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

ً
نيسان  ،2020أجرى الموئل تقييما أوليا لالستجابة لجائحة كوفيد 19-من
ف
قبــل الهيئــات المحليــة لبعــض التجمعــات المســتهدفة ي� المـ شـروع .تــم جمــع
ف
المعلومات والبيانات لثمانية من الهيئات المحلية ي� التجمعات المستهدفة
ف
ف� تســوية األر ض
ا� من ضمن ش
ه أم
ي
ي
الم�وع :ســتة منها ي� محافظة الخليل ي
ن
والتوا� وخلة الميا والكرمل ي ز
وإمن�ل واثنتان منها
والنجادة
“الزوادين”
الدرج
ي
ف� محافظة بيت لحم هما الولجة ووادي ي ن
فوك�.
ي

املصدر :املوئل١2020 ،UN-Habitat /

ﺗﻔذ اﻟﺧطﺔ
اﻟﺣﺿﺔ اﻟﺟددة

طبعت هذه ش
الن�ة عىل ورق مدور

كشف التقييم عن األداء
العال للهيئات المحلية
ي
ـوع حــول إرشــادات
فيمــا يتعلــق بحمــات زيــادة الـ ي
ز ئ ف
ـا� ي�
النظافــة ،وتنفيــذ بروتوكــوالت التباعــد ي
الف�يـ ي
جميــع التجمعــات المســتهدفة ،واإلغــاق الفاعــل
لألماكــن العامــة ،وتتبــع االتصــال الرسيـ ـ ــع لمنــع
انتشــار المــرض (الشــكل  .)1لــم يكــن كوفيــد19-
ف
ش
منت�ا عىل نطاق واسع ي� هذه التجمعات حيث
ف
كان هنــاك ي� وقــت التقييــم (نهايــة نيســان )2020
ســت حــاالت مؤكــدة ولــم تســجل أي حــاالت وفــاة
خــال الموجــة األوىل مــن الجائحــة ،يوجــد 54
ف
حالة مؤكدة ي� أربعة من التجمعات ،المستهدفة
ف
(نهايــة تمــوز  ،)2020وتعتـ بـر نســبة االصابــة ي�
التجمعــات نســبة ضئيلــة مــع األخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار
ف
أن التجمعــات موجــودة ي� محافظـ ت يـ� الخليــل
وبيــت لحــم .خاصــة الخليــل الـ تـ� تعتـ بـر ً
حاليــا مــن
ي
ً
أكـ ثـر المحافظــات تأث ـرا بالجائحــة ،حيــث يوجــد
 51.5بالمئــة مــن الحــاالت النشــطة ،بيــت لحــم
ً
أقــل تأث ـرا بنســبة  3.4بالمئــة مــن الحــاالت ،بعــد
محافظـ ت يـ� القــدس ورام هللا ،الـ ت يـ� بلغــت نســب
اإلصابــة فيهمــا  29.1بالمئــة و  5.8بالمئــة عــى
ـوال.
التـ ي

ض
ا� ف� الضفة الغربية | ش
ن�ة دورية تموز  ،2020العدد 3
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الشكل  :1نقاط القوة والضعف حسب نوع االستجابة

ت
ال� تم جمعها وتحليلها األولويات التالية للتدخل:
حددت المعلومات ي
ف
 .1زيادة عدد المؤسسات الصحية الفعالة ي� هذه التجمعات
ج ئ
 .2تكثيف الدعم للفئات المهمشة وخاصة من خالل جمع وتبادل المعلومات وإنشاء
المال�
الصح
الصح وإدارة مياه الرصف
 .3بناء شبكات الرصف
ي
ي
التأث�ات السلبية عىل البيئة
 .4رصد وتقليل ي
ف
 .5تعزيز الدعم لحماية األرسة بما ي� ذلك النساء المعرضات للعنف
 28نيســان  ،2020أعــادت هيئــة التســوية فتــح مكاتبهــا وبــدأت أعمــال تســوية األر ض
ا� الـ ت يـ� توقفــت منــذ  17آذار  2020بعــد إغــاق جميــع
ي
ف
المكت� عن
المؤسسات الحكومية بسبب جائحة كوفيد ،19-شكلت الهيئة فريقا لالستجابة لحاالت الطوارئ ي� وقت مبكر واستمر العمل
بي
ت
ت
ين
الموظف� والزوار لمقراتهم.
ال� ال تزال قيد التنفيذ لجميع
بعد خالل تلك الف�ة .تبنت الهيئة بروتوكوالت المباعدة والسالمة االجتماعية ي
ف
عــى الرغــم مــن عمليــات اإلغــاق بســبب كوفيــد ،19-تمكنــت الهيئــة مــن إكمــال العمــل عــى تســوية  73,926دونــم ي� العــام .2020
 15حزيران  ،2020إجتمع الموئل وهيئة التسوية والشبكة الدولية ألدوات األر ض
التكامل
الدول وتم االتفاق عىل الدور
ا� ( )GLTNوالبنك
ي
ي
ي
ف
ف
ض
ا� ( )LADMي� بنــاء نظــام
والمندمــج ي� اعتمــاد نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ( )STDMجنبــا إىل جنــب مــع نمـ فـوذج مجــال إدارة األر ي
ض
الدول .سيتم استخدام نموذج ملكية الحيازة االجتماعية ي� التجمعات المستهدفة من خالل الموئل .علما
ا� بقيادة البنك
ي
معلومات األر ي
ض
ض
ا� وتركــز عــى
ا� تــم تطويرهــا بواســطة الشــبكة الدوليــة ألدوات األر ي
ه أداة لتســجيل معلومــات األر ي
بــأن نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ي
وه مبنية حول القيم األساسية الداعمة لصالح الفقراء ،المساواة ،األسعار
عالقات الحيازة االجتماعية مثل الحق أو المسؤولية أو التقييد ،ي
وه قابلــة للتكيــف
المتناولــة ،الحكــم الرشــيد ،تقديــم العــون المـ ي
ـال ،مراعــاة ابعــاد النــوع االجتمـ ي
ـاع ،النهــج المنهــج ي واســع النطــاق واالســتدامة .ي
مع احتياجات المجتمع وظروفه وتسمح بعكس األبعاد االجتماعية واالقتصادية المتعلقة باألرض.
ض
ا� ( )LMA SWGحيــث تــم
 15حزيـران  ،2020إجتمــع الموئــل ومكتــب رئيــس الــوزراء لمناقشــة مجموعــة عمــل قطــاع إدارة وتنظيــم األر ي
ض
نقاش ش
ين
ا� أربعة
ال�وط المرجعية واألعضاء
المحتمل� للمجموعة .ستضم المجموعة االساسية لمجموعة عمل قطاع إدارة وتنظيم األر ي
ض
ض
ـدول
ا� الفلســطينية ،أوكالهمــا .نائــب الرئيـ
ـس هــو البنــك الـ ي
ا� والميــاه ،أو ســلطة األر ي
أعضــاء ،الرئيــس (ســيتم التأكيــد) إمــا هيئــة تســوية األر ي
ف
ض
(سيتم التأكيد) والمستشار ن
ا� ألول مرة ي� األشهر القادمة.
التق� هو الموئل .من المتوقع أن تجتمع مجموعة عمل قطاع إدارة وتنظيم األر ي
ي
ف
 24حزيران  ،2020أجرى الموئل زيارة ميدانية إىل ي ن
وه الولجة وكيسان ،حيث تمت
اثنت� من التجمعات المستهدفة ي� محافظة بيت لحم ي
مناقشة التقدم المحرز والعقبات العملية مع الهيئات المحلية.
 29حزيـران  ،2020اجتمــع الموئــل وهيئــة التســوية لمناقشــة تكييــف نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ف� فلسـ ي ن
ـط� ،وتجربــة نمــاذج إضافيــة
ي ف
لتعكس الجوانب االجتماعية ف� التجمعات ت
ال� تدمج التقاليد والثقافة والسلوكيات المحلية الموجودة ي� المجتمع .عالوة عىل ذلك  ،تم
ي
ي
ف
ف
ـا� مــن جائحــة كوفيــد.19-
االتفــاق عــى أن الموئــل ســيدعم الهيئــة ي� إعــداد خطــة تعـ ي

 29حزيران  ،2020مقابلة مع السيد محمد رشاكة ،القائم بأعامل رئيس هيئة تسوية االرايض واملياه
ـ� شـ ي ن
الســؤال :هنــاك عاملـ ي ن
ـامل� يؤث ـران سـ ًـلبا عــى أعمــال تســوية
ض
ه خطــط الطــوارئ للتخفيــف مــن أزمــة كوفيــد19-
األر ي
ا� اليــوم ،مــا ي
وخطــط الضــم مــن قبــل الســلطات اإلرسائيليــة ،باإلضافــة إىل االحتــال
العسكري المستمر للضفة الغربية؟
ـ� الماضيـ ي ن
الجــواب :عــى مــدى العامـ ي ن
ـ� ،أعطــت هيئــة التســوية
ض
ا� المهددة بالضم ف� المنطقة ج ،ت
وال� تشكل
ي
في
األولوية لتسوية األر ي
ض
ا� الـ ت يـ� تــم تســويتها ي� العــام
 60بالمئــة مــن  730,015دونــم مــن األر ي
 ،2019وحيــث يخــدم تســعة وتســعون مــن أصــل مائــة وتســعة مــن
ض ف
ا� ي� المنطقــة ج .ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء
مكاتــب الهيئــة األر ف ي
ض
ا� ي� محافظــات ســلفيت ورام هللا والبـ يـرة وقلقيليــة
مــن تســوية األر ي
ض ف
ا� ي� المحافظــات الجنوبيــة
بنهايــة العــام  ،2021تليهــا تســوية األر ي
ض ف
ا� ي� المحافظات
(تعتمد عىل نتائج كوفيد .)19-تشكل تسوية األر ي
الجنوبيــة ،وال ســيما الخليــل ،تحديــا بســبب حجمهــا وبســبب وجــود
العديــد مــن المســتوطنات اإلرسائيليــة غـ يـر القانونيــة.

املصدر :هيئة تسوية االرايض واملياه

ن ف
ف
أدت أزمة الطوارئ الحالية
الموظف� ي� الهيئة وتفاقم الشؤون اللوجستية،
وتداب� التقشف بسبب كوفيد 19-إىل تفاقم النقص ي� اعداد
ي
ي
ت
ن
ن
ويقــدر أن هنــاك حاجــة إىل  600-500موظــف إلكمــال اســراتيجية الهيئــة ،ومــع ذلــك ،فــإن رواتــب الموظفـ يـ� الحاليـ يـ� غـ يـر مدفوعــة ،ال
ض
ا� بالعمــل
فيســتطيع الموظفــون مغــادرة محافظاتهــم ويطالبــون بالعمــل ضمــن محافظاتهــم [بالعــادة ال تســمح الهيئــة لمأمــوري تســوية األر ي
غ� مكتملة .وقد أثر هذا عىل رسعة العمل ،ومع ذلك ،فإن الهيئة تســتغل هذا
ي� محافظاتهم لتقليل تضارب المصالح] ،وفرق التســوية ي
الوقت ت
ض
لل� ي ز
ين
ا� الفلسطينية،
تحس� جودة عملها بهدف تقديم دقة عمل أفضل تصل إىل نسبة
ك� عىل
مئة بالمئة إىل الطابو وسلطة األر ي
الف�يـ ئـا� ت
ز
لل�كـ ي زـ� عــى مراجعــة األحــواض مــن الناحيــة الفنيــة
باإلضافــة اســتغلت الهيئــة الوقــت الناتــج مــن عمليــات اإلغــاقت بســبب التباعــد ي ي
ض
ز
ت
ن
ا�.
والقانونيــة ،حيــث تــم تجهـ يـ� أربعـ يـ� حــوض للتســوية خــال الفــرة الـ يـ� توقفــت فيهــا أعمــال تســوية األر ي
ض
ا�؟
ه رسالتك للتجمعات الفلسطينية حول تسوية األر ي
السؤال :ما ي
ض
ن
ـطي� .هيئــة التســوية ممتنــة للدعــم الــذي
ـاس مــن األجنــدة الوطنيــة حيــث يتأثــر بــه كل مواطــن فلسـ ي
ا� هــو جــزء أسـ ي
الجــواب :تســوية األر ي
ض
ش
ت
ا� ،وهــو عــبء التكلفــة
تحصــل عليــه مــن خــال هــذا المــروع والــذي يعالــج العقبــة الرئيســية الـ يـ� تواجههــا التجمعــات ضمــن تســجيل األر ي
ض
ا� الـ ت يـ� تقــع عــادة عــى التجمعــات .تــم اختيــار المناطــق المســتهدفة مــن قبــل هــذا المـ شـروع بنــاء عــى تقييمــات أوليــة
المرتبطــة بتســوية األر ي
أظهرت تهميشها وتحديات وقدرات اقتصادية ضعيفة .تقدمت العديد من التجمعات األخرى بالطلب من االستفادة من هذا ش
الم�وع،
ويؤمــل أن يتــم توســيع هــذا المـ شـروع أو تكـراره ف ي� المســتقبل.

 30حزيران  ،2020مقابلة مع السيد عمرو نارص ،مستشار رئيس الهيئة ،وجهة االتصال الرئيسية للموئل لدى الهيئة
الرسم؟
السؤال :كيف تدعم هيئة التسوية التجمعات المهمشة وتضمن عدم فقدان أي حقوق أثناء عملية إضفاء الطابع
ي
ف
ف ض
ا� الدولة .لذلك ،يتم اإلشارة إىل هذه الحقوق ي� نظام الهيئة ،من
الجواب :تعمل الهيئة وفقا للقانون ،الذي
يحم حقوق االنتفاع ي� أر ي
ي
ض
ت
ا�
أجــل عكــس الحقائــق عــى أرض الواقــع .كمــا تدعــم هيئــة التســوية وتؤيــد تحويــل الملكيــة إىل األفـراد والجماعــات الـ يـ� تســتخدم هــذه األر ي
لحماية األرض وحقوق التجمعات.
ف
السؤال :كيف تدعم هيئة التسوية حق المرأة ي� األرض ،وأن المرأة ليست مستثنية من إرث األرض؟
ض
الم�اث الرسمية
ا� عىل أساس الوثائق المثبتة ،حيث يتم طلب وثائق ي
الجواب :إن هيئة التسوية يقظة فيما يخص قضايا فتسجيل األر ي
الـ تـ� تظهــر جميــع المســتفيدين مــن الرجــال والنســاء � .الحــاالت الـ تـ� يتــم فيهــا عــرض االتفاقيــات بـ ي ن
ـ� أفـراد العائلــة ،تتحقــق الهيئــة مــن دقتهــا
ي
ي
ي
ف
وتتطلــب إثباتــا موثقــا .كمــا يتــم ســؤال النســاء عــن موافقتهــم عــى الـ شـروط ومــا إذا كــن قــد تعرضــن للضغــط للتنــازل عــن حقهــن ي� األرض،
ف
ف
غ
ت
يل� حق المرأة ي� امتالك
ح� لو وقعن عىل التنازل قبل ســنوات .باإلضافة إىل ذلك ،فإن حق االنتفاع ي� األرض ألفراد العائلة الذكور ال ي
ض
ض
ا� المســجلة للنســاء والـ ت يـ� بلغــت  33بالمئــة (انظــر الجــدول  )1مــن قطــع
ا� إىل زيــادة مســاحة األر ي
نصيبهــا مــن األرض .أدت تســوية األر ي
ض
ا� المســجلة منــذ عــام  2016حـ تـى عــام .2020
األر ي

ض
ا� ف� الضفة الغربية | ش
ن�ة دورية تموز  ،2020العدد 3
قضايا تسوية األر ي ي
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

اﻟﺮﺻﺪ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد

ﺟﻬﻮد اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻊ اﻟ ﺠﺘ ﻊ

ﺗﺪاﺑ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟ ﺴﺘ ﺮ
ﺿﻌف

دﻋﻢ اﻟﺴﺎن
وﺎﻷﺧﺺ اﻟ ﻬ ﺸ
ﻣﺗوﺳط

ﺗﺪاﺑ
اﻻﺣﺘﻮا

ﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﺔ
واﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

0%

ﻗوي

الشكل  :1نقاط القوة والضعف حسب نوع االستجابة

ت
ال� تم جمعها وتحليلها األولويات التالية للتدخل:
حددت المعلومات ي
ف
 .1زيادة عدد المؤسسات الصحية الفعالة ي� هذه التجمعات
ج ئ
 .2تكثيف الدعم للفئات المهمشة وخاصة من خالل جمع وتبادل المعلومات وإنشاء
المال�
الصح
الصح وإدارة مياه الرصف
 .3بناء شبكات الرصف
ي
ي
التأث�ات السلبية عىل البيئة
 .4رصد وتقليل ي
ف
 .5تعزيز الدعم لحماية األرسة بما ي� ذلك النساء المعرضات للعنف
 28نيســان  ،2020أعــادت هيئــة التســوية فتــح مكاتبهــا وبــدأت أعمــال تســوية األر ض
ا� الـ ت يـ� توقفــت منــذ  17آذار  2020بعــد إغــاق جميــع
ي
ف
المكت� عن
المؤسسات الحكومية بسبب جائحة كوفيد ،19-شكلت الهيئة فريقا لالستجابة لحاالت الطوارئ ي� وقت مبكر واستمر العمل
بي
ت
ت
ين
الموظف� والزوار لمقراتهم.
ال� ال تزال قيد التنفيذ لجميع
بعد خالل تلك الف�ة .تبنت الهيئة بروتوكوالت المباعدة والسالمة االجتماعية ي
ف
عــى الرغــم مــن عمليــات اإلغــاق بســبب كوفيــد ،19-تمكنــت الهيئــة مــن إكمــال العمــل عــى تســوية  73,926دونــم ي� العــام .2020
 15حزيران  ،2020إجتمع الموئل وهيئة التسوية والشبكة الدولية ألدوات األر ض
التكامل
الدول وتم االتفاق عىل الدور
ا� ( )GLTNوالبنك
ي
ي
ي
ف
ف
ض
ا� ( )LADMي� بنــاء نظــام
والمندمــج ي� اعتمــاد نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ( )STDMجنبــا إىل جنــب مــع نمـ فـوذج مجــال إدارة األر ي
ض
الدول .سيتم استخدام نموذج ملكية الحيازة االجتماعية ي� التجمعات المستهدفة من خالل الموئل .علما
ا� بقيادة البنك
ي
معلومات األر ي
ض
ض
ا� وتركــز عــى
ا� تــم تطويرهــا بواســطة الشــبكة الدوليــة ألدوات األر ي
ه أداة لتســجيل معلومــات األر ي
بــأن نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ي
وه مبنية حول القيم األساسية الداعمة لصالح الفقراء ،المساواة ،األسعار
عالقات الحيازة االجتماعية مثل الحق أو المسؤولية أو التقييد ،ي
وه قابلــة للتكيــف
المتناولــة ،الحكــم الرشــيد ،تقديــم العــون المـ ي
ـال ،مراعــاة ابعــاد النــوع االجتمـ ي
ـاع ،النهــج المنهــج ي واســع النطــاق واالســتدامة .ي
مع احتياجات المجتمع وظروفه وتسمح بعكس األبعاد االجتماعية واالقتصادية المتعلقة باألرض.
ض
ا� ( )LMA SWGحيــث تــم
 15حزيـران  ،2020إجتمــع الموئــل ومكتــب رئيــس الــوزراء لمناقشــة مجموعــة عمــل قطــاع إدارة وتنظيــم األر ي
ض
نقاش ش
ين
ا� أربعة
ال�وط المرجعية واألعضاء
المحتمل� للمجموعة .ستضم المجموعة االساسية لمجموعة عمل قطاع إدارة وتنظيم األر ي
ض
ض
ـدول
ا� الفلســطينية ،أوكالهمــا .نائــب الرئيـ
ـس هــو البنــك الـ ي
ا� والميــاه ،أو ســلطة األر ي
أعضــاء ،الرئيــس (ســيتم التأكيــد) إمــا هيئــة تســوية األر ي
ف
ض
(سيتم التأكيد) والمستشار ن
ا� ألول مرة ي� األشهر القادمة.
التق� هو الموئل .من المتوقع أن تجتمع مجموعة عمل قطاع إدارة وتنظيم األر ي
ي
ف
 24حزيران  ،2020أجرى الموئل زيارة ميدانية إىل ي ن
وه الولجة وكيسان ،حيث تمت
اثنت� من التجمعات المستهدفة ي� محافظة بيت لحم ي
مناقشة التقدم المحرز والعقبات العملية مع الهيئات المحلية.
 29حزيـران  ،2020اجتمــع الموئــل وهيئــة التســوية لمناقشــة تكييــف نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ف� فلسـ ي ن
ـط� ،وتجربــة نمــاذج إضافيــة
ي ف
لتعكس الجوانب االجتماعية ف� التجمعات ت
ال� تدمج التقاليد والثقافة والسلوكيات المحلية الموجودة ي� المجتمع .عالوة عىل ذلك  ،تم
ي
ي
ف
ف
ـا� مــن جائحــة كوفيــد.19-
االتفــاق عــى أن الموئــل ســيدعم الهيئــة ي� إعــداد خطــة تعـ ي

 29حزيران  ،2020مقابلة مع السيد محمد رشاكة ،القائم بأعامل رئيس هيئة تسوية االرايض واملياه
ـ� شـ ي ن
الســؤال :هنــاك عاملـ ي ن
ـامل� يؤث ـران سـ ًـلبا عــى أعمــال تســوية
ض
ه خطــط الطــوارئ للتخفيــف مــن أزمــة كوفيــد19-
األر ي
ا� اليــوم ،مــا ي
وخطــط الضــم مــن قبــل الســلطات اإلرسائيليــة ،باإلضافــة إىل االحتــال
العسكري المستمر للضفة الغربية؟
ـ� الماضيـ ي ن
الجــواب :عــى مــدى العامـ ي ن
ـ� ،أعطــت هيئــة التســوية
ض
ا� المهددة بالضم ف� المنطقة ج ،ت
وال� تشكل
ي
في
األولوية لتسوية األر ي
ض
ا� الـ ت يـ� تــم تســويتها ي� العــام
 60بالمئــة مــن  730,015دونــم مــن األر ي
 ،2019وحيــث يخــدم تســعة وتســعون مــن أصــل مائــة وتســعة مــن
ض ف
ا� ي� المنطقــة ج .ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء
مكاتــب الهيئــة األر ف ي
ض
ا� ي� محافظــات ســلفيت ورام هللا والبـ يـرة وقلقيليــة
مــن تســوية األر ي
ض ف
ا� ي� المحافظــات الجنوبيــة
بنهايــة العــام  ،2021تليهــا تســوية األر ي
ض ف
ا� ي� المحافظات
(تعتمد عىل نتائج كوفيد .)19-تشكل تسوية األر ي
الجنوبيــة ،وال ســيما الخليــل ،تحديــا بســبب حجمهــا وبســبب وجــود
العديــد مــن المســتوطنات اإلرسائيليــة غـ يـر القانونيــة.

املصدر :هيئة تسوية االرايض واملياه

ن ف
ف
أدت أزمة الطوارئ الحالية
الموظف� ي� الهيئة وتفاقم الشؤون اللوجستية،
وتداب� التقشف بسبب كوفيد 19-إىل تفاقم النقص ي� اعداد
ي
ي
ت
ن
ن
ويقــدر أن هنــاك حاجــة إىل  600-500موظــف إلكمــال اســراتيجية الهيئــة ،ومــع ذلــك ،فــإن رواتــب الموظفـ يـ� الحاليـ يـ� غـ يـر مدفوعــة ،ال
ض
ا� بالعمــل
فيســتطيع الموظفــون مغــادرة محافظاتهــم ويطالبــون بالعمــل ضمــن محافظاتهــم [بالعــادة ال تســمح الهيئــة لمأمــوري تســوية األر ي
غ� مكتملة .وقد أثر هذا عىل رسعة العمل ،ومع ذلك ،فإن الهيئة تســتغل هذا
ي� محافظاتهم لتقليل تضارب المصالح] ،وفرق التســوية ي
الوقت ت
ض
لل� ي ز
ين
ا� الفلسطينية،
تحس� جودة عملها بهدف تقديم دقة عمل أفضل تصل إىل نسبة
ك� عىل
مئة بالمئة إىل الطابو وسلطة األر ي
الف�يـ ئـا� ت
ز
لل�كـ ي زـ� عــى مراجعــة األحــواض مــن الناحيــة الفنيــة
باإلضافــة اســتغلت الهيئــة الوقــت الناتــج مــن عمليــات اإلغــاقت بســبب التباعــد ي ي
ض
ز
ت
ن
ا�.
والقانونيــة ،حيــث تــم تجهـ يـ� أربعـ يـ� حــوض للتســوية خــال الفــرة الـ يـ� توقفــت فيهــا أعمــال تســوية األر ي
ض
ا�؟
ه رسالتك للتجمعات الفلسطينية حول تسوية األر ي
السؤال :ما ي
ض
ن
ـطي� .هيئــة التســوية ممتنــة للدعــم الــذي
ـاس مــن األجنــدة الوطنيــة حيــث يتأثــر بــه كل مواطــن فلسـ ي
ا� هــو جــزء أسـ ي
الجــواب :تســوية األر ي
ض
ش
ت
ا� ،وهــو عــبء التكلفــة
تحصــل عليــه مــن خــال هــذا المــروع والــذي يعالــج العقبــة الرئيســية الـ يـ� تواجههــا التجمعــات ضمــن تســجيل األر ي
ض
ا� الـ ت يـ� تقــع عــادة عــى التجمعــات .تــم اختيــار المناطــق المســتهدفة مــن قبــل هــذا المـ شـروع بنــاء عــى تقييمــات أوليــة
المرتبطــة بتســوية األر ي
أظهرت تهميشها وتحديات وقدرات اقتصادية ضعيفة .تقدمت العديد من التجمعات األخرى بالطلب من االستفادة من هذا ش
الم�وع،
ويؤمــل أن يتــم توســيع هــذا المـ شـروع أو تكـراره ف ي� المســتقبل.

 30حزيران  ،2020مقابلة مع السيد عمرو نارص ،مستشار رئيس الهيئة ،وجهة االتصال الرئيسية للموئل لدى الهيئة
الرسم؟
السؤال :كيف تدعم هيئة التسوية التجمعات المهمشة وتضمن عدم فقدان أي حقوق أثناء عملية إضفاء الطابع
ي
ف
ف ض
ا� الدولة .لذلك ،يتم اإلشارة إىل هذه الحقوق ي� نظام الهيئة ،من
الجواب :تعمل الهيئة وفقا للقانون ،الذي
يحم حقوق االنتفاع ي� أر ي
ي
ض
ت
ا�
أجــل عكــس الحقائــق عــى أرض الواقــع .كمــا تدعــم هيئــة التســوية وتؤيــد تحويــل الملكيــة إىل األفـراد والجماعــات الـ يـ� تســتخدم هــذه األر ي
لحماية األرض وحقوق التجمعات.
ف
السؤال :كيف تدعم هيئة التسوية حق المرأة ي� األرض ،وأن المرأة ليست مستثنية من إرث األرض؟
ض
الم�اث الرسمية
ا� عىل أساس الوثائق المثبتة ،حيث يتم طلب وثائق ي
الجواب :إن هيئة التسوية يقظة فيما يخص قضايا فتسجيل األر ي
الـ تـ� تظهــر جميــع المســتفيدين مــن الرجــال والنســاء � .الحــاالت الـ تـ� يتــم فيهــا عــرض االتفاقيــات بـ ي ن
ـ� أفـراد العائلــة ،تتحقــق الهيئــة مــن دقتهــا
ي
ي
ي
ف
وتتطلــب إثباتــا موثقــا .كمــا يتــم ســؤال النســاء عــن موافقتهــم عــى الـ شـروط ومــا إذا كــن قــد تعرضــن للضغــط للتنــازل عــن حقهــن ي� األرض،
ف
ف
غ
ت
يل� حق المرأة ي� امتالك
ح� لو وقعن عىل التنازل قبل ســنوات .باإلضافة إىل ذلك ،فإن حق االنتفاع ي� األرض ألفراد العائلة الذكور ال ي
ض
ض
ا� المســجلة للنســاء والـ ت يـ� بلغــت  33بالمئــة (انظــر الجــدول  )1مــن قطــع
ا� إىل زيــادة مســاحة األر ي
نصيبهــا مــن األرض .أدت تســوية األر ي
ض
ا� المســجلة منــذ عــام  2016حـ تـى عــام .2020
األر ي

2 July 2020 The closure due to
the second wave of the pandemic
commenced, with the highest
impact on the Hebron and
Nablus governorates (which were
previously closed on 20 June
2020), leading to the closure of all
governorates. LWSC staff continue
to provide necessary services by
working from home or in shifts
in the offices depending on the
different locations and needs.
12 July 2020 Agreement signed
between UN-Habitat and GLTN
for the application of STDM,
mainstreaming of the Gender
Evaluation Criteria* and building
the capacities of LWSC staff. GLTN
is a dynamic and multisectoral
alliance of international partners,
established by UN-Habitat, for
increasing access to land and
tenure security for all, with a
particular focus on the poor, women
and youth, where they develop,
disseminate and implement land
tools that support land reform,
good land governance, inclusive
land administration, sustainable
land management, and functional
land sector coordination.

Governorate

Plots
registered
to men

Plots
registered
to women

Per cent
registered to
women

نسبة القطع
المسجلة لإلناث

القطع المسجلة
لإلناث

القطع المسجلة
للذكور

Ramallah and Al Bireh

138,962

81,178

37%

37%

81,178

138,962

والب�ة
رام هللا ي

Salfit

38,826

19,159

33%

33%

19,159

38,826

سلفيت

Jerusalem

11,757

5,057

30%

30%

5,057

11,757

القدس

Nablus

39,040

19,848

34%

34%

19,848

39,040

Jenin

18,912

10,424

36%

36%

10,424

18,912

نابلس
ين
�جن

Hebron

58,352

16,685

22%

22%

16,685

58,352

الخليل

Bethlehem

38,075

11,400

23%

23%

11,400

38,075

بيت لحم

Tulkarem

29,225

17,315

37%

37%

17,315

29,225

طولكرم

Qalqilya

12,913

7,164

36%

36%

7,164

12,913

قلقيلية

Tubas

1,533

1,314

46%

46%

1,314

1,533

طوباس

Jericho

2

-

0%

0%

-

2

387,597

189,544

33%

33%

189,544

387,597

Total

Table 1: Number of plots of land registered to women and men, per governorate, 2016-2020

Land settlement progress
Due to the recent global challenges and the outbreak of the COVID-19
pandemic, land settlement was halted during the closure period.
However, UN-Habitat staff continued working remotely and launched
the procurement process for the implementation of land settlement in
three of the lots targeted under the project, covering 8 communities.
The process is managed by the United Nations Office in Nairobi
(UNON) and it is expected that settlement work will begin before the
end of the year in all the targeted communities.

Why you should participate in land settlement
1. Land settlement provides you with the opportunity to strengthen your tenure right to housing, land and property
2. Land settlement is a mandatory process in Palestine which is planned to finish within a limited time frame.
By the end of this process, registration documents resulting from land settlement will be the only documents
accepted in official transactions
3. Land settlement costs are usually the responsibility of the community. However, this project will cover all the
costs associated with land settlement for the targeted communities of Um Al Daraj “Az Zawadin”, An Najada,
At Tawani, Khallet Al Mayia, Al Karmil, and Emnizel, and two in the Bethlehem governorate, Al Walajah and Wadi
Fukin; additional communities in Bethlehem and Hebron will hopefully be added
4. Land settlement in the above target areas will also document tenure rights, including the right to use state land
for shepherding
5. Land settlement includes the resolving of disputes related to land including boundary disputes
6. Land settlement will unlock the economic potentials and enable the environment for public and private
investments to take place
* Gender Evaluation Criteria (GEC) is a flexible
framework adaptable to different activities
and contexts. It can be summarized in a set of
22 questions according to 6 main criteria, to
measure gender responsiveness to policies
and practices.

المحافظة

أريحا
المجموع

2020-2016 ، عدد قطع األرايض املسجلة للذكور واإلناث حسب املحافظة:1 الجدول

تقدم أعامل تسوية األرايض

ش
 تــم وقــف أعمــال،19-ـ� جائحــة كوفيــد
بســبب التحديـ
ـات العالميــة األخـ يـرة وتفـ ي
ت
 واصــل فريــق عمــل الموئــل العمــل عــن، ومــع ذلــك.التســوية خــال فــرة اإلغــاق
ض ف
ف
ش
ش
ا� ي� ثــاث مجموعــات
بعــد و�عــوا ي� عمليــة إختيــار �كاء العمــال تســوية األر ي
ش
 ويديــر العمليــة.ـ� ثمانيــة تجمعــات محليــة
 تغـ ي،مســتهدفة ضمــن إطــار فالمــروع
ض
ا� قبــل
مكتــب األمـ
ـم المتحــدة ي� نـ يـر ب ي
و� ومــن المتوقــع أن تبــدأ أعمــال تســوية األر ي
ف
.نهايــة العــام ي� جميــع التجمعــات المســتهدفة

 تــم تطبيــق االغــاق عــى،2020  تمــوز2
كافــة المحافظــات بســبب الموجــة الثانيــة
مــن الجائحــة والـ ت يـ� كانــت أكـ ثـر تأثـ يـرا عــى
�محافظــة الخليــل وكذلــك نابلــس (والـ ت يـ
ف
 واصــل.)2020  حزيـران20 �تــم إغالقهــا ي
ض
ا� والميــاه
موظفــو هيئــة تســوية األر ي
تقديم الخدمات الالزمة من خالل العمل
ف
مــن المـ ن زـ�ل أو بالمناوبــة ي� المكاتــب بنـ ًـاء
.عــى المواقــع واالحتياجــات المختلفــة
 تــم توقيــع اتفاقيــة2020  يوليــو12
بـ ي ن
ـ� الموئــل والشــبكة الدوليــة ألدوات
ض
ا� لتطبيــق نمــوذج ملكيــة الحيــازة
األر ي
 وتعميــم معايـ يـر تقييــم النــوع،االجتماعيــة
. وبنــاء قــدرات طاقــم الهيئــة،*ـاع
االجتمـ ي
ض
ه
الشــبكة الدوليــة ألدوات األر ي
ا� ي
تحالــف ديناميـ يـ� ومتعــدد القطاعــات مــن
الـ شـركاء الدوليـ ي ن
 أنشــأه الموئــل لزيــادة،�ـ
ض
ا� وأمــن
فــرص الحصــول عـ تـى األر ي
 مــع ال�كـ ي زـ� بشــكل خــاص،الحيــازة للجميــع
عــى الفق ـراء والنســاء والشــباب؛ حيــث
يطــورون وينـ شـرون ويطبقــون أدوات
ض
ت
اع
ا� الـ يـ� تدعــم اإلصــاح الــزر ي
األر ي
ض
ا� واإلدارة الشاملة
واإلدارة الرشيدة لألر ي
ض
ض
�ا
ا� واإلدارة المســتدامة لــأر ي
لــأر ي
ض
.�ا
والتنســيق الفعــال لقطــاع األر ي

ملاذا يجب عليك املشاركة يف تسوية األرايض؟

ف
ض
ا� الفرصة لتعزيز حقك ي� السكن واألرض والملكية
 توفر لك تسوية األر ي.1
 تســوية األر ضا� ه عمليــة إلزاميــة ف� فلسـ ي ن.2
 ســتكون وثائــق، وبإنتهــاء هــذه العمليــة.ـط� ومــن المقــرر االنتهــاء منهــا خــال وقــت محــدد
ي
ي ي
ف
التســجيل الناتجــة عــن تســوية األر ض
ه المســتندات الوحيــدة المقبولــة ي� المعامــات الرســمية
�ا
ي ي
ض
 عادة ما تكون تكاليف تسوية األر ض.3
ش
�ا
سيغط هذا الم�وع جميع
، ومع ذلك.ا� مسؤولية المجتمع
التكاليف المرتبطة بتسوية األر ي
ي
ي
ف
ف
ن
،ـوا� وخلــة الميــا والكرمــل وامنـ ي زـ�ل
للتجمعـ
 أم الــدرج “الزواديــن” والنجـ فـادة والتـ ي:ه
ـات المســتهدفة ي� ســت تجمعــات ي� محافظــة الخليــل ي
ف
ن
ن
 الولجــة ووادي فوكـ يـ�؛ كمــا ســيتم إضافــة تجمعــات أخــرى ي� بيــت لحــم والخليــل إن تمكــن األمــر:وتجمعـ يـ� ي� محافظــة بيــت لحــم همــا
ف
ف
ض ف
ض
للرع
ا� الدولة ي
 بما ي� ذلك الحق ي� استخدام أر ي،ا� ي� المناطق المستهدفة أعاله أيضا حقوق الحيازة
 ستوثق تسوية األر ي.4
ال�اعات المتعلقة باألر ضا� بما ف� ذلك ن ز
 تسوية األر ضا� تشمل حل ن ز.5
ال�اعات الحدودية
ي
ي
ي
ض
ا� الفرصة إلطالق اإلمكانات االقتصادية وتمكن البيئة من االستثمارات العامة والخاصة
 ستتيح تسوية األر ي.6

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

ض
ش
�ا
 يمكنكم التواصل مع الموئل أو هيئة تسوية األر ي،لمزيد من المعلومات عن الم�وع
info@lwsc.ps ، unhabitat-palestine@un.org :والمياه عىل

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The
contents of this publication can in no way be taken to reflect the views of the European
Union or UN-Habitat.

 إن محتويات هذه ش.�الن�ة بدعم من اإلتحاد األورو
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