيّقن . يوماً لحلّ الضائقة السكنية 021 طاقممساس باألهداف التي وضعها وال

أصحاب األراضي الخاصة  باتالجمهور من توّفر العدد الكافي من الشقق المتاحة أمامه، تقلّصت معه ظاهرة البناء غير المرّخص و

 .راضيهمأ للبناء علىأكثر إستعدادا  

 

 

 أهداف الطاقم

يتطلب توسيع  و األمر الذيوه، توفرةكبيرة جدا  في عدد الشقق الم إضافةالحاصلة منذ سنوات طويلة، ال بّد من  على ضوء الفجوة 

عين واالخذ بخصائص كلّ بلدة وسّكانها، ل االنتباهيجب وضع األهداف وفق األلوية والبلدات مع . بشكل تدريجي 6األهداف التسويقية

  .وحجم الزيادة المطلوبة لكلّ بلدةقدرة تحّمل البنى التحتية والمرافق العامة القائمة االعتبار 

 

المتعلقة بالنهوض بمسألة التخطيط وكذلك التسويق وتطوير البنى التحتية في البلدات العربية، مع تخصيص  إّن تبّني قرارات الطاقم

هذا الوضع بحاجة . لضائقة السكنية داخل المجتمع العربيحل ايقها، ُيعتبر بداية اإلستجابة لالميزانيات المطلوبة وإيجاد اآلليات لتحق

سوية مع السلطات المحلية العربية وسّكانها، إلى جانب أعضاء الكنيست  ،لعمل متكامل ولتظافر جهود الوزارات ذات الشأن والمسؤولية

 . تمثيل المجتمع العربي بما يليق في مراحل التطبيق والتنفيذالحرص على وومنظمات العمل المدني الفاعلة بالمجال، 

                                                                                                                                         
4

 . 5276يوماً، حزيران  752بتقرير فريق  95البند  
5

 .5276يوماً، حزيران  752بتقرير فريق  81بند ال 
6

 .5276يوماً، حزيران  752بتقرير فريق  727البند  


