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ض فلســط�ي  – الغربيــة  الضفــة  ج،  المنطقــة  ي 
�ض واألرض  التخطيــط  ي 

�ض الحــق  وع  “مــ�ش ضمــن  االنجــازات   أهــم 
)الموئــل/ يــة  الب�ش للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  وع  المــ�ش هــذا  تنفيــذ  يتــم   .”)2023-2019( 

. ي ي والمياه وبدعم مالي من االتحاد األورو�ب
اكة مع هيئة تسوية األرا�ض UN-Habitat( بال�ش

قضايا تسوية األرايض يف الضفة الغربية

آذار 2020 ، العدد 2نرشة دورية

ة مــن 3-11 كانــون األول 2019، زارت فــرق مــن الموئــل وهيئــة  خــال الفــرت
: أم  ي الخليــل وبيــت لحــم وهي ي محافظــ�ت

التســوية التجمعــات المســتهدفة �ض
ل، خلــة الميــا،  ض ، امنــري ض ، الســموع )الســميا(، الرماضــ�ي ي

الــدرج، النجــادة، التــوا�ض
ي الخليــل، والولجــة، ووادي 

( �ض ض ي تشــمل أيًضــا خلــة صالــح ومعــ�ي والكرمــل )الــ�ت
ي بيــت لحــم. وشــملت الزيــارات الميدانيــة تقديــم 

، وكيســان، والمنيــا �ض ض فوكــ�ي
. كمــا زار  وع والنتائــج الرئيســية المتوقعــة إل هيئــات الحكــم المحــىي للمــ�ش
فريق الموئل وهيئة التسوية نقاط الجذب الرئيسية للتجمعات المستهدفة 
للحصول عى فهم أفضل للمناظر الطبيعية المادية واالجتماعية والثقافية. 

الموئــل  وقــع   ،2020 ي 
الثــا�ض كانــون   8 ي 

�ض
ض  وهيئــة التســوية خطــاب نوايــا يهــدف لتحســ�ي
الظروف االجتماعية واالقتصادية للتجمعات 
الفلســطينية مــن خــال دعــم عمليــة تســوية 
ض  كــري ي عــرب المناطــق “أ” و”ب” مــع الرت

األرا�ض
عــى المنطقــة “ج”، وذلــك مــن خــال: بنــاء 
وتزويــد  التســوية  هيئــة  ي 

لموظــ�ض القــدرات 
الهيئــة بالمعــدات واألجهــزة ودعــم جهــود بنــاء 
والدفــاع  الــوعي  وزيــادة  لــأرض  ي 

مــكا�ض نظــام 
ي األرض، 

ي األرض وحــق المــرأة �ض
عــن الحــق �ض

لقطــاع  مخصصــة  عمــل  مجموعــة  وإنشــاء 
الحكوميــة  المؤسســات  ويــد  ض لرت ي 

األرا�ض
كاء  الــ�ش مــع  أولوياتهــا  لمناقشــة  بمنصــة 

. ض والمانحــ�ي ض  الدوليــ�ي

ي والمياه. 
ض الموئل وهيئة تسوية األرا�ض شكل 3: توقيع خطاب النوايا ب�ي

ي 2020.
8  كانون الثا�ض

Palestine Image Bank المصدر

شكل 1: زيارة لتجمع خلة الميا، 
الخليل. 3 كانون األول 2019.

شكل 2: إجتماع مع ممثىي من تجمع كيسان، 
بيت لحم. 3 كانون األول، 2019.
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أصــدر   ،2020 ي 
الثــا�ض كانــون   23 ي 

�ض
الســيد الرئيــس محمــود عبــاس مرســوما 
اكة قائم  ض السيد محمد �ش رئاسيا بتعي�ي
ي 

األرا�ض تســوية  هيئــة  رئيــس  بأعمــال 
والميــاه الفلســطينية. تــم عقــد إجتمــاع 
فيــه  التأكيــد  تــم  والهيئــة  الموئــل  ض  بــ�ي
وع  مجــددا عــى الدعــم التــام لهــذا المــ�ش

. ض الجانبــ�ي قبــل  مــن 

للتجمعــات  مجتمعيــة  استشــارية  عمــل  ي  ورشــ�ت عقــد   2020 شــباط   6 ي 
�ض

مــع هيئــة  الموئــل وبالتعــاون  قبــل  مــن  الخليــل وبيــت لحــم  ي 
المســتهدفة �ض

التسوية. كان الهدف الرئيسي من ورش العمل تأسيس عاقة مع التجمعات 
وع وعمليــات  بشــكل عــام والمجموعــات النســوية بشــكل خــاص، تقديــم للمــ�ش
ي إنجاح 

ض عى أهمية المشاركة المجتمعية �ض كري ، والرت ي
تسجيل وتسوية األرا�ض

ي ذلــك 3 نســاء 
، بمــا �ض وع. شــارك ممثلــو هيئــات الحكــم المحــىي هــذا المــ�ش

ي التجمعــات، بحضــور 24 مشــاركا، 16 منهــم مــن النســاء، اعمارهــم 
نشــطاء �ض

ض عمــر 16 و60. اوح بــ�ي تــرت

عمــل  فريــق  إنشــاء   ،2020 شــباط  ي 
�ض

داخــل  ي وتنظيمهــا 
األرا�ض إدارة  لقطــاع 

ســكرتاريا التنســيق للمســاعدة المحليــة. 
البنــك  مــن  األعضــاء  تشــكيل  ســيتم 
األغذيــة  ومنظمــة  والموئــل  الــدولي 
والزراعة ومؤسســات أخرى. وســيضمن 
امــج  ذلــك وجــود تنفيــذ فعــال ومنســق لرب
ي وتنســيق 

اإلصــاح ضمــن قطــاع األرا�ض
مــع األجنــدة الوطنيــة إلصــاح القطــاع.

بنــاء عــى إحصــاءات هيئــة تســوية األرض 
وتعليــق  وتدقيــق  مســح  تــم  والميــاه، 
اض،  2,600 حوض تسوية طبيعي لإلعرت
ي جميــع 

ي تشــمل 588,000 قطعــة �ض والــ�ت
حســب  وذلــك  الغربيــة،  الضفــة  أنحــاء 
قانــون هيئــة تســوية األرض والميــاه رقــم 
المهــم االشــاره  مــن   .1952 للعــام   )40(
لغايــة  المســجلة  القطــع  مــن   %31 بــأن 
ض من النساء. تاريخه، تم تسجيلها لماك�ي

ي 
إن اإلنجــاز العــام لعمليــة تســوية األرا�ض

الماضيــة  ــع  ـ األربـ الســنوات  مــدى  عــى 
مــن   %25.11 هــو  الهيئــة  تأســيس  منــذ 
المســاحة المســتهدفة للمســح والمقــدرة 
ي األشــهر األربعــة 

بـــ 3,740,078 دونــم. �ض
مــن  أخــرى   %5 إنجــاز  تــم   ، الماضيــة 
ي تبلــغ  ي المســتهدفة للمســح، والــ�ت

األرا�ض
مســاحته 93,000 دونــم ، وكانــت أعــى 
ي محافظــة طولكــرم بحــوالي 

نســبة إنجــاز �ض
نابلــس  محافظــات  ي 

�ض وأقلهــا   ،%11
 %1 عــن  تقــل  بنســب  والقــدس  ض  وجنــ�ي

المســتهدفة. المناطــق  مــن 

ي 2019 ونهايــة شــباط 2020 ، تــم تســجيل زيــادة بنســبة 
يــن الثــا�ض ض ت�ش ة مــا بــ�ي ي الفــرت

�ض
ض هيئــة التســوية وهيئــات الحكــم المحــىي ، وزيــادة  ي عــدد مذكــرات التفاهــم بــ�ي

4% �ض
ي عــدد 

ي عــدد أوامــر التســوية الصــادرة، باالضافــة ال زيــادة بنســبة 4% �ض
بنســبة 3% �ض

ي 
إعانــات التســوية المنشــورة )انظــر الشــكل أدنــاه(. علمــا بــان عــدد المكاتــب المفتوحــة �ض

مناطــق التســوية لغايــة اآلن تصــل ال 107 مكتــب موزعــة عــى نــواحي الضفــة.

تقدم عملية التسوية

ض أيلول 2019 و شباط 2020. ة الواقعة ما ب�ي ي الفرت
ي والمياه �ض

شكل 5 : معلومات عن عمل هيئة تسوية األرا�ض

ي الخليل، 6 شباط 2020.
شكل4: ورشة عمل تشاورية مجتمعية �ض
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According to Law No. 40 of the year 1952, all land settlement work 
should include land valuation for the registered land plots. A sample 
of 330,806 dunums of land settled in the West Bank by LWSC, 
demonstrates that the average land valuation was USD 23,683. In Area 
A the average for the 71,046 dunums registered was USD 44,150 per 
dunum, and in Area B the average for the 108,943 dunums registered 
was USD 25,563 per dunum. However, in Area C the average for the 
150,817 dunums registered was USD 12,684 per dunum which is less 
than 50 per cent and 30 per cent of the valuations in Area B and Area A, 
respectively (see table below).

Geo-political 
Classification

Sample area in 
dunums

Average price per 
dunum (USD)

Area A 71,046 44,150

Area B 108,943 25,563

Area C 150,817 12,684

Total 330,806 23,683

حســب القانــون رقــم )40( لســنة 1952، يجــب أن تشــمل جميــع أعمــال تســوية 
ي المســجلة. وفًقــا لعينــة مــن 330,806 دونــم مــن 

ض لقطــع األرا�ض ي تخمــ�ي
األرا�ض

ي الضفــة الغربيــة مــن قبــل هيئــة التســوية، كان متوســط قيمــة 
ي تــم تســويتها �ض

األرا�ض
ي المنطقــة “أ” ، كان 

. و�ض
ً
ض لــأرض للدونــم الواحــد 23,683 دوالرًا أمريكيــا التخمــ�ي

أمريكيــا  دوالرا   44,150 مســجاًل،   
ً
دونمــا  71,046 لـــ  ض  التخمــ�ي لقيمــة  المتوســط 

ض لـــ 109,943  ي المنطقــة “ب” كان المتوســط لقيمــة التخمــ�ي
للدونــم الواحــد، و�ض

ي المنطقــة “ج” فقــد 
 مســجاًل، 25,563 دوالرا أمريكيــا للدونــم الواحــد. أمــا �ض

ً
دونمــا

 مســجاًل، 12,684 دوالرا أمريكيــا 
ً
ض لـــ 150,817 دونمــا كان متوســط قيمــة التخكــ�ي

ي 
ي لدونم واحد �ض

ض األرا�ض للدونم الواحد. بمع�ض آخر، فأن متوسط تقديرات تخم�ي
ي المنطقــة “ب” والمنطقــة “أ” 

المنطقــة “ج” أقــل بـــ 50% و 30% مــن التقديــرات �ض
عــى التــوالي )أنظــر الجــدول(.

 التصنيف

الجيوسياسي
 مساحة

العينة بالدونم
 متوسط قيمة

ن للدونم )دوالر( التخم�ي

71,04644,150منطقة أ

108,94325,563منطقة ب

150,81712,684منطقة ج

330,80623,683المجموع

As a member of the community your role is:
•	 to be equipped with correct information by attending the 

information sessions held for your community, where you can 
also ask your questions and voice your concerns;

•	 to encourage dialogue and support other people in your community 
in understanding the importance of the land registration processes 
including your community leaders and representatives; and

•	 to especially understand and advocate for the importance of 
supporting women in their right to inherit and own lands, support 
and encourage the women in your community to defend their land 
rights.

For more information on the project, you can contact UN-Habitat on: 
unhabitat-palestine@un.org or LWSC on: info@lwsc.ps

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents 
of this publication are the sole responsibility of the international organization and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Union.

تقديرات تخمني االرايض

ما ميكنك أن تعمل:

ي المجتمع ، فإن دورك هو:
بصفتك عضوًا �ض

جلســات  حضــور  خــال  مــن  الصحيحــة  بالمعلومــات  مجهــزًا  تكــون  أن   •
 
ً
، حيــث يمكنــك أيضــا ي تعقــد عــى مســتوى التجمــع المحــىي المعلومــات الــ�ت

مخاوفــك عــن  والتعبــري  أســئلتك  طــرح 
ي مجتمعــك عــى فهــم أهميــة 

• أن تشــجع الحــوار وتدعــم األشــخاص اآلخريــن �ض
ي ذلــك قــادة المجتمــع المحــىي وممثليــه 

ي بمــا �ض
عمليــات تســجيل األرا�ض

ي اإلرث 
ي حقهــا �ض

• أن تفهــم وتدافــع بشــكل خــاص عــن أهميــة دعــم المــرأة �ض
ي مجتمعك للدفاع عن حقوقهن 

، ودعم وتشــجيع النســاء �ض ي
وامتاك األرا�ض

ي األرض.
�ض

ي والمياه 
وع، يمكنكم التواصل مع الموئل أو هيئة تسوية األرا�ض لمزيد من المعلومات عن الم�ش

info@lwsc.ps  ، unhabitat-palestine@un.org :عى

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

What you can do:

Land valuation estimations
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