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أهــم االنجــازات ضمــن “مـ شـ�وع الحــق ض� التخطيــط واألرض ض� المنطقــة ج ،الضفــة الغربيــة – فلسـ ي ض
ـط�
ي
ي
( .”)2023-2019يتــم تنفيــذ هــذا المـ شـ�وع مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات ش
الب�يــة (الموئــل/
ض
ش
األورو�.
مال من االتحاد
بي
ا� والمياه وبدعم ي
 )UN-Habitatبال�اكة مع هيئة تسوية األر ي

خــال الفـ تـرة مــن  11-3كانــون األول  ،2019زارت فــرق مــن الموئــل وهيئــة
ض
ت
وه :أم
التســوية التجمعــات
المســتهدفة ي� محافظـ يـ� الخليــل وبيــت لحــم ي
ض
ض
ض
ـوا� ،الســموع (الســميا) ،الرماضـ يـ� ،امنـ يـرل ،خلــة الميــا،
الــدرج ،النجــادة ،التـ
ي ً
ض ض
والكرمــل (الـ ت يـ� تشــمل أيضــا خلــة صالــح ومعـ يـ�) ي� الخليــل ،والولجــة ،ووادي
ض
فوكـ ي ض
ـ� ،وكيســان ،والمنيــا ي� بيــت لحــم .وشــملت الزيــارات الميدانيــة تقديــم
للمـ شـ�وع والنتائــج الرئيســية المتوقعــة إل هيئــات الحكــم المحـ يـى .كمــا زار
فريق الموئل وهيئة التسوية نقاط الجذب الرئيسية للتجمعات المستهدفة
للحصول عى فهم أفضل للمناظر الطبيعية المادية واالجتماعية والثقافية.

ض
ض
ـا�  ،2020وقــع الموئــل
ي�  8كانــون الثـ ي
وهيئــة التســوية خطــاب نوايــا يهــدف لتحسـ ي ض
ـ�
الظروف االجتماعية واالقتصادية للتجمعات
الفلســطينية مــن خــال دعــم عمليــة تســوية
ا� عــر المناطــق “أ” و”ب” مــع ت
الركـ ي ضـر
األر ض ي ب
عــى المنطقــة “ج” ،وذلــك مــن خــال :بنــاء
ض
ـ� هيئــة التســوية وتزويــد
القــدرات لموظـ ي
الهيئــة بالمعــدات واألجهــزة ودعــم جهــود بنــاء
ض
ـوع والدفــاع
نظــام مـ ضي
ـكا� لــأرض وزيــادة الـ ضي
عــن الحــق ي� األرض وحــق الم ـرأة ي� األرض،
وإنشــاء مجموعــة عمــل مخصصــة لقطــاع
ض
ا� ت ض
لرويــد المؤسســات الحكوميــة
األر ي
بمنصــة لمناقشــة أولوياتهــا مــع الـ شـ�كاء
ـ� والمانحـ ي ض
الدوليـ ي ض
ـ�.

شكل  :1زيارة لتجمع خلة الميا،
الخليل 3 .كانون األول .2019
ممثى من تجمع كيسان،
شكل  :2إجتماع مع
ي
بيت لحم 3 .كانون األول.2019 ،

ﺗﻔذ اﻟﺧطﺔ
اﻟﺣﺿﺔ اﻟﺟددة

ض
ض
ا� والمياه.
شكل  :3توقيع خطاب النوايا يب� الموئل وهيئة تسوية األر ي
ض
الثا� .2020
 8كانون ي

تصوير أحمد خلف

ض
ض
ـا�  ،2020أصــدر
ي�  23كانــون الثـ ي
الســيد الرئيــس محمــود عبــاس مرســوما
يض
بتعي� السيد محمد ش�اكة قائم
رئاسيا
ض
ا�
بأعمــال رئيــس هيئــة تســوية األر ي
والميــاه الفلســطينية .تــم عقــد إجتمــاع
بـ ي ض
ـ� الموئــل والهيئــة تــم التأكيــد فيــه
ش
مجــددا عــى الدعــم التــام لهــذا المــ�وع
مــن قبــل الجانبـ ي ض
ـ�.

ض ي�  6شــباط  2020عقــد ورشـ ت يـ� عمــل استشــارية مجتمعيــة للتجمعــات
ض
المســتهدفة ي� الخليــل وبيــت لحــم مــن قبــل الموئــل وبالتعــاون مــع هيئــة
ئيس من ورش العمل تأسيس عاقة مع التجمعات
التسوية .كان الهدف الر ي
ش
بشــكل عــام والمجموعــات النســوية بشــكل خــاص ،تقديــم للمــ�وع وعمليــات
ض
ا� ،ت
تسجيل وتسوية األر ض
والر ي ض
كر عى أهمية المشاركة المجتمعية ي� إنجاح
ي
ض
هــذا المـ شـ�وع .شــارك ممثلــو هيئــات الحكــم المحـ يـى ،بمــا ي� ذلــك  3نســاء
ض
نشــطاء ي� التجمعــات ،بحضــور  24مشــاركا 16 ،منهــم مــن النســاء ،اعمارهــم
تـ تـراوح بـ ي ض
ـ� عمــر  16و.60

ض
ي� شــباط  ،2020إنشــاء فريــق عمــل
ض
ا� وتنظيمهــا داخــل
لقطــاع إدارة األر ي
ســكرتاريا التنســيق للمســاعدة المحليــة.
ســيتم تشــكيل األعضــاء مــن البنــك
ـدول والموئــل ومنظمــة األغذيــة
الـ ي
والزراعة ومؤسســات أخرى .وســيضمن
ذلــك وجــود تنفيــذ فعــال ومنســق بلرامــج
ض
ا� وتنســيق
اإلصــاح ضمــن قطــاع األر ي
مــع األجنــدة الوطنيــة إلصــاح القطــاع.

ض
شكل :4ورشة عمل تشاورية مجتمعية ي� الخليل 6 ،شباط .2020

تقدم عملية التسوية
بنــاء عــى إحصــاءات هيئــة تســوية األرض
والميــاه ،تــم مســح وتدقيــق وتعليــق
ت
لإلعراض،
 2,600حوض تسوية طبيع
ي ض
والـ ت يـ� تشــمل  588,000قطعــة ي� جميــع
أنحــاء الضفــة الغربيــة ،وذلــك حســب
قانــون هيئــة تســوية األرض والميــاه رقــم
( )40للعــام  .1952مــن المهــم االشــاره
بــأن  %31مــن القطــع المســجلة لغايــة
يض
لماك� من النساء.
تاريخه ،تم تسجيلها
ض
ا�
إن اإلنجــاز العــام لعمليــة تســوية األر ي
عــى مــدى الســنوات األربـ ــع الماضيــة
منــذ تأســيس الهيئــة هــو  %25.11مــن
المســاحة المســتهدفة للمســح والمقــدرة
ض
ب ـ  3,740,078دونــم .ي� األشــهر األربعــة
الماضيــة  ،تــم إنجــاز  %5أخــرى مــن
ض
ا� المســتهدفة للمســح ،والـ ت يـ� تبلــغ
األر ي
مســاحته  93,000دونــم  ،وكانــت أعــى
ض
ـوال
نســبة إنجــاز ي�
محافظــة طولكــرم بحـ ي
ض
 ،%11وأقلهــا ي� محافظــات نابلــس
وجنـ ي ض
ـ� والقــدس بنســب تقــل عــن %1
مــن المناطــق المســتهدفة.

ض
ض
ت
ض ش
ـا�  2019ونهايــة شــباط  ، 2020تــم تســجيل زيــادة بنســبة
ي� الفـ ضـرة مــا بـ يـ� ت�يــن الثـ ي
 � %4عــدد مذك ـرات التفاهــم بـ ي ض
ـ� هيئــة التســوية وهيئــات الحكــم المحـ يـى  ،وزيــادة
ي
ض
ض
بنســبة  %3ي� عــدد أوامــر التســوية الصــادرة ،باالضافــة ال زيــادة بنســبة  %4ي� عــدد
ض
إعانــات التســوية المنشــورة (انظــر الشــكل أدنــاه) .علمــا بــان عــدد المكاتــب المفتوحــة ي�
ـواح الضفــة.
مناطــق التســوية لغايــة اآلن تصــل ال  107مكتــب موزعــة عــى نـ ي
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ﻋﺪد إﻋﻼﺎت اﻟﺴﺔ
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ﻋﺪد أواﻣﺮ اﻟﺴﺔ

0

أﻠﻮل 2019

ﻋﺪد اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟ ﻮﻗﻌﺔ

ا� والمياه ض� ت
ض
الفرة الواقعة ما ي ض
ب� أيلول  2019و شباط .2020
ي
شكل  : 5معلومات عن عمل هيئة تسوية األر ي

تصوير فؤاد صوافطه

تقديرات تخمني االرايض
حســب القانــون رقــم ( )40لســنة  ،1952يجــب أن تشــمل جميــع أعمــال تســوية
ً
ض
ض
ض
ا� المســجلة .وفقــا لعينــة مــن  330,806دونــم مــن
ا� تخمـ يـ� لقطـ ضـع األر ي
األر ي
ض
ا� تــم تســويتها ي� الضفــة الغربيــة مــن قبــل هيئــة التســوية ،كان متوســط قيمــة
األر ي
ً
ً .ض
التخمـ ي ض
و� المنطقــة “أ”  ،كان
ـ� لــأرض للدونــم الواحــد 23,683
دوالرا أمريكًيــا ي
ً
المتوســط لقيمــة التخمـ ي ض
ـ� ل ـ  71,046دونمــا مســجال 44,150 ،دوالرا أمريكيــا
ض
و� المنطقــة “ب” كان المتوســط لقيمــة التخمـ ي ض
ـ� ل ـ 109,943
للدونــم الواحــد،
ي
ً
ً
 .ض
دونمــا مســجال 25,563 ،دوالرا أمريكيــا للدونــم الواحــد أمــا ي� المنطقــة “ج” فقــد
ً
ً
كان متوســط قيمــة التخكـ ي ض
ـ� ل ـ  150,817دونمــا مســجال 12,684 ،دوالرا أمريكيــا
ض
ض
ض
يض
للدونم الواحد.
ا� لدونم واحد ي�
بمع� آخر ،فأن متوسط تقديرات
تخم� األر ي
ض
المنطقــة “ج” أقــل ب ـ  %50و  %30مــن التقديـرات ي� المنطقــة “ب” والمنطقــة “أ”
ـوال (أنظــر الجــدول).
عــى التـ ي
التصنيف
الجيوسياس
ي

مساحة
العينة بالدونم

متوسط قيمة
ي ن
التخم� للدونم (دوالر)

منطقة أ

71,046

44,150

منطقة ب

108,943

25,563

منطقة ج

150,817

12,684

المجموع

330,806

23,683

ما ميكنك أن تعمل:
ً
بصفتك عضوا ض ي� المجتمع  ،فإن دورك هو:
ً
• أن تكــون مجه ـزا بالمعلومــات الصحيحــة مــن خــال حضــور جلســات
ً
المعلومــات الـ ت يـ� تعقــد عــى مســتوى التجمــع المحـ يـى ،حيــث يمكنــك أيضــا
طــرح أســئلتك والتعبـ يـر عــن مخاوفــك
ض
• أن تشــجع الحــوار وتدعــم األشــخاص اآلخريــن ي� مجتمعــك عــى فهــم أهميــة
ض
ض
ا� بمــا ي� ذلــك قــادة المجتمــع المحـ يـى وممثليــه
عمليــات تســجيل األر ي
ض
ض
• أن تفهــم وتدافــع بشــكل خــاص عــن أهميــة دعــم الم ـرأة ي� حقهــا ي� اإلرث
ض
ض
ا� ،ودعم وتشــجيع النســاء ي� مجتمعك للدفاع عن حقوقهن
ضوامتاك األر ي
ي� األرض.
ض
ش
ا� والمياه
لمزيد من المعلومات عن الم�وع ،يمكنكم التواصل مع الموئل أو هيئة تسوية األر ي
عىinfo@lwsc.ps ، unhabitat-palestine@un.org :

تصوير وليد أبو عيده

ش
تم إصدار هذه ش
ه من مسؤولية
الن�ة بدعم من اإلتحاد
بي
األورو� .إن محتويات هذه الن�ة ي
المؤسسة ش
األورو�.
ال�يكة وال تعكس بأي شكل من األشكال وجهة نظر اإلتحاد
بي

