املرحلة اخلامسة
ما بعد رفض طلب االعرتاض (االستئناف)

هناك عدة اجراءات من املمكن اختاذها ،فور رد السلطات اإلسرائيلية برفض
طلب االعرتاض (االستئناف) على طلب الرتخيص ،وهي:
• بعد رفض طلب االعرتاض (االستئناف) بإمكانكم جتهيز خمطط
تنظيمي تفصيلي اىل اإلدارة املدنية يف بيت إيل ،بهدف تعديل اهلدف
من استخدام األرض وحتويل األرض املقام عليها املبنى املستهدف
من زراعية اىل سكنية أو صناعية وما اىل ذلك.
• بإمكانكم تقديم طلب اسرتحام اىل رئيس جملس التنظيم األعلى
من أجل استخدام صالحياته ،واحلصول على إعفاء من احلاجة اىل
استصدار طلب ترخيص للمبنى املستهدف.
• بإمكانكم تقديم التماس اىل احملكمة العليا اإلسرائيلية ،لطلب
احلصول على أمر احرتازي مينع تنفيذ اهلدم حتى احلصول على
قرار آخر من قبل احملكمة مثال عند رفض طلب االسرتحام ال احلصر.

ما هو األمر االحرتازي؟
• هو أمر مؤقت يتم استصداره يف كثري من االحيان من قبل
احملكمة العليا اإلسرائيلية ،اليت تأمر به ببقاء احلال على
ما هو عليه دون إجراء أي تغري او تعديل على وضع املبنى
املستهدف ،ويقصد جبملة (إبقاء احلال على ما هو عليه) ،أنه
ال جيوز اكمال البناء أو القيام باي تعديالت عليه أو حتى
السكن به يف حال كان غري مأهول.
• مالحظة :يف حال عدم االلتزام بقرار احملكمة ،فإن احملكمة
العليا تعترب عدم االلتزام هو مبثابة احتقار لقرارها مما قد
يؤدي اىل إلغاء األمر االحرتازيوتنفيذ أمر اهلدم دون اجراءات
إضافية.

إرشـــــادات عــامـــة

• وفق القانون املعمول به يف مناطق (ج) ،ال يستثنى أي مبنى أو منشأة
من احلاجة اىل تقديم طلب ترخيص ،سواء كان خيمة او عريشة او
حظرية للحيوانات أو بئر مياه ،أو حتى احلفريات وأي نشاط يؤدي اىل
تغيري يف معامل األرض.
• وفق القانون ،ينبغي تقديم طلب ترخيص قبل البدء بأعمال البناء،
اال انه حبكم الواقع فإن غالبيه طلبات الرتخيص يتم تقدميها بعد
احلصول على أمر وقف البناء ،واحيانا بعد احلصول على األمر النهائي
إليقاف العمل مما يقلل من مدة احلصول على الرخصة.
• إن اجراءات طلب الرخصة معقدة وتستدعي مساعدة حمام متمرس،
إضافة اىل مهندس ومساح مرخصني إلعداد املخططات واملستندات
الالزمة ،مما يزيد من إمكانية كسب الوقت ومنع اهلدم.
• تبقى إمكانية تقديم طلب الرتخص قائمة طوال الوقت ما مل يتم
تنفيذ قرار اهلدم ،اال أنهال ينصحبتاتا باالنتظار إىل ما بعد املهلة
املعطاة باألوامر.
هذه التعليمات هي مبثابة ارشادات عامة فقط وهي ال تشكل يف أي حال من
االحوال بديال عن احلصول على استشارة قانونية من حمامي خمتص.

ميكنك تلقي اخلدمات واالستشارات القانونية اجملانية
يف قضايا هدم املنازل من قبل حمامني خمتصني يف هذا اجملال
يف مؤسسة سانت ايف  -املركز الكاثوليكي حلقوق االنسان.

للتواصل معنا

القدس 40 :شارع البطركية الالتني ،البلدة القدمية ،القدس
هاتف 02 -6264662 :فاكس02 -6264663 :
بيت حلم :شارع القدس  -اخلليل،
الطابق األرضي يف عمارة بنك القاهرة عمان  -بيت حلم
هاتف 02 -2747603 :فاكس02 - 2751026 :

مؤسسة سانت إيف

Info@saintyves.org                    www.saintyves.org

هـــدم املنــازل
يف املناطق (ج)
من الضفة الغربية

هدم املنازل يف املناطق (ج) من الضفة الغربية

يعترب احلق يف السكن من احلقوق املرتبطة ارتباطا وثيقا بكرامة االنسان
املتأصلة فيه ،واملعرتف فيه كحق أساسي يف القانون الدولي اإلنساني ،حبيث
يعرتف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حبق كل انسان يف سكن مناسب ضمن
شروط سكن الئقة .وألن احلق يف السكن مرتبط بكائنية اإلنسان ذاتها ،فإن
انتهاكه يعين انتهاك منظومة حقوق أخرى متكاملة ،مدنية واجتماعية
واقتصادية وسياسية ،وكون السكن املالئم يعين العيش بكرامة وأمان ،فإن
سياسة السلطات اإلسرائيلية يف هدم املنازلواملنشآت يف مناطق (ج) من الضفة
الغربية تعين انتهاك حق الفلسطينيني يف احلياة والسعي لتهجريهم قسرا.
يف إطار نشر الوعي بني مواطنينا حبقوقهم يف السكن وتعزيز صمودهم يف
أرضهم ،نضع بني أيديكم جمموعة من اإلرشاداتالعامة اليت جيب اتباعها
لتفادي خطر اهلدم املبانيواملنشآت يف املناطق (ج) من الضفة الغربية واحلد
منه ،ولفهم كيفية التعامل معه حال حدوثه.

ما هو املبنى؟
تعريف املبنى من الناحية القانونية :هو أي بناء سواء كان من
احلجر او اخلرسانة او الطني أو احلديد او اخلشب او أي مادة
اخرى ألغراض البناء ،كما يشمل التعريف كافة احلفريات
واألساسات واجلدران والسقوف واملداخن والفرنداتواملقرنصات
(الكورنيش) ،او أي بروز او أي قسم من البناء او أي شيء الصق
به او أي حائط أو سد ترابي او سور او سياج أو أي منشأ آخر
حيدد أو حييط أية أرض أو ساحة او بئر.

املرحلة االوىل
استالم أمر وقف العمل

• يقوم مراقب جلنة التفتيش التابعة لإلدارة العسكرية االسرائيلية
بتسليم أمر وقف العمل من خالل تسليمه اىل صاحب املبنى ،ويف حال
عدم التمكن من الوصول اليه من خالل تعليقه على املبنى املستهدف
دون البحث عن مالك أو مستخدم املبنى ،كما يقوم بالتقاط صور
فوتوغرافية للمبنى ،إضافة اىل تصويره أمر وقف العمل بعد الصاقه
وأحيانا تثبيته حتت حجر.
• يف حال استالم األمر ،جيب عليكم االنتباه إىل مكان وموعد انعقاد
اجللسة األولية اخلاصة باملبنى املستهدف ،واملسارعة باحلصول على
مساعدة قانونية فورية من قبل حمام خمتص ،إضافة اىل مباشرة
العمل بإجراءات تقديم رخصة بناء.

املرحلة الثانية
اجراءات تقديم طلب الرتخيص

• ينبغي عليكم جتهيز عدة مستندات إلثبات ملكية األرض وهي
(إخراج قيد أوحصر إرث أو وكالة دورية للمبنى املستهدف  +صور
فوتوغرافية للمبنى  +خارطة مساحة).
• بعد جتهيز املستندات املطلوبة ينبغي عليكم التوجه فورا إىل جلنة
التنظيم والبناء ،كل حبسب املنطقة التابع هلا موقع البناء ،يف أقرب
مكتب لالرتباط اإلسرائيلي لتسليم طلب الرتخيص ودفع رسومه
(البالغة  384شيقل ،قابلة للتغيري) ،مع ضرورة احلصول على ختم
خلارطة املساحة ،وذلك قبل موعد اجللسة األولية احملددة يف أمر وقف
العمل.
• بعد تقديم طلب الرتخيص والتأكد من احلصول على ختم خلارطة
املساحة ،ينبغي عليكم تسليم نسخة مصورة عن كامل املستندات اىل
احملامي.
• يتم حتويل طلب الرتخيص اىل جلنة التفتيش التابعة اىل بيت إيل،
واليت بدورها تقوم بدراسة الطلب ،وحتديد موعد جلسة لتسليم
استنتاجاتها التخطيطية اىل مقدم الطلب أو احملامي الذي بدوره جيب
أن يقدم رد عليها.

احــــــذروا :فــــور اســــتالم أمر وقـف العمـل ،عليكم التوجـــه فــــورا
اىل حمـام خمتص للحصـول على مشورة قانونية وضمان التمثيل
القانوني ،وعدم االنتظار اىل حني جتهيز املستندات املطلوبة.

املرحلة الثالثة
املـثــول أمــام احملكمة

• ينغي عليكم تقديم طلب الرتخيص قبل موعد اجللسة األوىل احملدد يف
أمر وقف العمل ،مع ضمان متثيلكم من خالل حمام خمتص.
• يف حال حضوركم جلسة احملكمة االولية املنعقدة يف االدارة املدنية يف
بيت إيل ،وقبل تقدميكم طلب الرتخيص ألي سبب كان ،سيتم إصدار
أمر ثاني وهو أمر نهائي إليقاف العمل واهلدم ،مع مهلة ترتاوح ما بني
 14اىل  21يوم كحد أقصى.
• يف حال عدم حضوركم اجللسة االولية للمحكمة ،فسيتم إصدار أمر
ثاني نهائي إليقاف العمل واهلدم ،حيث يتم إرسال األمر مع مفتش
جلنة البناء والتنظيم لتعليقه على املبنى املستهدف ،كما فعل يف
تسليم األمر االول.

ما هو األمر النهائي إليقاف العمل واهلدم؟
• هو امر يتم اصداره يف حال مل يتم حضور اجللسة االولية
احملددة يف احملكمة او يف حال مت احلضور دون تقديم طلب
ترخيص ،أو يف حال رفض طلب الرتخيص.
• يف حال تقدميكم طلب ترخيص بعد صدور االمر النهائي
إليقاف العمل واهلدم ،يتم جتميد االمر اىل حني اعطاء قرار
بطلب الرتخيص.
• يف حال رفض طلب الرتخيص يصبح االمر النهائي إليقاف
العمل واهلدم فاعال بانتهاء املهلة اليت حددت مع رفض طلب
الرتخيص ،وهي مهلة االعرتاض على الرفض.

املرحلة الرابعة
رفض طلب الرتخيص

• فوراحلصولعلىرفضطلبالرتخيص،جيبتقديمطلباعرتاضعلى
الرفض (استئناف) ،خالل فرتة اقصاها  30يوم من تاريخ رفض الطلب.
• يتم تقديم طلب االعرتاض إىل جلنة التنظيم العليا التابعة اىل اإلدارة
املدنية يف بيت إيل ،اليت بدورها تنظر يف طلب االعرتاض ،وغالبا ما
تقوم برفض طلب االعرتاض (االستئناف) حتى بدون حضورك أو
حضور احملامي.
مالحظة :أسباب رفض طلب االعرتاض تكون هي نفس االسباب على
رفض طلب الرتخيص ،واليت من ضمنها على سبيل املثال:
 عدم متاشي املبنى املستهدف مع تعليمات املخططات اهليكلية القائمة،حيث أن هناك نوعان من املخططات اهليكلية ملناطق (ج) ،وهي
خمططات هيكلية للمناطق الكبرية ،وخمططات تفصيلية للمناطق
األقل مساحة.
 أن يكون املبنى املستهدف قائما يف منطقة منع فيها البناء بسبب وجودهداخل حرم شارع ،أو أن يكون املبنى املستهدف قائم يف منطقة تصنفها
سلطات االحتالل أنها منطقة عسكرية مغلقة.
 أن يكون املبنى املستهدف قائم على أرض تقل مساحتها عن الدومن،حيث أنه وحبسب قوانني التنظيم والبناء املعمول بها يف مناطق (ج) ،ال
يتم إصدار رخصة بناء على أي قطعة تقل مساحتها عن الدومن الواحد.
 أن يكون هناك أكثر من مبنى على نفس قطعة االرض ،حيث أنهحسب قوانني التنظيم والبناء املعمول بها يف مناطق (ج) ،ال يتم إصدار
رخصة بناء ألكثر من مبنى واحد على نفس قطعة األرض حتى لو
كانت مساحتها دومن واحد أو أكثر.

