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Forced Population Transfer:
Ongoing International Crime 

Forced population transfer occurs when a state, an occupying power, or any of its 
agencies, undertakes measures or procedures, or applies illegitimate policies that aim
or lead to transformation in the demographic composition of a geographic area under 
its jurisdiction. According to the Sub-Commission on Prevention of Discrimination 
and Protection of Minorities of the former Commission on Human Rights:

“The essence of population transfer remains a systematic coercive and 
deliberate…movement of population into or out of an area…with the effect 
or purpose of altering the demographic composition of a territory, particularly 
when that ideology or policy asserts the dominance of a certain group over 
another”.

A transformation of the demographic composition may be achieved through 
ethnic cleansing, expulsion of population, or colonization – through settling 
colonizers in the given geographic area. State’s behavior can be active, which 
means an interference that leads to displacement or colonization; or passive, 
which means abstaining from taking procedures that prevent displacement or 
colonization.
Displacement can be internal, when the transferred population does not cross 
international borders; and it may be external, when displaced population arrives 
to other countries. The settlement of colonizers is seldom coerced (on the 
settlers), but is usually achieved through means of encouragement, support and 
facilitation.
Population transfer, either through displacement or Colonists implantation 
constitutes an international war crime and / or a crime against humanity. 

“The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own 
civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer 
of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this 
territory”. Article 8 of Rome Statute of the International Criminal Court.

According to Article 7 of Rome Statute of the International Criminal Court, 
Deportation or forcible transfer of population is a crime against humanity, when 
committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian 
population, with knowledge of the attack.

هدمقريةمكحولالبدويةوتشريدأهلها،غوراألردن،٢٠١٣/٩/١٤)©جوستينا(
Demolish of Mac - houl Village , Negev Dessert, 14/9/2013 (  ©  Justina Poskeviciute)  



النقل القسري للسكان: جرمية دولية مستمرة  
اتخاذ أو أعمال، لها،بتنفيذ تابعة أيةجهة أو االحتالل أوسلطة الدولة، للسكانهوقيام القسري النقل
إجراءاتأوإتباعسياساتغيرمشروعةترميإلى،أوتتسببفيتغييرالتركيبةالسكانيةإلقليممعني

يخضعلها.
وفقالتقريرصادرعناللجنةالفرعيةملنعالتمييزوحمايةاألقلياتالتيكانتتتبعملاكانيعرف

سابقابلجنةاألمماملتحدةحلقوقاإلنسان،فإن:
»جوهرنقلالسكانكجرميةأيممارسةالنقلقسرا،وبطريقةمدروسةومنهجية...يتمّثلفي
نقلمجموعةسكانيةما،من،أوإلىمنطقةما...بغرضتغييرالتركيبةالدميوغرافيةلإلقليم،
سّيماعندماتهدفاإليديولوجياأوالسياساتاملعنّيةإلىتأكيدهيمنةمجموعةما،علىمجموعة

أخرى.
وتغييرالتركيبةالدميوغرافيةقديكونبالتطهيرالعرقي،أيبتهجيرالسكان،أوباالستعمارمن
خاللإحاللالسكاناملستعمرينفياإلقليماخلاضعلالحتاللأوالهيمنة.وقديكونفعلالسلطة
أوتابعيهاايجابيا؛أيبالتدخلعلىنحوينتجعنهالتهجيرأوالتوطني،أوسلبيا؛أيباالمتناععن

اتخاذإجراءاتمتنعالتهجيرواالستيطان.
التهجيريقعقسرا؛سواءمتتهجيرالسكانبالقوةأوبدفعهمللفرارفيحلظةمحددة،أوكان
تدريجياأيبدفعهمللرحيلنتيجةتراكمظروفجتبرهمعلىذلك.فياحلالني،التهجيرقد
يكونداخلياإذالميضطرالسكانإلىعبورحدوددولية،وقديكونخارجياإلىدولأخرى.أما
السكانوترغيبهموحتفيزهم املستعمرين،فقلمايكونقسرا،وإمنايكونعادةبتوجيه إحالل

علىذلك.

نقل السكان جرمية حرب او جرمية ضد اإلنسانية:

ضد جرمية أو حرب جرمية يشكل املستعمرين بتوطني أو بالتهجير، كان سواء السكان؛ نقل
اإلنسانيةمبوجبالقانونالدولي.

»قيامدولةاالحتاللعلىنحومباشرأوغيرمباشر،بنقلأجزاءمنسكانهااملدنينيإلىاألرضالتي
حتتلها،أوإبعادأونقلكلسكاناألرضاحملتلةأوأجزاءمنهمداخلهذهاألرضأوخارجها.«

)املادة8مننظامرومااألساسيللمحكمةاجلنائيةالدولية«.
ويكوننقلالسكانجرميةضداإلنسانيةبحسباملادة7مننظامرومااألساسيللمحكمةاجلنائيةالدولية
إذاكانجزءامنسياسةواسعةالنطاقمنتظمةتهدرحقوقاإلنساناألساسية،خصوصاإذااستهدفت

مجموعةمعينةمنالسكان،سواءارتكبتهالدولة/السلطةأواألفرادخاللصراعمسلحأوفيأوقاتالسلم. جرافةاالحتاللتهدمبيتافلسطينياًفيصورباهر،القدس،٢٠١٢/١١/١)©محفوظأبوترك(
Demolition at Sur Baher ,  East Jerusalem ,  1 / 11 / 2013  ©  ( Mahfouz Abu Turk ) 



النقل القسري في فلسطني

نقل جرمية يرتكب فلسطني في اإلسرائيلي - الصهيوني االستعمار 
داخليا الفلسطينيني األصليني اإلقليم سكان تهجير بشكليها: السكان

وخارجيا،وتوطنياملستعمرينمكانهم.
تهجير في تسببت أو مباشر نحو على إسرائيل قامت النكبة منذ
وقامت كما وداخليا، خارجيا فلسطيني مليون 7.٤ على يزد ما

بتوطنيمالينياملستعمرينمكانهم.

Population Transfer in Palestine 

The Zionist-Israeli colonial enterprise in Palestine has been 
committing the crime of population transfer in both ways: the 
expulsion of indigenous population of Palestine internally and 
externally, as well as settling colonizers in their place.
Since the Nakba, Israel has been directly and indirectly responsible 
for the displacement of 7.4 million Palestinians internally and 
externally, it also has been settling colonizers in their place.

إخالءمنزلفلسطينيمتهيداًلهدمه،٢٠١٢/١١/8)©عماددرملي(
Evacuating a Palestinian family prior to demolishing their house ,  2012 (  © Imad Dermly )  
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٢٠١٣/٦/٤ ) © بديل( الله،  القسري للفلسطينيني، رام  التهجير  مؤمتر مركز بديل حول 
BADIL’ s conference on Forced Population Transfer ,  Ramallah 4 / 6 / 2013  (©   BADIL ) 



 احلظر الدولي للنقل القسري

أو احملميني، لألشخاص الفردي أو اجلماعي اجلبري النقل »يحظر
نفيهممناألراضياحملتلةإلىأراضيدولةاالحتاللأوإلىأراضي

أيدولةأخرى،محتلةأوغيرمحتلة،أياًكانتدواعيه.«
مناملادة٤٩مناتفاقيةجنيفالرابعةلعام١٩٤٩.

International Prohibition on Forced
Population Transfer

“Individual or mass forcible transfers, as well as deportations 
of protected persons from occupied territory to the 
territory of the Occupying Power or to that of any other 
country, occupied or not, are prohibited, regardless of their 
motive”.
Article 49 of the Geneva 4th Convention on the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (1949).

مستعمــرة»هــارحومــا«،٢٠١٣/7/١٦)©شبكـةمعــاً(
Har Homa Colony,  Bethlehem ,  16 / 7 / 2013 (  © MaanNews )  
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نشاط ملركز بديل في قرية عورتا في مواجهة التهجير، نابلس ٢٠١٣/٣/٢٥ ) © بديل(
Supporting Awarta’ s resistance to forcible displacement ,  25 / 3 / 2013 ( © BADIL )  



 احلظر الدولي لتوطني املستعمرين
في األرض احملتلة 

سكانها من جزءاً تنقل أو ترحل أن االحتالل لدولة يجوز »ال
املدنينيإلىاألراضيالتيحتتلها.«

مناملادة٤٩مناتفاقيةجنيفالرابعة.

 International Prohibition on Colonizing 
Occupied Areas

“The Occupying Power shall not deport or transfer parts 
of its own civilian population into the territory it occupies”.
Article 49 of the Geneva 4th Convention on the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (1949).

زرعاملستوطنــنيفيالضفــةفيتســارع
Planting Jewish Colonists in the West Bank continues
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2014 3آذار March 3

جائزة العودة السنوية: قرية أم اخلير في مواجهة مستعمرة كرمئيل، ٢٠١٢/١/٢٥ ) © حازم بدر/بديل(
Photo from the annual al - Awda  Award (©   BADIL /Hazem Bader)  

Land Day



جوهر استعمار فلسطني

املشروعاالستعماريالصهيوني-اإلسرائيليفيفلسطنييقومفي
جوهرهعلىأساساالستيالءعلىاكبرمساحةمناألرضبأقل

عددمنالفلسطينيني.ومنابرزمظاهرذلك:
يزيد ما على واالستيالء الفلسطيني، الشعب من %٦٦ تهجير
على85%منمساحةفلسطني،وتوطنيمالينياليهوداألجانب

كمستعمرين.

The Essence of Colonizing Palestine

Zionist-Israeli colonial project in Palestine is founded 
on the idea of taking over the largest area of land with 
the smallest Palestinian population. This is evident in 
the transfer of 66% of Palestinians, taking over more 
than 85% of the area of Palestine, and the settlement of 
millions of foreign colonizers there.

مستوطنونمتطرفونيستولونعلىأراضينابلسبحمايةاجليشاإلسرائيلي،٢٠١١/٩/١٩)©شبكةمعاً(
Violent Jewish Colonists occupy Palestinian land ,  Nablus 19 / 9 / 2011 ( ©   MaanNews )
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) © بديل( اإلسرائيلي  االبرتهايد  أسبوع  مبناسبة  بديل  مركز  أصدره  بوستر 
BADIL ’ s poster for Israeli Apartheid Week 2013  (©   BADIL ) 

4نيســان April 4



سياسات التهجير واالستعمار

التي عنصرية بقوانني املدعومة اإلسرائيلية السياسات ابرز من
مصادرة املستعمرين: ومتكني الفلسطينيني تهجير في تتسبب
األراضي،احلرمانمناالنتفاعباألرضواستعمالها،تدميراملنازل،
املستعمرين، وتوطني املستعمرات إقامة البناء، من احلرمان
حصرالفلسطينينيوتقييدهم،بناءجدارالضم،إقامةاملناطق

العسكريةوالعازلة،وتهويدالقدس،وغيرها.

Displacement and Colonization Policies

Notorious racist Israeli policies leading to Palestinian 
displacement and coloinst emplacement include: land 
confiscation, prohibition of use and benefit of land, house 
demolition, building prohibition, establishment of colonies 
and emplacement of coloinsts, restriction on Palestinian 
movement, building the Annexation Wall, designating no-
access (buffer, seam and military) zones, and the Judaization of 
Jerusalem. )npr . org حاجـزقلنديــا،رامالله-الـقـــدس٢٠١٢/8/٢٦)املصـدر

Qalandia checkpoint ,  Ramallah - Jerusalem ,  26 / 8 / 2012  ( source :  npr . org ) 
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2014 5أيــــار May 5

) © بديل(  ٢٠١٣/٣/٢٩ حلم  بيت  التهجير،  مواجهة  في  اخلضر  قرية  في  بديل  ملركز  نشاط 
Supporting al - Khader ’ s resistance to forcible displacement ,  29 / 3 / 2013  (©   BADIL ) 

PLO Est. Day

 Nakba Day



مصادرة األراضي

من %85 من أكثر على الصهيونية واملؤسسات إسرائيل تسيطر
مساحةفلسطنيبحدودهااالنتدابية.

داخل الفلسطينيني بقيتبتصرف تقريبا ١٩٤8 أراضي ٤%من
اخلطاألخضر،رغمإنهميشكلونأكثرمن٢٠%منالسكان.

١٠%تقريبامنفلسطنياالنتدابية)فياملنطقتني)أ(و)ب((
الوطنية السلطة تديرها غزة وقطاع الغربية الضفة من

الفلسطينية.
Land Confiscation

Israel and Zionist institutions jointly control more than 
85% of the territory of Mandatory Palestine.
Only 4% of the land within the 1948 Green Line (the state 
of Israel) remains in the ownership of Palestinian citizens 
of Israel, although they constitute more than 20% of the 
country’s population.
Only 10% of Mandatory Palestine (areas A and B of the West 
Bank) is controlled by the Palestinian National Authority.

)flickr . orgغـورجرزيلفيالطريقإلىصفـد)املصدر
The Jerzeel Valley on the way to Safad . (source: flickr.org) 
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2014 6حزيران June 6

) © بديل(  ٢٠١٣/٤/٩ اخلليل  التهجير،  مواجهة  في  التيواني  قرية  في  بديل  ملركز  نشاط 
Supporting at - Tuwani ’ s resistance to forcible displacement ,  9 / 4 / 2013  (©   BADIL ) 

World
Refugee Day

Naksa Day



احلرمان من االنتفاع باألرض واستعمالها

تخضعاملنطقةاملصنفة)ج(مبوجباوسلوللسيطرةاإلسرائيلية
املباشرة.وهيتعادلمانسبته١٣%تقريبامنمساحةفلسطني

التاريخية)٦٠%منالضفة(.
فيحنيحتتفظبهاإسرائيلكاحتياطياستعماري،تفرض
على منممارسةحقوقهم قيوداحترمهم الفلسطينيني على

األرض.

Prohibition on Use of and Benefit
from Land

Oslo-designated Area C lies under direct Israeli control. 
It amounts to nearly 13% of the area of Mandatory 
Palestine and 60% of the area of the West Bank.
Israel reserves this area for colonies reserves, thus severely 
restricting the Palestinian right to access their lands.

جرافةعسكريةتقومبقطعالطريقعلىقريةسالم،نابلس٢٠١٠)©ناصرشتيه(
Militarized bulldozer destroying the main road to Salem Village , Nablus 2010 ( ©   Nasser Shtyieh )  
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2014 7متـوز July 7

مركز بديل يستقبل عشرات الوفود احمللية واألجنبية للتعريف بسياسات التهجير االسرائيلية ) © بديل(
BADIL  presentation on forcible displacement to local and international delegations   (©   BADIL ) 

BDS Day



تدمير املنازل

ومدينة قرية 5٣٦ إسرائيل دمرت ١٩٦7-١٩٤7 العامني بني ما
فلسطينية،وهجرتسكانهاكلياأوجزئيا.

منشأة ٢7.٠٠٠ من أكثر إسرائيل دمرت ،٢٠١٢ و ١٩٦7 بني ما
فلسطينية.

منذالعام٢٠٠٠،تهدمإسرائيلسنويامايزيدعلى١.١٠٠منزل
سكني)الرقماليشملمادمرتهإسرائيلخاللحربيهاعلى

قطاعغزة)٢٠٠8-٢٠٠٩(و)٢٠١٢((

House Demolitions

Between 1947 and 1967 Israel completely destroyed 536 
Palestinian villages, towns and cities, and fully or partly 
displaced their inhabitants.
Between 1967 and 2012 Israel demolished more than 
27,000 Palestinian structures.
Since 2000, Israel destroys on an annual average more than 
1,100 residential houses. This number does not include what 
has been destroyed during the Israel wars on Gaza in 2008-
2009, and 2012.

جرافةإسرائيليةتقومبهدممنزلفيحيالطورفيالقدس،٢٠١٣/5/٢٢)©سليمانخضر(
House demolition in al - Tur neighborhood ,  East Jerusalem ©  , 22/5/2013 ( Sluiman Khader )  
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2014 8آب August 8

طاقم مركز بديل يوصلون برسالة للرئيس األمريكي أوباما، بيت حلم ٢٠١٣/٣/٢٢ ) © بديل(
Demonstration to deliver a message during President Obama ’ s visit ,  Bethlehem ,  22 / 3 / 2013  (©   BADIL ) 



احلرمان من البناء 

للبناء املخصصة املساحة هي )ج( املصنفة املنطقة من %١ فقط
وبشروطإسرائيليةتكادتكونمستحيلة.

فقط٩%منالقدساحملتلةعام١٩٦7هياملساحةاملخصصةللبناء
-معظمهامأهولةمسبقا-بشروطتعجيزية.

البناءيتمرفضهامنقبل أكثرمن٩٤%منطلباترخص
السلطاتاإلسرائيلية.

Restrictions on Construction

Only 1% of Area C is accessible for Palestinian construction. 
However,  fulfilling Israeli construction permit requirements 
in that area is almost impossible.
Only 9% of the 1967 occupied east Jerusalem is allowed for 
construction – most of it already inhabited – with impossible-
to-meet regulations.
More than 94% of the applications for construction permits 
are declined by Israel.

اكتظــاظاملنــازلالعربيــةفيالقــدس،٢٠١٢)©إلينــاديبيـر(
Overcrowded residential neighborhood of Silwan ,  East Jerusalem ,  2012  (©   Ilana DeBare )  
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ضمن نشاطات مركز بديل )اسبوع األبرتهايد اإلسرائيلي(، بيت حلم ٢٠١٣/٣/١٥ ) © بديل(

Annual activities on Israeli Apartheid Week ,  Bethlehem 15 / 3 / 2013  (©   BADIL ) 

أيلول 9



غرس املستعمرات واملستعمرين

في منها مستعمرة؛ )٢٣٦( ١٩٦7 عام احملتلة األرض في يوجد 
و١٠٠ مستعمرة ١٢٤ الغربية الضفة وفي مستعمرة، ١٢ القدس

نقطةاستيطانية-مستعمرةقيداإلنشاءو/أوالتوسع.
منذالعام٢٠٠٠،تضاعفعدداملستعمرينليبلغفيعام٢٠١٣،

٦5٠.٠٠٠مستعمرتقريبا.

Emplacement of Colonies and Colonizers

236 colonies have been established on Palestinian land 
occupied in 1967: 12 in Jerusalem, 124 in the West 
Bank and 100 outposts constituting the beginnings of 
new colonies.
The number of colonists has doubled since 2000, 
reaching 650,000 in 2013.

مواطنمنقريةديرجريرأماممستعمرةعوفر،رامالله٢٠١٣/٤/٢٦)©شبكةمعاً(
Ofer Settlement on the village land of Deir Jrir ,  Ramallah 26 / 4 / 2013 (  © MaanNews )    
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مركز بديل عضو فاعل في حركة مقاطعة إسرائيل، بيت حلم ٢٠١٣/٥/٨ ) © بديل(

BADIL participates  in the fourth  BDS conference ,  Bethlehem 8 / 5 / 2013  (© BADIL ) 



جدار الضم

٢٦7 عزل مت وعمليا الغربية. الضفة في مير اجلدار من %85
استعمال ألففلسطينيعزالمباشراعنباقيشعبهم،وتقييد
وباكتماله، الضفة. أراضي من %5٠ عن يقل ال ما واستغالل
الفلسطينيونقدحصروافيمعازلمساحتهاتقلعن يكون

١٢%منفلسطنيبحدوداالنتدابية.

The Annexation Wall

85% of the Annexation Wall snakes through the 
West Bank, effectively isolating 267,000 Palestinian. 
The Annexation Wall also restricts Palestinians 
from working 50% of the West Bank lands. Upon 
its completion, Palestinians will be isolated within an 
area less than 12% of Mandatory Palestine.

جدارالضمبالقربمنأبوديس،القدس٢٠١١)©شبكةمعاً(
Annexation Wall in Abu Dis ,  Jerusalem    2011( ©MaanNews )  
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مركز بديل متواجد في مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الدورة٢٤، أيلول٢٠١٣ ) © بديل(

BADIL presentat ion at  the UN   HRC , 2013 ( ©   BADIL ) 

Pal.
Solidarity Day



العزل
مناطقالتماساملعزولة:أجزاءومقاطعمناألراضيالفلسطينية
احملتلةعام١٩٦7عزلتمابنياخلطاألخضرواجلدار،أعلنتها

إسرائيلكمناطقعسكريةمغلقةيكونالوصولإليهاأواإلقامة
فيهابتصاريحخاصة.

املناطقالعازلة/الفاصلة:وهيحزاممناألراضيالفلسطينية
واملدىالبحريتفرضهإسرائيلبقوةالنارحولقطاعغزة؛
يحظراستخدامهسواءللزراعةأوالسكنأوالصيدأوحتى

التنقل.

Isolation

Seam Zones: Parts of Palestinian lands occupied 
in 1967 isolated between the Green Line and the 
Annexation Wall, declared by Israel to be closed 
military areas. Accessing and residing in these areas is 
permit-conditioned.

Buffer Zones: A strip of Palestinian land and sea in the 
Gaza Strip prohibited for use for agriculture, fishing, 
residency, or even travel.

فرضمناطقعازلةومناطقإطالقنارفيالضفةوالقطاع)©بديل(
Buffer Zone and Firing Zone in the Gaza Strip and the West Bank  (©   BADIL ) 
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12كانوناألول December 12

مركز بديل ينفذ نشاطات بالشراكة مع مؤسسات حقوقية أخرى، اخلليل ٢٠١٣/٩/٤) © بديل( 

Networking with activists from human rights organizations ,  Hebron 4 / 9 / 2013 ( ©   BADIL ) 
UN Res.
194 Day



About BADIL
BADIL Resource Center is an independent, non-profit Palestinian 
human rights organization, established in 1998 to promote and 
defend the rights of Palestinian Refugees and IDPs.
 
Our work is implemented by two specialized units - the 
campaign unit and resource unit - guided by a Board, and 
supervised by an Oversight Committee, both of  which are 
elected from the General Assembly.

BADIL holds consultative status with UN ECOSOC, a 
framework partnership agreement with UNHCR, and is 
a member of the Palestinian Human Rights Organizations 
Council, Palestinian NGO Network (PNGO), Boycott, 
Divestment and Sanctions National Committee, Occupied 
Palestine and Golan Heights Advocacy Initiative (OPGAI), al-
Awda Right to Return Coalition (USA), Habitat International 
Coalition (Cairo), Child Rights Information Network (UK), 
International Council of Voluntary Agencies (Geneva), 
International Coordinating Network on Palestine and the 
European Coordination of Committees and Associations for 
Palestine (ECCP).

ضمنفعالياتمواجهةالنكبة،بيتحلم٢٠١٣/5/١٤)©بديل(
Bethlehem, 14/5/2013  (©   BADIL )  



عن مركز بديـل
أهلية مؤسسة هو والالجئني املواطنة حقوق ملصادر الفلسطيني املركز بديل- 
فلسطينيةالهويةفيمنطلقاتهاومبادئهاوغاياتها؛يؤمنأندورهيتركزفيالدفاع
إلىمبادئوقواعد الفلسطينينيوذلكباالستناد الالجئنيواملهجرين عنحقوق
القانونالدوليعامة،وقانونحقوقاإلنسانالدوليخاصة.يؤمنمركزبديلأن
ماتتضمنهمواثيقحقوقاإلنسانالدوليةمنقواعدتشكلأداةنضاليةميكن
توظيفهالتحقيقاألهدافالوطنيةمنجهة،وإطارايحددفلسفته،وعالقاته،

ورؤيتهفيكلاملراحلوعلىكافةاملستويات.

الدفاععن يتكونمركزبديلمنوحدتنيمتخصصتنيهما:وحدةحملة
حقوقالالجئني،ووحدةاألبحاثواملعلوماتواإلسنادالقانوني.تشكلالوحدتان
إدارة للمركز،ويوّجهعملمركزبديلمجلس التنفيذية الهيئة املدير مع

وجلنةرقابةمنتخبنيدميقراطياًودورياًمنقبلاجلمعيةالعامة.

واالجتماعي االقتصادي املجلس لدى استشاري بوضع بديل مركز يتمتع 
التابعلألمماملتحدة،وعضواتفاقيةشراكةاإلطارمعاملفوضيةالعليالالجئني،
وهوعضومجلسمنظماتحقوقاإلنسان،وشبكةاملنظماتاألهليةالفلسطينية،
واللجنةالوطنيةملقاطعةإسرائيل،وائتالفمبادرةالدفاععناألرضاحملتلة-فلسطني
واجلوالن،وحتالفحقالعودةإلىفلسطني-الوالياتاملتحدة،واالئتالفالعامليحلقوق
الطوعية، للمنظمات العاملي واملجلس بريطانيا، الطفل حقوق وشبكة القاهرة، السكن

واللجنةاألوربيةللتنسيقحولفلسطني.
جداريةفيشوارعغزة،٢٠١٢/5/١5)©بديل(

Mural in the streets of Gaza ,  15 / 5 / 2012 ( ©   BADIL ) 



ة...
ض املهـدد

ت... زراعـة األر
ظـاهرا

م

ة... شـق
لبيـوت املهدومـ

بنـاء ا
عـادة 

إ

ض... حتدي
ل الوصول لألر

طرقات وتسهي

حتفاظ بالوثائق
... اال

جلنـود واجلرافـات.
ا

ة...
ت الدعوي

، التدخال
... احلمالت

ميـة
الرس


