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  تاجـرة العقـارات
   املسكن لحق يفلدولة إسرائيل انتهاك 

ال وسعه دفع الثمن، يف ج ميكن بيعه ملن نتسلعة، أو معلى أنه  مع املسكن  تاجر العقاراتيتعاطى
ا  تكفل للفرد مسكن وسيلةًالا،  ملكًشقّة من حقوق اإلنسان؛ يعترب تاجر العقارات ال حقعلى أنه

  .االئقً
أن تتعامل مع املسكنالدولة يففترض ي  -ه  -  شيء وقبل كلّالً أوعلى أنمن حقوق البشر، حق 

واالعتراف باملسؤوليسهلالالالئق و مواطنيها وساكنيها يف املسكن ة امللقاة على عاتقها لضمان حق 
، فهي احلر بقي ساكنيها يواجهون لوحدهم السوقتها هذه، وتر ملسؤوليا الدولة اليت تتنكّأم. املنال

ه ال تتعامل مع املسكن : دولة تعمل من خالل مفهوم عقاريعلى أنحقه  بل  جوهريعقار، على أن
  . مثنهدفعميتلكه من يستطيع 
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  توطئة
براكية وأحالمات تنكي-يف مأوى إنساينّساس األ احلق   

، مبناسبة صدور كتاب ران شعيب السكانل اإل حقوق املواطن، يف املؤمتر حومجعية رئيس -مقتطفات من كلمة ألقاها سامي ميخائيل
  2008 حزيران 25، "احلرب على البيت"كوهني 

  
ر اجليش الروسية إىل داخل حدود النمسا فُ مطاردةَهيب، واصلَ جيش نابليون املَبعدما دملوله الفار .

ة للجميع هو أنّأرب مفاجوما اعتزائم قاسية يف هذه أخذ  اجليش الروسي منـىتعالت . البالد ي
كيف ال يتمكّن اجليش الذي أخضع جيش نابليون :  ولسان حاهلا يقولأصوات تنتقد القائد الروسي

 فرد القائد ؟ للمارشاتإالّاهلزيل الذي ال يصلح " جنود الشوكوالته"العظيم من التغلّب على جيش 
الروسي" :لقد انتصر اجلنديالروسي الفرنس البسيط على جيش العدو يه وقف يدافع عن  العظيم، ألن

  ".بيته، والنمسا ليست بيته
بيت اإل هو أنّما عناه القائد الروسي إنْ هو مبثابة الوطن، ونسان العاديكان هذا البيت كوخ ا ا بائس

د، بل . ةيف قرية منسيد مصطلح أجوف وجمرهو فالوطن ليس جمرة وجدران حتميك سقف وأرضي
  . واحلميمصومتنحك املأوى اخلا

احلق حرم من يحني  ما الذي حيدثال ميلك املواطن رقعة مأوى دافئ هي بيته؟ حني حيصل الذي ما 
 جحافل من البشر تزحف من اجلنوب - الذي قضيته يف بغداد- ؟  رأيت يف شبايب عائلي بناء عشيف

ة اليت محت  اجلدران الترابيتيازاجمل تسمح هلم السلطات ب. ة والواعدةىل املدينة الغنيإاجلائع والفقري 
ة الشاهقة، يف سكن عشرات اآلالف من هؤالء خارج املتاريس الترابي. ضانات ر دجلةاملدينة من في

ة، ومل ا العواصف الرملي صفتة، وع من سعف النخيل واحلصر القصبيتعِنش آيلة للسقوط، صائرع
 هناك من املالريا، ومن نقص يف املياه اجلارية، عاىن الناس. تصمد أمام صقيع الشتاء وقيظ الصيف

اية املدينة من فيضان دجلة، بتفجري مح بضع سنوات، وبغية كلّ، قامت السلطات. زوالعوومن اجلوع 
املتاريس الترابيعلموا باألمر قبل وقد أُ( النهر، الذي سرعان ما كان يفيض على الناس ة عند مصب

 قلب نِلمل ي. ني واملاعز واألبقار اهلزيلة حتت كَنف الظالماألوالد واملسنق غِر، في)حصوله بفترة وجيزة
ا يف اجلهة اآلمنة من لبا صر هذه املصيبة، ومل تفكّر يف منح هؤالء البؤساء مسكنتكرإزاء السلطات 

يف املقابل. اجلدار الترايب، دوا القصور الفخمة، ويشقّمح هلم باجتيازسوا الشوارع  اجلدار كي يشي
بقروشهم -  كان هؤالء اخلدم يعودون ،يف املساء. فوها من القمامةاجلديدة، ويشطفوا املدينة وينظّ

  .ونرحتضي ر آمنة، حيث الرائحة النتنة، واألطفال الذين غيـائشرع إىل - القليلة
 مل يتعد.حالم عقول وألديهم - ِسواهمكَ- ا بشركانوا ال، مل يكن هؤالء ائم عمل كما عوملوا، بل 

فًمتوساط أعمارهم الثالثني ونيه، لكن سنوات عمرهم القليلة علّمتهم الكُر -غ  كرهاملدينة اليت تتمر 



 6

هم نصبوا ا من السلطة، لكنلزموا الصمت خوفً. ات، وتتشارك مع البعوض يف امتصاص دمائهمبامللذّ
وا على  اليت تبشر بتهاوي السلطة، لينقضحد، وانتظروا األزمةاالكمائن للمدينة، لعاصمة الوطن اجل

  . عليها جام غضبهماملدينة املرتبكة، ويصبوا
 ،يف إحدى سفرايت من تل أبيب إىل حيفا. واحدة من فورات الغضب واالنتقامإىل ت السمع أصخ

ات مدينة بغداد ؤسساجلماهري الغاضبة على م" غزوات" يصف واحدة من عريب مذيع استمعت إىل
ان إبةهامجوا املتاحف والقصور واجلامعات واملكتبات ال. اجتياح اجليش األمريكيونقلوا عام ،

ات ؤسسأضرموا النار يف مباين امل. ا، وهناك عاثوا ا فسادعامةاحات الاحلواسيب والكتب إىل الس
  .ا يليق ببين البشرة، وعملوا على إبادة رموز الوطن الذي رفض منحهم بيتثقافيال

قّر وحيترم وطنه إذا ن كان، يو مانئ اإلنسان، كانّإهذه األحداث املروعة كي أقول إىل ق ين أتطرأرا
بني الوطن هو البيت الذي تسكنه، وال فرق . ويهبيت مالئم يؤأن يوفَّر له ه يف  حقَّخرياألهذا احترم 

 املستنقعات يف جنويبا من منطقة  مهاجروأن تكون،  جيش القيصر الروسيا يف جنديتكونن أ
  .إسرائيلأحد سكان حي فقري يف أن تكون العراق، أو 
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مةمقد  
   من حقوق اإلنسان؟ هل هو حق-املسكن

 ل فكرة حقهل تقبسملاذا ي. ا غري مفهوم، يف بعض األحيان، نفور" املسكناحلق يف" يثري مصطلح 
يف املسكن؟ ملاذا ) هاأو حقّ(ه ل حقّاهر، ويصعب تقبالتظ احلق يفة، أو يرحجوال ِب إنسان يف التكلّ

مور عندما ات، بينما ختتلط علينا األوالد من البديهيلدولة يف توفري التعليم جلميع األنعترب واجب ا
 من هل علينا التعامل مع الصحة كحقسويهم؟ ملاذا يتوفري سقف يؤيدور احلديث عن واجب الدولة 

ى للمعدومني،  واألدوية حتـي توفري العالج الطبج لالستهالك، وبالتايل ينبغي كمنتال ،حقوق البشر
 وعليه فمن حقوق بين البشر، ال جمرد عقار، من احقبوصفه ينما جند صعوبة يف التعامل مع املسكن 

اصى ملن ينقصه املال وال يستطيع دفع كلفة املسكن يف القطاع اخلالواجب ضمان املأوى الالئق حت.  
  

 بعد يف اخلطاب لكون هذا املصطلح مل يترسخ" سكن املاحلق يف"يعود مصدر النفور من مصطلح قد 
يفهل ما يعنيه . ، لذا تراه يثري الكثري من االستغراب وعالمات السؤالقانوينّ ويف اخلطاب الالعام احلق 

 احلق يف اجلميع ميلكون أنّاس؟ هي يعين ذلك جلميع الن ق من واجب الدولة توفري شقالسكن هو أنّ
 عاء أنّمكّن الفرد من ادق يف مأوى للمشردين؟ ما هي الظروف اليت ت الضيما احلق، أو ربشقّةامتالك 

  قاة على عاتق الدولة جتاه هذا الفرد؟هك؟ وما هي الواجبات املله يف املسكن قد انتحقّ
   

ا  املسكن ليس حقاحلق يف نّاملسكن، على الرغم من أ احلق يفك والتم االاحلق يفخيلط الكثريون بني 
 احلق يف: ا يف التملّك حقالا اجتماعيا  حقمن حيث اجلوهر، يعتبـر هذا احلق.  ماشقّةامتالك يف 

إىل إضفاء مضمون واضح وملموس على - ساسيف األ- هذا التقرير يرمي. ا كانمسكن الئق أي 
ة بأوجهها سرائيلي اإلسكاند فيه سياسة اإل وإظهار النحو الذي تتجسيف املسكن،" احلق"مصطلح 

  .رة األخرى يف الدول املتطوسكاناملتعددة، وذلك مقارنة بسياسات اإل
  

وفّر محاية ي) احلق(ا للتمكني والتعزيز بالنسبة لعدميي املسكن، فهو  املسكن مصدراحلق يفيشكّل 
 من مطالبة الدولة بالعمل على ية اليت متس مبأواه؛ وميكّن الفردللفرد يف مواجهة القرارات السلطو

تحديد السياسات وسلّم به يف املسكن ورصد املوارد هلذا الغرض؛ ويلزم السلطة اية حقّمح
 سكانوق على جمال اإلقد يعود السبب يف نفور أصحاب القرار من سحب خطاب احلق. التفضيالت

ا فقًمقدور السلطة التصرف ويف  يف املسكن، يصبح  وحمميمدرج يف غياب حق. عالهإىل ما ذكر أ
لسياسة غري واضحة، وتغيريها صباح مساء، دون رقابة مجاهرييةة أو قضائي.  
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 الفردية، أو مع مصاحل لكية املاحلق يف آخر ك املسكن مع حقاحلق يفيف بعض األحيان، يتضارب 
نةاقتصاديمكن هلذا ا. ة معييار العقارات وأصحاب البيوت، أو  أن يكون مبثابة الكابح لعمالقة جتّحلق
 عن خطاب حقوق سكانن حياول إقصاء مسألة اإلة ممـ، ثهلذا الدافع اإلضايفّ.  املاليةاهليئات

 وعلى قوانني اللعبة يف السوق  املسكن على اجلهاز القضائياحلق يفاإلنسان، واحليلولة دون تأثري 
احلر.  

  
  ةة وفوري حاجة ملح-  املسكناحلق يفمحاية 
 مسكن الئق ويف احلق يف املسكن، فحماية احلق يف حقوق املواطن على تطوير وتدعيم مجعيةتعمل 

ة يف سياسة الت جذرينشهد أمام أعيننا حتو.  وقت مضىة أكثر من أيلحة وم ضروري،متناول اليد
تقليص املساعدة : ةص من املسؤوليت جتنح حنو اخلصخصة والتملّ، اليت أصبحإسرائيل لدولة سكاناإل

، وتقليص املساعدات يف أجر الشقق اليت تستأجرها سكانملقتين الشقق، وخصخصة سوق قروض اإل
املسكن ب  ومساس ذلك انتهاك عن كلّمخضت. شعيب السكانالطبقات احملرومة، وتصفية اإل

ال وهو قدرة الفرد على أ - ينتقل مركز الثقل. ويهابدون بيت يؤة من الناس أضحت  متزايدموعات
 يعمل )regulator (ممنظِّ، لكن الدولة ال تقوم بدورها ك إىل السوق اخلاص- شقّةامتالك أو استئجار 

اليت حتمي حقوق املالكني وقاطين الشقق، وال النظم القوانني وعلى ضبط هذه السوق، وال تسن 
  .ة يف املسكنيساسمن ممارسة حقوقهم األ) ة القدرة املالييس لديهمن لى محت(ن اجلميع تمكّ

  
دودة احمل )households(ر سى لُأل حتإسكاينّ  كحلّاخلاصة لكية بتشجيع املإسرائيلتقوم دولة 

مننفض يديهات هاالدخل، لكن  ة جتاه اُألاملسؤوليدون احلصول على شقّةر اليت ال ميكنها امتالك س 
ها يف تقدمي بات ملشتري الشقق، وقلّصت على حنو كبري اشتراكَفت الدولة عن تقدمي اِهلتوقّ. املساعدة

ا  واقعييف غياب سوق استئجار شقق يمثّل بديالً. سكان لقروض اإل)السوبسيديا (كوميالدعم احل
 بواسطة قرض شقّةء  من العائالت نفسها جمربة على استدانة األموال بغية شراجتد الكثري للمسكن،

من لديها ، فلم جتد - ة تامصورة بسكاناليت خصخصت سوق قروض اإل- ولةأما الد. سكاناإل
ات اليت متنح القروض بنصب الكمائن ؤسسوضع الضمانات كي ال تقوم املإىل الفطنة ما يدفعها 

عدد مجمل ري يف ارتفاع كب حصولُض عن ذلك متخ.  املرهونةشقّة اليت تنتهي بفقدان الاملعسولة
العائالت اليت تىل ألف عائلة يف العام يصل يف هذه الفترة إ عام، ر على إخالء منازهلا يف كلّجب

  .الواحد
ل سوق استئجار إزاء هذا الوضع، وارتفاع عدد العائالت اليت جتد صعوبة يف شراء الشقق، يتحو

ض  يتعرة بالتزايد، لكن هذا السوق اخلاصخذة آسكّاني بالنسبة لشرحية يساسالشقق إىل البديل األ
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لتحوالت جذريي النقص يف الشقق املُة، إذ يؤدعدسعار، ومتواتر يف األ ة لإلجيار إىل ارتفاع حاد
على االنتقال من م جمربيننفسهأبناؤها أد جي ا من الطبقات املسحوقة اليتا باهظًوجييب هذا االرتفاع مثن 

 ة آخذة بالتزايد من مدخوهلا الشهريمتقاربة، أو على ختصيص حصىل أخرى يف فترات  إشقّة
 إحدى الدول القليلة يف إسرائيلعترب ت. ة أخرى املسكن على حساب احتياجات ضرورياتفوملصر

ر اليت ال تتدخالعامل املتطوا أو ل قطعشقّةوترية رفع أجر اليف ا يف شروط إجيار الشقق، ويف تسعري .
 ناجعة لإلخالل بعقود االستئجار، ة تطبيق آلي القوانني اليت حتمي املستأجرين، وغيابل غيابويشكّ

  .ا خصبة للمساس مبجموعة من حقوق مستأجري الشققل أرضيشكّ
، حتصل العائالت اليت قني إزاء حالة سوق إجيار الشقستحقّن تقوم الدولة بزيادة املساعدة للمأ بدل 
مقارنة بتلك اليت حصلت عليها يف (ية قرية على معونات مقلّصة ومتدنة فسكّانيشرائح إىل تنتمي 
 بأسعار ري تأجريه الدولة، وجيملكية الذي يقع حتت سكاناإل (شعيب السكانأصبح اإل. )املاضي

ة يف جمال دة املركزية املساعرب يف املاضي آلي، الذي اعت)اقستحقخمفّضة للفئات اليت تستويف شروط اال
صبح على وشك التصفية  الشحيحة، والستيعاب املهاجرين، أة ذات املواردالسكّاني للشرائح نسكااإل

السكانتواصل الدولة بيع شقق اإل. ةالتام شعيبها توقّ للقاطنني، لكنا عن بناء شقق فت متامة شعبي
إسكانا  سكان اإل، وأصبح هذا النوع منتقليصا شديداا دفع إىل تقليص خمزون هذه الشقق ممجديدة، 

"عدمية الشققالىل الكثري من العائالت بالنسبة إ" انظري.  
السكانلت الدولة من أسلوب املساعدة من خالل اإل حتو ىل أسلوب املساعدة بواسطة تسديد  إشعيب

اقات هذا ستحققة إلسقاطات وا، لكن دون دراسة معم يف سوق اإلجيار اخلاصشقّةجزء من أجر ال
ي ستحقّاحلسبان تأثري كلفة أسعار االستئجار على ميف  وهكذا، على سبيل املثال، مل يؤخذ .التغيري

 بضع  كلّ الواحدةةَراملها تنلَت حات ثابتة ال تتعدىصص الذين حيصلون على خمسكانوزارة اإل
 شهر حزيران من يف. بة تغيريها يف فترات متقارريا، وجيقانوني هذه املساعدة إدراج يجِرمل . سنوات

النصف، دون القيام نسبة ني اجلدد بستحقّات املصص تقليص خمجرى، على سبيل املثال، 2002العام 
 فحص لإلسقاطات القاسية هلذه اخلطوة على الكثري من العائالت اليت تعتمد على هذه عمليةب

  .شقّةن من استئجار الات كي تتمكّخصصامل
ة سكنيىل مناطق ل إة تتحوالسكّانيتها يف املاضي مجيع الطبقات ة اليت سكنسكني بعض املناطق ال
ة نتيجة دخول مستثمري ة ختوض حتوالت حادسكنيالكثري من األحياء ال. ثرياءتقتصر على األ

 ىل خارجها، من خالل فصلهم عن جمتمعام وجريام، وكلّ إالسكّانا يدفع بعض ليها، ممالعقارات إ
الة يف هذا ا، ال بل تصبح شريكة فعك ساكنالدولة بدورها ال حتر. ق احلرذلك حتت شعار السو

سهل املنال ال سكانال تقوم الدولة بتشجيع اإل. املسار، من خالل إصدار أوامر اهلدم وأوامر اإلخالء
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ة سكنية الضعيفة عن املناطق الالسكّانية اجلديدة، وبذلك يصبح إبعاد الشرائح سكنييف املشاريع ال
ة، اليت ترتفع فيها أسعار الشقق املركزييصبح حقيقة راسخة ارتفاٍعشديد ،.  

   
ة للمدن والقرى الاخلرائط اهليكليعربية غائبة متامساس األالسكّانها مل تعد تفي باحتياجات ا، أو إنة ي

نفسهم اس أما جيد النيف املسكن، لذا ال ميكن يف هذه البلدات استصدار تراخيص البناء، وسرعان 
صة، ومجمربين على بناء بيوت غري مرخعة للهدم حسب قوانني التخطيط والبناءد .تعن الدولة يف م

ا يف النقب، وتتجاهل الظروفة غري املعرفضها االعتراف بوجود القرى البدوي ترفة القاسية  احلياتي
ا العرب يف هذه القرى، ويف ا ذلك، تواصل الدولة هدم بيوت مواطنيها وسكّانبىل جإ. هناك

ا يبقي اآلالف من ة، ممة يف الشمال ويف املدن املختلطة ويف أحياء القدس الشرقيعربيالبلدات ال
تواصل الدولة كذلك انتهاج . العائالت دون مأوى، وبعضها يعيش يف خوف دائم من هدم املنـزل

  .سكانة يف جمال اإلقتصاديكافآت اال ما يتعلق باملكلّيف  عريب اجلمهور الة ضدزييسياسة متي
  

يف،سكاند السريورات احلاصلة يف سوق اإلتتجس  يف االرتفاع املقلق يف معدمي الشقق ،دما تتجس 
الذين يسكنون الشوارع والبيوت املهجورة، أو حيتشدون يف املالجئ املعيف بيوت  ة هلذا الغرض أود

دة يات وغياب تطبيق وفرض التعليمات، تعاين املالجئ املع امليزانونتيجة لشح. املعارف واألقرباء
ة ا، وذلك على خلفيا مطلقً ارتكازاخلاصة معياتملعدمي البيوت من ضائقة كبرية، وترتكز على اجل

سؤ املغياب التهيللحيلولة دون ارتفاع عدد معدمي البيوتايتّؤس .  
  

ا ومحايته، قانوني املسكن احلق يف إدراج عدم نّإلدولة، ا على إقامة اني عاما، وبعد ستميكن القول إذً
يب من الواجب امللقى على عاتقها يف توفري املأوى الالئق إسرائيل كّن دولةَممن التراجع والتهر 

ة اليت تقف اليوم  املسكن، والقضايا املركزياحلق يفسنقوم يف الفصول التالية بفحص حجم . االسكّ
اا  سكّ، والطرق اليت تقوم الدولة من خالهلا بانتهاك حقسكانقرار يف جمال اإلأمام أصحاب ال

  .ومواطنيها يف املسكن
  

ة، ني يف األراضي احملتلّ املسكن يف صفوف الفلسطينياحلق يف  هذا التقرير ال يعاجل انتهاكنشري هنا أنّ
كما حقوقهم -ة  املناطق احملتلّان سكّك حقينته.  وساكنيهاإسرائيلويقتصر على مواطين دولة 

ة عيشي املظروفا بتجاهل ال مرور،ا من هدم البيوتعة، بدًء بأشكال عديدة ومتنو- ية األخرىساساأل
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، ا مستقالة تقرير هذه القضيستحقت.  اختيار مكان سكناهم إىل حرمام من حقغري الالئقة، وصوالً
   1.ات أخرىمنظّمقشت يف نشرات أصدرا وون
  

يف املسكن لالجئني الذين وصلوا إ  ال يعاجل هذا التقرير كذلك انتهاك يف السنوات إسرائيلىل احلق 
 يف إسرائيللقد فشلت دولة . ةة األفريقيمن القارالالجئني القادمني  ال سيما أولئكاألخرية، و

ة معيشيالجئ بظروف هم يعيشون داخل املنإدون مسكن، أو  منهم ونرياستيعاب هؤالء، وبقي الكث
الع على انتهاك حقوق الالجئني وطاليب اللجوء يف الصحف ووسائل طّوميكن اال. إنسانيةغري 

  2.ات اليت تعاجل هذا املوضوعنظّماإلعالم، ومن خالل تقارير امل

                                                 

 - OCHA،  البناء وجري السكّان الناجم عن ذلك بسبب غياب تراخيصcهدم املباين يف املنطقة : على سبيل املثال، راجعوا 1
  ؛2008مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، أيار 

pdf.ARABIC_C20%Area/documents/org.ochaopt.www://http  
، بتسيلم، تشرين الثاين هدم البيوت كإجراء عقايب خالل انتفاضة األقصى: اقترفوهبدون ذنب رونني شنايدرمان، 

2004:
asp.Demolitions_House_Punitive_200411/Summaries/Publications/arabic/org.btselem.www://http  

:  اV= WّJ7 اSTU>ر OA>ن اILّ5M1-9OP7 ا5J7آADFHA : I>ت :5A BCDA EFآ? ا7<=>ع :9 ا567د
62=id_cat_sub&8=id_cat?asp.next/net.hamoked://http.  

؛ يغئال حاي، )سينشر مستقبالً(، منتدى حقوق الالجئني ق اجتماعية واقتصادية لطاليب اللجوء والالجئنيحقو: على سبيل املثال، راجعوا 2
 .14.3.2008،  من الالجئني يف تل أبيب يعيشون على قارعة الطريق؛ يف البلدية ينتظرون املساعدة احلكومية200

964356=itemNo?jhtml.ShArt/pages/hasite/il.co.haaretz.www://http 



 12

لالفصل األو :والقانون اإلدويلّ املسكن يف القانون الحق سرائيلي  
  

  دويلّن حقوق اإلنسان ال مسكن الئق يف قانواحلق يف
 أشار إعالن .3دويلّحد احلقوق املعترف ا يف قانون حقوق اإلنسان الهو أ: احلق يف مسكن الئق

، مبا يف ذلك يف مستوى من املعيشة كاٍف اإلنسان ىل حقتحدة حول حقوق اإلنسان إاألمم امل
ت محايته جر، الذي رام هذا احلق، باحتمل، كمعظم دول العاإسرائيلدت دولة  تعه4.املسكن الالئق

ة جتماعية، واالقتصادية حول احلقوق االدولي املعاهدة الال سيماة كثرية، ودوليمن خالل مواثيق 
  : إنسان ما يلي املسكن يكفل لكلّاحلق يف 5.ا فيها طرفًإسرائيلل ، اليت تشكّةثقافيوال
  

ك بوجود املال، ويغيب إذا نقص متلَي - "اجمنت"يس ة والتعليم، لاملسكن، كما الصح:  املسكنمنالية
دة،  بوسائل متعد،ن تضمنأعلى الدولة . ا كان أم فقريا إنسان، غني لكلّيأساس حقهو  بل ،- هذا

سهل املنال هو املسكن الالئق الذي يستطيع اإلنسان الاملسكن .  املسكنمتاحية إنسان فر لكلّاأن تتو
  6.ة األخرىيساسسرته األ باحتياجاته واحتياجات أفراد أستوفري مثنه دون امل

  
 احلق يف إنسان يتوافر لكلّ: اخلاصة للمجموعات ذات االحتياجات متاحيةمساواة يف املسكن و

 أو بسبب احتياجاته  أن ال يعاين من التمييز بسبب انتمائه اجلماعي متساوية للسكن، وله احلقمتاحية
  7.اخلاصة

  
  
  
    

                                                 
 . ملفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حول احلق يف املسكن الالئق21على سبيل املثال، راجعوا النشرة املعلوماتية رقم  3

htm.21fs//26menu/html/ch.unhchr.www://http.  
 .1966من اإلعالن الدويلّ حلقوق اإلنسان، ) 1(25املادة  4
  .1966للميثاق الدويلّ حول احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، ) 1(11املادة  5
 ).1991(واالجتماعية والثقافية  مليثاق احلقوق االقتصادية، 4مالحظة عامة رقم  6
؛ املادة 1966للميثاق الدويلّ حول احلقوق املدنية والسياسية، ) 1(2امليثاق الدويلّ حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ يف املادة  7

 ،ة 1965اخلامسة للميثاق حول اقتالع مجيع أشكال التمييز العنصرية  من ميثا14؛ املادالنساء؛ املاد ة ضد27ق اقتالع مجيع أشكال العنصري 
 من وثيقة احلقوق 4راجعوا كذلك املالحظة رقم . وقّعت إسرائيل على هذه املواثيق، مثّ عادت وصادقت عليها. للميثاق الدويلّ حول حقوق الطفل
  ).1991(االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية 
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 مسكن ميكّنه من احملافظة على احلق يف إنسان يتوافر لكلّ:  املالئمعيشيز املة واحليط اخلصوصيشرو
ظروف فر فيه ان تتوأو ة حياة عائلته،خصوصية الئقة، مبا يف ذلك احلماية من الربد والرطوبة حياتي

واحلرواملطر والريح، أو أي ديد آخر للصح من بشبكة الكهرباء واملياه ة وأمان املبىن، والربط اآل
الصاحلة للشرب، والتهوية واإلضاءة والظروف اليت متكّن من احملافظة على النظافة الشخصية ة وصح

   8.القاطنني يف املسكن
  
 صورةته بج من شقّرخين ال أ احلق يف إنسان لكلّ: ة يف مواجهة اإلخالء االعتباطيقانونياحلماية ال 

هذا اإلخالء إالّ جيري، وأن الةاعتباطي الئق بعد إجراء قضائي  .فرض حظر على إخراج الفرد من ي
9.ةبيته أو هدم البيت لدوافع عقابي  

  
 التشغيل، متاحيةفر فيه ا يف حميط تتوقع مسكن الئق ياحلق يف إنسان لكلّ:  اخلدماتمتاحية

واخلدمات الصحة، واملدارس، والبىنية، واخلدمات اال التحتيجتماعي10.ثة األخرى، واخلالية من التلو  
  

ملكان السكناختيار حر  :لكلّحيق ملكان سكناه، وللبيئة ال إنسان ممارسة اختيار حر ة اليت سكني
  11.م احتياجاتهشغيل والتعليم واخلدمات اليت تالئتتوافر فيها مصادر الت

  
  12.ة ثقافته والتعبري عنها ميكّنه من ممارسنسان مسكن إ لكلّحيق: مة لثقافتهاملالَء

  
 يفف يصن احلقوق اال" عائلة" املسكن ضمن احلقجتماعييف- ة، اليت تضم يف-ما تضم احلق ة  الصح

 جتماعي الضمان االاحلق يفعمل الئقة، وتوفري ظروف  احلق يف التربية والتعليم، واحلق يفالسليمة، و
 ة كحقدني عن احلقوق امل، من حيث املكانة املُلزمة،ةجتماعي احلقوق االال تقلّ.  ذلكوما شابه

ة، ة باملطلقيجتماعيصف احلقوق اال ال تت،ةدني وعلى غرار احلقوق امل13.ل التنقّاحلق يفالتظاهر أو 
                                                 

 ) 1991.(ق احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية مليثا4مالحظة عامة رقم  8
 مليثاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية 4 للوثيقة حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ مالحظة عامة رقم 7مالحظة عامة رقم  9

 ).1991(والثقافية 
  )1991.(واالجتماعية والثقافية مليثاق احلقوق االقتصادية، 4مالحظة عامة رقم  10
وقّعت إسرائيل على املعاهدة وعادت وصادقت عليها؛ مالحظة عامة رقم . 1966للمعاهدة الدولية للحقوق املدنية والسياسية، ) 1 (12املادة  11
 )1991.( مليثاق احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية4
  .)1991.(وق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية مليثاق احلق4مالحظة عامة رقم  12
، حقوق اقتصادية، واجتماعية )حمرران(يورام رابني، يوفال شاين : ، لدى فكرة قد حان وقتها-احلقوق االجتماعيةيورام رابني، يوفال شاين،  13

 .11، ص 2004وثقافية يف إسرائيل، منشورات راموت، 
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ز احلقوق ومع ذلك، تتمي.  األمر لغاية جديرة، وعلى حنو معقولوميكن تقييدها شريطة أن جيري
  : ثالثةزاتة مبميجتماعياال
  

ةالنسبي-تالؤ بال جيب تطبيق احلقالدولة ال مع موارد الدولة؛ فعلى سبيل املثال، على م النسيبة غني
نسبيالدولة ال املسكن من ا أن تضمن مستوى أعلى من محاية حقافقرية نسبي.  

ا حنو م تدرجييالتقد، على الدولة  كثريةً موارد احلق تطبيقيستدعي يف احلاالت اليت -تطبيق متدرج
نبغي، وال يتطبيق احلقا، لكن عندما يدور احلديث عن واجبات ال ترتبط  عليها تطبيق األمر فوري

ب تطبيق احلماية ، عندها جيسكانو منع التمييز يف اإل أسكاناإل) regulation(برصد املوارد، كتنظيم 
  .ة فوريصورةب

ل يف انتقاء الوسائلعدم التدخ-بللدولة اختيار السياسة اليت تقوم بواسطتها   حيقتطبيق احلق 
 املسكن من على هذا النحو، ميكن للدولة احترام حق. قتصادي، مبا يف ذلك مفهومها االجتماعياال

 يف السوق سكان لإلالدعم احلكوميو مبنح أ، )شعيب السكاناإل(خالل التوفري املباشر للمساكن 
أو بتوفري املاخلاص ،و أسهلة املنال، ال، أو بتشجيع بناء الشقق سكانات، أو بتنظيم أسواق اإلصخص

14. طريقة أخرىبأي  
   

 تسويغه يف قانون حقوق اإلنسان جرى املسكن الالئق، كما احلق يفل ، ال يشكّإسرائيليف ما يتعلّق ب
   15.سرائيلي تسويغات القانون اإلر يفا فحسب، بل يؤثّقانونيا ، أمنوذجدويلّال

                                                 
 للمعاهدة الدولية حول 4 و 3؛ املالحظتان العامتان 1966لدولية حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ، للمعاهدة ا)1(2املادة   14

يورام رابني، يوفال شاين : ، لدىحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية يف القانون الدويلّيوفال شاين، . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
)ة يف إسرائيل، )رانحمرة وثقافية واجتماعي326، ص 2004، منشورات راموت، حقوق اقتصادي. 

 مجعية ذوي أوالد مع متالزمة - ياتيد 743-742، 721) 1(د "، قرار حكم نأشخاص ضد وزير األمن 97/7048مداولة جنائية إضافية  15
، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية يف القانون الدويلّ؛ وكذلك )2002 (846، 834) 5(و"، قرار حكم نداون ضد وزير التربية والتعليم

 .300 أعاله، ص 15مالحظة رقم 
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  ق بالكرامةمسألة تتعلّ: سرائيلي اإلدستوري املسكن يف القانون الاحلق يف
  

حقوق :  يصادق الكنيست بعد على قانون األساس، مل املبذولعلى الرغم من اهود الكبري
درجة، الذي اجتماعيي املسكن يفاحلق  .ام تطوير تناقش جلنة الدستور والقانون والقضاء يف هذه األي

ة اليت سيشملها جتماعي املسكن كأحد احلقوق اال املشروع املاثل أمامها حقويضم. شروع للدستورم
  16.الدستور اآلخذ بالتبلور

ة اإلنسان يحر: ساس من خالل قانون األزئيعلى حنو ج املسكن احلق يف محاية  جتري،يف هذه األثناء
د هذا القانونُوكرامته، إذ حيدالدفاع عن كرامته، وحظر انتهاك كرامة اإلنسان  إنسان يف كلّ حق 

17.الكونه إنساندت احملكمة العليا أنّ وحديف أن حييا "ه كذلك  حقّ اإلنسان يف الكرامة هو حق
ن تغلبه الضائقة، وتدفعه حنو العأة كإنسان دون حياته العادي18".طاقذي ال يز الو    

  
 ت أنّيته، عادت احملكمة العليا وأقررامة اإلنسان وحرك: ساسمنذ أن صادق الكنيست على قانون األ

ة اليت يف قرار احلكم الذي أصدرته احملكمة يف القضي.  انتهاك كرامة اإلنسان حدغلبغياب املسكن ي
كرامة اإلنسان هي قيمة : "ما يليورد  ، يف إجراءات دائرة اإلجراءِدينعاجلت جممل حقوق املَ

لو غرق يف ى وال خالف على ضرورة احلفاظ على كرامة اإلنسان، حت. تمعناة يف جمدستورية يأساس
د ما ني، حتدِدينق حبقوق املَ ويف قضية أخرى تتعل19ّ".ه دون مسكن يؤويهوال ميكن إبقاؤ. الديون

ة  ويف قضي20".الفرد الذي يسكن يف الشوارع دون مسكن هو فرد انتهكت كرامته كإنسان: "يلي
 األدىن من  كجزء من احلد-  املسكناحلق يفجيري التعامل مع : "ا بأنْكمة قرارأخرى أصدرت احمل

  21".ادستوريا  حيمل سريانيأساس  كحق- إنسانيةة معيشي ظروف احلق يف
  
ته، يكرامة اإلنسان وحر: ساس محايتها من خالل قانون األ يف املسكن، جترية أبعاد أخرى للحقمثّ

ة محاية  ال يشمل مادساس قانون األعلى الرغم من أنّ. -على سبيل املثال- ن كاملساواة يف املسك
، وذلك من خالل أمسى املساواة كمبدأ احلق يف بسرائيليمنهج القضاء اإلاعترف  ،صرحية للمساواة

  املساواة هو جزء الاحلق يف "نّأخرية ت احملكمة العليا يف اآلونة األوأقر. جمموعة من قرارات احلكم
                                                 

  .huka/il.gov.knesset.www://http: ميكن العثور على مشروع الدستور على موقع جلنة الدستور التابعة للكنيست  16
 .كرامة اإلنسان وحريته:  من قانون األساس4 واملادة 2املادة  17
 )12.12.05 (مجعية التزام للسالم والعدل االجتماعي ضد وزير املالية 366/ 03ِملف احملكمة العليا   18
 ).1997 (121، 111) 5(، قرار حكم نفرمينغري ضد مور 3295/ 94اسئناف مدينّ  19
 ).2001 (376-360،375) 3(ه "، قرار حكم نغامزو ضد يشعياهو 4905/ 98 استئناف مدينّ  20
 ).2004 (934) 3(ح " ميستر ماين يسرائيل ضد رايز، قرار حكم ن9136/ 02استئناف مدينّ  21
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يفأ من يتجز فإنّ، من هنا22". كرامة اإلنساناحلق شخص ما يف املسكن بسبب انتمائه  التمييز ضد 
ه الا حلقّل انتهاكً يشكّاجلمعية يف الكرامة اإلدستورينتهاك هو ساقط هذا اال، لذا فإنّنساني.  

  
ملسكن يف القانون د حظر التمييز يف اوبالفعل، عادت احملكمة العليا وأصدرت قرارات حكم تؤكّ

 ة تقوم بالتمييز ضد، وحظرت على الدولة ختصيص األراضي إلقامة بلدات مجاهرييسرائيلياإل
 أو الدعم احلكومي حظرت على الدولة ممارسة التمييز يف توزيع ، ذلكانبىل جإ 23.العرب

 شقق لإلجيار  ألغت احملكمة العليا حماولة لطرح،ة أخرىويف قضي. التسهيالت يف مسألة املساكن
ب ، من خالل التمييز لصاحلهم على حساب الطالّ")يشيفاه"(ة ب املدارس الديني لطالّحكومياًاملدعوم 

يف املقابل24.ني اآلخريناجلامعي ،إلل  رفضت احملكمة العليا التدخة اليت لغاء مقياس اخلدمة العسكري
1992.25- سكان حسب قانون قروض اإلسكاني وزارة اإلستحقّ ملنحت تفضيالًم  
  

يف ه  الفرد يف اختيار مكان سكناه، وحقّته كذلك حقيكرامة اإلنسان وحر: ساسحيمي قانون األ
عدم إخراجه مكرحيمي ساس قانون األا من مكان سكناه، وقد اعترفت احملكمة العليا بأنّه 

  يف،ستقالليةوتشمل هذه اال 26.ة للفرد يف اختيار مسار حياته دون مضايقة وإزعاج الذاتيستقالليةاال
 إخراج صدرت احملكمة العليا قرارها بأنّ وعليه فقد أ27.كن اختيار مكان الس يفاحلق ،ما تشمل

الفرد بالقوبكرامته كإنسانة من بيته ميس  .ا حول إخراج عائالت وأصدرت احملكمة العليا قرار
إخراج شخص ما من مسكنه ونقله "...: ا يلية من بيوم، جاء فيه مة بالقو ختريبيعملياتذي منفّ

القسريا  إىل مكان آخر ميسا قاسمسيبكرامته وحر د سقف . كاتهته وممتليبيت الفرد ليس جمر
 28..."ةجتماعية وعالقاته االا، وحلياته الشخصياجتماعيا ويضعته مادوم وسيلة ِلهو كذلك بل ،ويهيؤ

دت احملكمة العليا يف اوحداإلجالء : "ة الفصل ما يلي ضمن خطّ إخالء املستوطَناتاللتماسات ضد
لإلالقسري ةها ينتهك كرامتهم اإلني من املنطقة اليت جيري إخالؤسرائيلي29".نساني  

  

                                                 
 ).14.5.06من تاريخ  (عدالة ضد وزير الداخلية 03/7052ِملف احملكمة العليا  22
 .)2000 (258) 1(س"، قرار حكم نرة أراضي إسرائيلقعدان ضد دائ 95/6698ِملف العليا  23
 ).1999 (241) 2(ج"، قرار حكم نعضو الكنيست كابـل ضد رئيس حكومة إسرائيل 98/1ِملف العليا  24
 ).13.12.2006من تاريخ (، بشارة ضد وزير البناء واإلسكان 05/11956ِملف العليا  25
 ).1999 (526) 4(ج "، قرار حكم نحيفا" كرمل"دعقة ضد مستشفى  93/2781استئناف مدينّ : على سبيل املثال، راجعوا 26
 .املصدر السابق 27
 )2002 (352) 6(و"، قرار حكم نعاجوري ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي يف الضفّة الغربية 7015/ 02ِملف العليا  28
 ).2005(481، )2(ط"ت إسرائيل، قرار حكم ن الس اإلقليمي حوف عزه ضد كنيس05/1611ِملف العليا  29
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أ على الرغم من ذلك، من املهماإلدراجه يف غياب ن نتذكّر أنالالئق يف قانون سكان اإل الصريح حلق 
ه احملكمة، ال تغته، كما سوكرامة اإلنسان وحري: ساستور، ال ميلك قانون األ أو يف الدسساساأل

 .سكان من اإل الئقمستوىبتوفري  املسكن، اليت تلزم احلق يف جممل نطاقميلك القدرة على محاية 
قانون يف  أنّات الدخل، صص تقليص خمق بالتماس ضد يف قرارهم املتعلّ،واعتقد معظم القضاة

شار وأ. ةجتماعي للحقوق االساسته القدرة على محاية النطاق األ كرامة اإلنسان وحري:ساساأل
 ميكّن الفرد من ممارسة يأساستوفري سقف بيلزم فقط " كرامة اإلنسان"صطلح امل أنّالرئيس براك 

خصوصيـ قاضي األقلّ وحده30.ةته وحياته العائليح  مدلول املصطل اعتقد أنّ، القاضي ليفي،ةي
"ة اإلنسانحرلزم " يمبياألداء اال"ة نح الفرد إمكانيتمع الذي يعيش قي داخلهجتماعياملعقول يف ا " ،

31.ا إطالقًفهو غري كاٍف" العيش الرتيب بال هدف"ا ضمان أم   
 املسكن احلق يفة لتطبيق ل قاعدة مهمته يشكّكرامة اإلنسان وحري: ساس قانون األ إنّمجال،ولإل
 بكامل حجمه  للحقدستوريه غري كاف كبديل عن الترسيخ ال، لكنسرائيليالقانون اإليف 

تهومشولي.  
  

  سياسة الغموض:  املسكن يف تشريعات الكنيستاحلق يف
  

 إسكانة قوانني ، مثّإدراجها أو عدم دستوري املسكن احلق يف إدراج النظر عن الدول، وبغض بعضيف 
ال هذد واجبات الدولة يفحتدا ا .تبتحديد سياسة واضحة وغايات ولةَ الدلزم هذه القوانني 

 يف سمح للدولة بتنفيذ تقليص حادا، ال يقانوني سكانسياسة اإلأدرجت  يف الدول اليت 32.للتطبيق
 ، أو يفااعتباطيتنفيذًا ف عن تنفيذ الواجبات امللقاة عليها من قبل القانون  والتوقّسكان اإلمصروفات

، فستقوم بذلك من خالل سكانداخل الغرف املغلقة؛ إذا رغبت الدولة يف تغيري سياستها يف جمال اإل
تغيري القانون، مما سيثري بطبيعة احلال نقاشا علنيةا ورقابة قضائي .سم يف املقابل، ويف الدول اليت تت

 رية، تستطيع احلكومة تغيي من خالل إجراءات داخلتمظّة بالغموض، واليت نسكانيسياستها اإل
  . شبه تامماهريياجلسياستها بسهولة بالغة، وبانعدام للنقاش 

  

                                                 
 . من قرار احلكم16يف الفقرة رقم ) 12.12.05من تاريخ ( مجعية االلتزام بالسالم والعدل االجتماعي ضد وزير املالية 03/366ِملف العليا  30
 . لقرار حكم األقلّية3املصدر السابق، الفقرة رقم  31
يضع هذا القانون تعريفًا ملعدم البيت، وحيدد واجبات كلّ ). Homelessness Act 2002(بيوت الربيطاينّ على سبيل املثال قانون معدمي ال 32

  . سلطة حملّية جتاهه
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ظ ة، وحتافة واضحة وعلنيإسكاني سياسة إسرائيلدولة ليس لدى خرى، وبعكس دول متطورة أ
مل يقم القانون . سكانق بنشاطاا يف جمال اإل ما يتعلّكلّاحلكومة على الكثري من الغموض يف 

ة كومي السياسة احلةُهي إذ ال تستنبط من هذا القانون ما سياسة واضحة للحكومة،إدراج بسرائيلياإل
، سكان التشريعات اليت تعاجل مسألة اإل هذا غيابال يعين كلُّ.  املسكناحلق يفن ا ضميةُكيفال و

  .ة داخل القانونمنظّملكن هذه التشريعات موزعة يف بنود مبعثرة وغري 
  
ة وحيدة يف غياب املسكن سكني شقّةبنود قانون حلماية الفـرد من اإلخالء من مثّة لى سبيل املثال، ع

ا يف  مقابل الدولة اليت توفّر له سكنشقّةرسخ حقوق ساكن ال بعض البنود األخرى ت33.البديل
عض احلماية ة بنود توفّر ب ومث35ّ. أو مقابل صاحب البيت يف اإلجيار اخلاص34،شعيب السكاناإل
 لذوي سكانإتاحة اإلبوبنود أخرى تلزم  36،ين ألصحاب الدشقّةني للحيلولة دون فقدام المِدينلل

وكذلك بنود  37ات،احملدوديد سلّقانونية حتدلفئات سكانات يف تقدمي املساعدة يف اإلم األفضلي 
ولة ان الد سكّحة، واليت تضمن حق تغيب القوانني اليت تشري إىل سياسة واض،هرغم هذا كلّ 38.حمددة

  .يف مسكن الئق
   

   مملكة عدم اليقني-ة الداخليالنظم املسكن يف احلق يف
  

 النطاق  واسعة استخدامسكاني السبل اليت حتافظ احلكومة من خالهلا على الغموض يف سياستها اإلمن
فعلى سبيل املثال. ةللنظم الداخلي،د سياسات تقدمي املعون تتحدفة من خالل النظم ة للشرائح املستضع

سكانة لوزارة اإلالداخلي .ومن بني هذه النظم تلك اليت حتدن يد ماحلصول على املساعدة يف ستحق 
 39.ة ظروف، ويف أيشقّةات االشتراك يف أجر الصص احلصول على خمستحقن ي، ومشعيب السكاناإل

                                                 
 لقانون التخطيط 220؛ املادة 1980 -)صيغة جديدة( أ ملرسوم اإلفالس 86؛ املادة 1967 لقانون دائرة اإلجراء، 38املادة : على سبيل املثال 33

 39؛ املادة 1959- لقانون املاء79؛ املادة 1951- من قانون احلماية املدنية16 أ ملرسوم اجلمعيات التعاونية؛ املادة 48املادة : 1965- ءوالبنا
 .1965- لقانون البناء واإلخالء ملناطق إعادة البناء

 .1998-)حقوق االمتالك(اإلسكان الشعيب ؛ قانون 1998-قانون حقوق ساكن الشقّة يف اإلسكان الشعيب: على سبيل املثال 34
 .1971 - ؛ قانون االستئجار واالستعارة1969- لقانون األراضي18؛ املادة 1972-)صيغة مدجمة(قانون محاية املستأجر  35
  .1969 -قانون القروض لإلسكان: على سبيل املثال 36
 .1969 -ج لقانون األراضي59املادة : على سبيل املثال 37
 .1992 - ؛ قانون العائالت أحادية الوالد2007 - قانون املكافآت للمحتاجني من الناجني من الكارثة: ل املثالعلى سبي 38
مرسوم (؛ إجراء املشاركة يف مدفوعات أجر الشقّة )05/08مرسوم (إجراء ختصيص الشقق لإلجيار يف اإلسكان الشعيب : على سبيل املثال 39
اقترحت منظّمة حقوق اإلسكان، على سبيل املثال، ترسيخ ). 27/08مرسوم (ومساعدم "  الشوارعقاطين"؛ قواعد وطرق معاجلة )04/08

لنوع من ، لكن حتى اآلن مل يقم الكنيست بتبني هذا ا)doc.law/docs/org.diur.www://http: راجعوا(احلق يف اإلسكان الشعيب قانونيا 
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ر يف فهي تتغي ، وعلى الرغم من ذلكة مئات اآلالف من الناس؛ على حياامباشرتأثريا ر هذه النظم تؤثّ
، أو رقابة الكنيست  العام عن النقاش اجلماهرييىهواء احلكومة، مبنأًفترات متقاربة حسب أ

  . نشرها على نطاق واسعريواحملاكم، ويف الكثري من األحيان ال جي
والتفكري سيري األعمال، وتوفري املرونة غرض تة للنظم الداخليإىل اة حاجة  مثّ،يف بعض األحيان

ِليصورة حتديد ترتيبات تنعكس بالنظممقدور هذه يف ، لكن ليس الـمساس على احلقوق األة فورية ي
 -بطبيعة احلال- د ، تحدسكان املعونة يف اإلستحقد من ية اليت حتد الداخليالنظم.  املأوىاحلق يفك

 مساس هذه النظم احتمالية ، ولذا فإنّذي قد يبقى بدون مسكن يؤويه وال هذه املعونة،ستحقمن ال ي
 ن أصدرت قرار حكم بضرورة أن جيريألعليا لقد سبق للمحكمة ا. بالغة الشدةة يساسباحلقوق األ

ة، من خالل تشريعات رئيسي) ةيساساليت تنعكس على احلقوق األ" (ةليوالترتيبات والنظم األ"حتديد 
ز بالثتتمي40.ة، وختضع لرقابة اجلمهوربات والعلني   

  
 بواسطة قانون، ة إالّدستوريد عدم جواز املساس باحلقوق ال حتدساس قوانني األينضاف إىل ذلك أنّ

يف العام . وبالرجوع إىل القانون


