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ي والمياه من جائحة كوفيد
ي لهيئة تسوية األراض 

 
 19- خطة التعاف
 شهر  18-6: عمر الخطة

 مقدمة  .1
 
 
   المياههيئة تسوية  كلت  ش

   المياه    2016( لسنة  7بموجب قرار بقانون رقم )  األراض 
تسوية   تشمل الإلنجاز تسوية األراض 

  األرض  المياه أ  حق من عة فيها أ  أية حقوق متعلقة 
جميع المسائل  االختالفات المتعلقة بأي حق تضف أ  حق تملك ف 

   المياه 
جميع األشخاص  الهيئات  الجمعيات الذي  لهم حق التضف أ  حق  بها  قابلة للتسجيل،  تتنا ل تسوية األراض 

  
فا به أ  متنازعا فيه  ذلك استنادا لقانون تسوية االراض    األرض  المياه سواء أكان هذا الحق معبر

التملك أ  حق من عة ف 
 . 1952لسنة  40 المياه رقم 
  الرئيسية  حل الد لت      للوصول لالهداف ال لسطينية    عمل الهيئة  تكم  أهمية

للسلطة ال لسطينية   ضم  األطار المؤسسابر
  فلسط     انهاء  م  خالل  (2022 – 2017)أجندة السياسات الوطنية بما يشمل 

دعم حقوق السك   األرض  الملكية ف 
  
  المركزية ال لدعم الهادفةسبعة  رقم المتعلقة ب الوطنية اتالسياس  خصوصا  ،تسوية  تسجيل األراض 

الخدمات لوحدات  ف 
  يعمل عل تحس       م  خالل  تحس    الخدمات للمواطن    الهادفة ل  ثمانية رقم  الحكم المحل   

إنشاء نهج شامل إلدارة األراض 
  الد لة بك اءة

   يدير أراض 
   يكمل تسجيل األراض 

 . استخدام األراض 
  المالمخطط  ضم  إطار ض  ري عمل الهيئة يعد  بالمثل 

  )الوطن 
ة   (2050كاب     المياه ركب  

 تشكل أعمال تسوية األراض 
ها    الخطط المنجزة بما يتعلق بالطرق اإلقليمية  المراكز اللوجيستية  2012للعام  أخرى بما يتوائم مع مخطط الحماية    غب 

  ل ل  ات التالية لويألا  
  المكاب 

،  تحس    إدارة : مخطط الوطن   
،  إنهاء تجزئة ملكية األراض  المياه  المياه العادمة  األداء الزراع 

اتيجية لألرس ذات   اتيجية،  الحدائق العامة،  الوجهات السياحية،  خطة إسكان إسبر   للصناعات االسبر
 تخصيص األراض 

ةالدخل المنخ ض  المتوسط   ، ،  استخدام مصادر الطاقة البديلة،  إنشاء مدن جديدة  ذكية،  الحد م  األحياء ال قب 
  المناطق الري ية  المناطق المهمشة للحد م  الهجرة الداخلية.  تو 

   زيممممع الخدمات ف 
  عملية  تباطؤ ال أ  قف و الت

  تسوية األف 
اماتها تجاه ا  راض    ت اقيات ال يمثل عقبة رئيسة أمام فلسط     حكومتها م  اإلي اء بالبر 

ية الجديدة )2030)  سيما أهداف التنمية المستدامةال  أجندة التنمية العالمية  خصوصا     ، (Habitat III(  الخطة الحض 
اماتها بمجاالت  اث   ، ميسور التكل ة ئمال توفب  السك  المالبر  اء  حماية البر    تطويره، زيادة المساحة الخض 

 توفب    ،الثقاف 
  لل رد ال لحد م  اا    ،للمواطن     منة  المتاحةل ماك  العامة األ ا

 . ثر البين 
كاء التنمية بأهمية العديد م  يؤم    ذلك م  خالل تدخالت برامجية  سياساتيه محددة   ض  رة دعمها، د ر الهيئة رس 

(  
 (ية )الموئلبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البش  (  ذلك مثل 2017مندرجة ضم  إطار خطة إصالح قطا  األراض 

، باإلضافة (2020) الهولنديةحكومة ال مؤخرا    (2023-2019) ثم البنك الد ل   م   (2023-2019)  االتحاد األ ر بر  
  للمؤسسات األخر 

  تحقيق  . قوق التسوية  التسجيل  دعم الح ى العاملة بمجال األراض 
علما بان عمل الهيئة يساهم ف 

أخرى  جهات حكومية  رك   تشاالقضايا الشاملة مثل حقوق اإلنسان  النو  االجتماع   البيئة  اإلدارة ال عالة للموارد الطبيعية.  
  
ا ف 
ً
  ذلك مجال أيض

  بما ف 
  تسوية األراض 

المحاكم   رئيس الوزراء، ب مكت ، زارة المالية  ،  ال لسطينيةسلطة االراض 
 . الحكم المحل   هيئات   زارة الحكم المحل       ال لسطينية المتخصصة،

 

 1-تأثير جائحة كوفيد .2
   المياه  مسح    ألعمال توقف الكامل  بال  19-جائحة كوفيدتسببت  

 م  أربع     المن ذة م  قبل الهيئة لمدة   تسوية األراض 
أكبر

  المرحلة األ ل م  يوم 
  المرحلة الثانية م  اإلغالقلغاية الن فة   غالق  لمدة غب  معر إل اف 

 ذلك ضم  الجهود الوطنية   ف 
  بدأ العمل بها منذ 

م  المتوقع أن  . 2020م  آذار  5للحد م  إنتشار ال اير س  بما يتالئم مع حالة الطوارىء العامة  النر
مما قد يأثر عل سب  رة العمل للهيئة.  م  الجدير ذكره أن جائحة    19-إقتصادية لجائحة كوفيد-يكون هناك آثار إجتماعية

  فلسطينية الضم االرسائيل  خطط تصادفت مع قد   19-كوفيد
طينية ال لس  ةإقامة الد لأمام الذي يشكل أكبر عائق  ألراض 

   تمام تسوية األإ  
  لل راض 

ة  الرئيسية  يوضح تحليل المخاطر األ ل  التال  المخاطر    . ح اظ عل حقوق الشعب ال لسطين  المبارس 
 المرتبطة بوقف عمل الهيئة: 

  تهديد أم   −
 ؛الحيازة المتعلقة بالمسك   األرض  الممتلكات بما يشمل المستأجري   المستخدم    لألراض 

ضعف التنمية اإلقتصادية المحلية  تقليل فرص اإلستثمار الخاصة  العامة   تأخر عجلة التنمية المكانية المحلية   −
 ؛  اإلقليمية
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  ة بحقوقهم مطالبم  الالنساء جمعات المهمشة بما يشمل تال ئات  التخوف  −
اث أ  لتسجيل  ف     تلك الالمب 

حقوق ف 
 ؛المستحقةأقل  م  القيمة  قيمةللتنازل ع  حقهم باألرض مقابل   ةبر عرضأك   مما يجعله األرض

يةال اإلجبارية  الهجرة الجماعية زيادة  −    المناطق الحض 
    تسبب النر

   تهدد االستقرار الريف 
اعات عل األراض   ؛تزايد الب  

  زيادة تشيب األ −
 . ةالضم االرسائيليخطط الذي يزداد سوءا مع    راض 

ضاع ت مسؤ ليات الهيئات    19-جائحة كوفيدتعتبر الهيئات المحلية الممثل للسكان  المبارس  بالطلب ألعمال التسوية  لك   
ت ال جوات الموجودة  19-جائحة كوفيدت أبرز ، حيث محليةال ر  اثلل  حيث  جد تقييمالسكان  الهيئات  أ لوياتم   غب 

كب      1  المحلية  لهيئات الع  ةالبيئية   اإلجتماعية   اإلقتصادي
  جمع الن ايات ك  تقديم الخدمات األ ليةن يتمحور حول  الأن البر

ام التأكد م  اال   ال راغات العامة   تعقيم األماك   الصلبة يائية ارشادات المباعدة    العامة   المؤسسات  إغالق األماك ب  لبر  .  ال ب  

  أ تسجيلا مسح  أعمال  نهائيا    تتوق قد    
ة    ها ألراض    تعد    لبناء ل خص  ر أي  صدار  ا   توق ت الهيئات المحلية ع بهذه ال بر

 النر
   . م  أهم عناض الدخل للهيئات المحلية

  ااالر االشارة ال د ر التسوية  تسجيل م  المهم 
ايد باألهمية دعم الهيئات  عملهم ب ض  حاجتهم م   فر لهم حيث يو المبر 

  
الهيئات     الذي يجعلاالستثمار.  ألغراض  امكانية استغاللها لخدمة المواطن    أ     لالستخدام العام  الحكومية    الموارد كاألراض 

ا لمواجهة الصعوبات م  المحلية 
ً
  توفب   مثال ب،  ثل الجائحة القائمةأكبر استعداد

  صحية المؤسسات  البناء  لعزل المصاب        اراض 
ها م  المرافق  .  غب 

الناتج المحل  اإلجمال   عل    عل الوضع االقتصادي للمجتمع   19-جائحة كوفيدكما أثرت  
ألثر اإلقتصادي  لخر  آ جد تقييم      2

  أن للهيئاته يوجد نقص كبب  بالموارد المالية المتاحة أن 3لهيئات المحلية الع
تسوية  تمويل ب طللاالستعداد ،  هذا يعن 

  
تغطية تكاليف أعمال التسوية سؤ لون ع   مالهيئات المحلية  التجمعات ال لسطينية ممثلة بألن  م  الممك  أن يتأخر    األراض 

.  م  المهم اإلشارة عل أنه م  المتو ببشكل م   عملية ستغرق ت قع أنارس 
ا    ةاالقتصاديالتعاف 

ً
  قت

ا
يؤخر الموعد  قد ، مما طويل

  
تب عليها اعمال   2023عام حلول بأعمال المساحة م   لالنتهاء المحدد النهاب    يبر

 . تسويةالقانونية ضم  عملية  النر
 
ي طرق  .3

 
 التعاف

كب   عل إ يجب 
اتيجر  المتمثل  لتحقيق هدفها ه لكوادر ال نية  الموارد المالية المحتاجيجاد حلول لدعم الهيئة باالبر

اإلسبر
  المنشود     إنهائها  المساحة  تمويل اعمال بما يتمثل ب  الهيئات  التجمعات استكمال عملها االساس   دعم  ب

ضم  اإلطار الزمن 
  ذلك    (2023)

   تسجيلها بما ف 
 نو  االجتماع  لل  تجابةاالس دمج الجوانب االجتماعية  االقتصادية المتعلقة بتسوية األراض 

كب   عل استخد حقوق اال 
ا التجمعات م  البر

ً
. يوجد مجموعة م  األهداف ال رعية  التدخالت السياساتية  األكبر تهميش

امجية اتيجر     البر
     1يلخص ملحق    . بغية تحقيق هذا الهدف اإلسبر

حة ضم  اإلطار الزمن  مص وفة األهداف  التدخالت المقبر
ات محددة.   المنشود  ضم  مؤرس 

  عل أنها  ثيقة حية يتوجب مراجعتها بشكل د ري. 
    م  المهم التعامل مع هذه المص وفة  خطة التعاف 

 
 
 

 
  التابع للوئلشممممممممممممم  تم تجميع المعلومات  البيانات لثمان هيئات محلية م  ضمممممممممممممم  التجمعات المسمممممممممممممتهدفة بم 1

 اإلتحاد األ ر بر      تسممممممممممممموية األراض 
  بيممت لحم  هممما الولجممة  (2019-2023)

ل،  اثنت    ف     خلممة الميمما  الكرمممل  امنب  
  الخليممل  ن  أم الممدرج "الز يممدي "  النجممادة  التواب 

: سممممممممممممممممت منهمما ف 

ة نهافوك       ادي   فبر
.  2020ية شهر نيسان لعام  . حيث تم تحليل إجابات لسبع    سؤال تم الحصول عليها م  خالل مقابالت أجريت عبر الهاتف ف 

  ترجمته للواقع الحال  للوباء 1997( لسنة 1  تم تركب   األسئلة السبع    عل المسؤ ليات المنوطة بالهيئات المحلية  كما  ردت بقانون رقم )
 2020البنك الد ل  نيسان  2
   م  قبممل  زارة الحكم المحل     19-جممائحممة كوفيممدخالل  تقييم الهيئممات المحليممة 3

هيئممة  300 الممذي شممممممممممممممممممل أكبر م   برنممامج األمم المتحممدة اإلنممماب 
  الض ة الغربية  قطا  غزة

 محلية ف 
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حة1ملحق    م   لل : خطة التن يذ المقبر
   المياه    19-جائحة كوفيدتعاف 

 لهيئة تسوية األراض 
 

: إنهاء أعمال  ي اتيج  ي المنشود )المساحة  الهدف اإلسير
     ( 2023ضمن اإلطار الزمن 

          االهداف الفرعية

ي الالزم   (1)
 رفد الهيئة ومكاتب التسوية بالكادر الفن 

 النشاط
الدائرة أو 
الشخص 
 المسؤول

المدى 
القريب 

 هرش 6

المدى 
  المتوسط

 شهر 12

المدى 
بعيد ال

 شهر 18
ات  المؤشر

اتيجية  قدرتها االستيعابية   1.1 اعداد القوائم باالحتياجات لدى الهيئة المبنية عل خطة الهيئة االسبر
 خطة  19-كوفيد المراعية لمنظور النو  اإلجتماع   االحتياجات الناتجة ع  الواقع الحال  لجائحة  

  حال تواجد اصابات 
  االستجابة للطوارئ ف 

رؤساء الد ائر 
بالتنسيق مع 
 القسم االداري

 

 

 

 خطة رفع قدرات •

مشاركة متسا ية للذكور  •
  االناث

موظف  500-600 •
حسب الحاجة المقدرة 

اتيجية  لتن يذ اسبر
 الهيئة

خطة االستجابة  •
 للطوارئ

مراعية للنو  االجتماع   مبنية عل  ضع خطة رفع قدرات شاملة للهيئة  محاكم التسوية   1.1.1
حيث تقوم كل دائرة بتحديد اإلحتياجات لل ريق  رفعها حة  خطط الطوارئ، ئللجااالحتياجات  
 للقسم االداري

 

 

 

اكات مع المؤسسات التعليمية  الجامعات  النقابات 1.2  المهنية مثل نقابة المهندسي    )بما توظيف رس 
هم ل (  نقابة المحام     غب  تأهيل كوادر فنية سد االحتياجات  رفع القدرات   يشمل المساح    المرخص   

 كذلك السع  للتعاقد لعمل دراسة لرصد األمكانيات المتوفرة م  الخريج     الشباب العاطل    متخصصة 
  المناطقم  الذكور  االناث حسب 

 التخصصات  توزيعها ف 

القسم االداري 
يقوم بالتنسيق 
اكات    عقد الش 

  

 

 

 
دراسة لرصد األمكانيات  •

المتوفرة  م  الذكور 
   االناث

 رشات عمل عامة  (  يتخللها On-the-job-trainingأثناء العمل ) جلسات تدريب 1.2.1
كاستخدام    19-الواقع الحال  لجائحة كوفيدأل ضا  الناتجة ع  مع اللتأقلم  تأهيل    متخصصة

  
ياب     بما  ، خطة االستجابة للطوارئ معدات الوقاية الشخصية   التباعد ال ب  

 التدريبات ذلك ف 
د رات  ،  تشملالمرأة عل  الضغط  التأثب   المصالح تضارب م   لحذر مثل ا  االجتماعية التقنية

نت   تدريبية عبر اإلنبر

 

 

 
مشاركة متسا ية للذكور  •

  االناث 

اكات محلية  1.2.2 ة األمد للخريج    الجدد بش  كة  متخصصة  قصب 
تطوير برامج مهنية مشبر

  د لية
 

 

 

توفب  فرص عمل لما   •
 75شاب   75يزيد ع  

  مكاتب الهيئة 
شابة ف 

  مختلف المناطق 
ف 

 109)يوجد حاليا 
 مكاتب للهيئة(

  الهيئة حيث يتوافق مع مصلحة العمل تأهيل   تطوير   1.3
أل ضا  الناتجة مع ا للتأقلم  ك ائات موظف 
 سب  رة العمل ضمانل 19-ع  الواقع الحال  لجائحة كوفيد

  القسم االداري 
 

 
عدد  جلسات التدريب   •

  الهيئة
 لموظف 
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 رشات عمل عامة  (  يتخللها On-the-job-trainingأثناء العمل ) جلسات تدريب 1.3.1
كاستخدام معدات   19-للتأقلم لأل ضا  الناتجة ع  الواقع الحال  لجائحة كوفيد تأهيل    متخصصة

  
ياب     بما  ، خطة االستجابة للطوارئ الوقاية الشخصية   التباعد ال ب  

 التقنية التدريبات ذلك ف 
 تشمل د رات تدريبية  ،المرأة عل  الضغط  التأثب   المصالح تضارب م   لحذر مثل ا  االجتماعية

نت )الد ائر المستهدفة: نظم المعلومات الجغرافية  ، المساحة، الدائرة القانونية، GISعبر اإلنبر
ية، تشمل أيضا محاكم التسوية  (الموارد البش 

مشاركة متسا ية للذكور  •
   االناث

 مالية جديدةتسخير أدوات ومصادر    (2)

 النشاط
الدائرة أو 
الشخص 
 المسؤول

المدى 
القريب 

 شهر 6

المدى 
المتوسط  

 شهر 12

المدى 
البعيد 

 شهر 18
ات  المؤشر

كة 2.1 كاء التنمية  المانح     ذلك ضم  تدخالت برامجية مشبر رئيس الهيئة  نوابه  زيادة الدعم م  قبل رس 
بالتنسيق مع 
 رؤساء الد ائر

 
مجموعة العمل 

القطاعية 
إدارة المختصة ب
  
 LMA)األراض 

SWG) 

 

 

 

نسبة تغطية ال جوة   •
كاء  ل بم  قالمالية  رس 

التنمية  المانحي    
إلنهاء أعمال التسوية 
المراجعة  ضم  اطار 

الناتجة ع   األ ضا  
 19-جائحة كوفيد

  المنشود المساحة إلنهاء أعمال  ال جوات المالية  التقنية الحالية تحديد  2.1.1
ضم  اإلطار الزمن 

   بما  (2023)
 حسب الملكية معلومات تبيانمثل   متوفرةال المعلومات  تحليل استخراج ذلك ف 

 التدخالت   ،المساح     مكاتب  بمشاركة الهيئة لدى المتواجدة الحقوق قوائم م  االجتماع   النو 
 خطط الضم االرسائيل   19-المحتاجة ضم  اطار األ ضا  الناتجة ع  الواقع الحال  لجائحة كوفيد

  فلسطينية
اكات ،ألراض  امج الجديدة الممك  تطوير رس   م  خاللها  البر

 

 

 

عدد التدخالت  •
 المحددة 

امج الجديدة  • عدد البر
حة   المقبر

عدد التدخالت المت ق  •
 عليها 

امج الجديدة  • عدد البر
 المت ق عليها

 

كاء التنمية المعني    م  خالل مجموعة العمل القطاعية  2.1.2 عمل تحليل  مسح للمانحي     رس 
  بما إدارة المختصة ب

امج حسب احتياجات الهيئة األراض  حة  تطوير البر
امج المقبر يناسب البر

  حسب متطلبات الجهة المانحة
 

 

 

  العامة أ  الحكومية لتطويرها  حمايتها  2.2
اكة مع القطا  الخاص  تشجيعه لالستثمار باألراض  الش 

كات بتسوية  تسجيل   استغاللها باالت اق مع الحكومة  تشجيع استثمار المسؤ لية االجتماعية للش 
  
ي الالزم ألعمال التسوية  المياه مقابل مح زات مثل تخ األراض  ائب أ   توفب  الطاقم البش   يض الض 

ام بتقديم الخدمات العامة  اإللبر 
رئيس الهيئة  نوابه 

بالتنسيق مع 
 الد ائررؤساء 

 

 

 

نسبة تغطية ال جوة  •
المالية م  قبل القطا  
الخاص إلنهاء أعمال 

ضم  اطار  التسوية 
األ ضا  الناتجة ع   

 19-جائحة كوفيد

  تملكها أ   بمشاركة متسا ية  تشاركيةية بطريقة إستثمار  خطة  تطبيق  ضع 2.2.1
كات النر للش 

تقودها النساء، تتناغم مع الرؤية المحلية  الوطنية لتشجيع القطا  الخاص لدعم عمليات تسوية 
  
ي الالزم ألعمال التسوية   تسجيل األراض    توفب  الطاقم البش 

 

 

 

 خطة إستثمارية  •

كات المشاركة  • عدد الش 
  تملكها أ  تقودها 

النر
 النساء
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عدد االت اقيات   •
 الموقعة

نسبة االت اقيات   •
كات   الموقعة مع  الش 
  تملكها أ  تقودها 

النر
 النساء

مثل التمويل القائم عل األرض حيث يتم االستثمار أد ات مالية للهيئات المحلية معتمدة عل األرض  2.3
   البنية التحتية مقابل الحق بإستخدام 

  تسوية األراض 
  العامة أ  الحكومية )ف 

 Developerاألراض 
Exaction ) 

الهيئات المحلية 
  زارة الحكم 

المحل   صند ق 
تطوير  إقراض 
الهيئات المحلية  
 االدارة العامة 

 للهيئة 

 

 

 

نسبة تغطية ال جوة    •
 بما يتعلق المالية 

عل  القائم التمويلب
األرض إلنهاء أعمال 
 التسوية المراجعة  
ضم  اطار األ ضا  
الناتجة ع  جائحة 

 19-كوفيد

بأبعاد اجتماعية عقد لقاءات تشا رية مع الجهات ذات العالقة  الخر ج بورقة سياسات  2.3.1
إعطاء  كي ية  م  خالل خبب  تنمية اقتصادية لنقاش امكانيات التطوير القائم عل االرضاقتصادية 

  تملكها أ  تقودها النساء   الشباب
كات النر  األ لوية للش 

 

 

 

  رقة سياسات     •

 عدد االت اقيات الموقعة •

نسبة االت اقيات   •
كات   الموقعة مع  الش 
  تملكها أ  تقودها 

النر
 النساء 

نسبة االت اقيات   •
كات   الموقعة مع  الش 
  يملكها أ  يقودها 

النر
 الشباب

  قائم عل التوجهات السياساتية المت ق عليهاتجرينر  تطوير برنامج حقل   2.3.2

 

 

سجالت ألفضل عدد  •
الممارسات  الدر س 

 ةالمست اد

توسيع نطاق نسبة  •
 النتائج التجريبية

  المجتمعية والحشد والمنارصة للحق باألرض والموارد الطبيعية( التهيئة والتعبئة 3)

 النشاط
الدائرة أو 
الشخص 
 المسؤول

المدى 
القريب 

 شهر 6

المدى 
المتوسط  

 شهر 12

المدى 
البعيد 

 شهر 18
ات    المؤشر
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متخصصة تظهر أهمية المش     تشجع التعا ن مع الهيئة، مثل   اعالمية ة ويالقيام بحمالت توع 3.1
 تعزيز المواطنة المسؤ لة،  حقوق المرأة،  حقوق الرع   استخدام االرض،  استمرارية العمل  فق

بما يشمل تطبيقات إلكبر نية سهلة الوصول  ،19-االرشادات الناتجة ع  الواقع الحال  لجائحة كوفيد
  اإلستخدام

العمل مع هيئة 
اإلذاعة  التل زيون 
ال لسطينية   
االدارة العامة 

ة، مكاتب للهيئ
الهيئة  الهيئات 

 المحلية

 

 

 

عدد حمالت التوعية  •
 المختل ة

نسبة الوصول لكافة  •
 المناطق 

رصد عدد المستخدم     •
للتطبيقات االلكبر نية 

 ذكورا  اناثا

تطوير  تطبيق خطة حشد  مناضة لحماية الحق باألرض  الموارد الطبيعية  التطوير  المراعية   3.2
قية  منطقة لمنظور النو     القدس الش 

اإلجتماع   باألخص بالمناطق الواقعة تحت السيطرة اإلرسائيلية ف 
   19-ضم  اطار األ ضا  الناتجة ع  الواقع الحال  لجائحة كوفيد ج

 خطط الضم االرسائيل  ألراض 
 فلسطينية 

العمل مع  
مؤسسات 

   
المجتمع المدب 
 المؤسسات 

الحقوقية المحلية 
 الد لية  األمم 

 لمتحدةا

   

 خطة حشد  مناضة •

 عدد التدخالت المطبقة •

 19-( العمل عىل ترسي    ع عملية التسوية وترسي    ع اجراءاتها ضمن اطار األوضاع الناتجة عن جائحة كوفيد4)

الدائرة أو  النشاط
الشخص 
 المسؤول

المدى 
القريب 

 شهر 6

المدى 
المتوسط  

 شهر 12

المدى 
البعيد 

 شهر 18

ات    المؤرس 

، مدى بب  قراطية النظام المتبع   4.1  
ياب  دراسة م صلة لعمل مكاتب التسوية )اجرائات التباعد ال ب  

ة االجراءات  تكرارها، الوقت النهائها     ..(  أيجاد الحلول المناسبة ،.  التنسيق، كبر
 آليات لتقليل الت اعل ف 

 لتنظيم القضايا  ارش تها  تشيممممع نقلها خصوصا  الوضع الحال  

رئيس الهيئة  نوابه 
بالتنسيق مع 
 رؤساء الد ائر

 

 

 

عدد التوصيات لتشيممممع  •
عمل مكاتب التسوية 

الناتجة ع  ضم  اطار 
  19-جائحة كوفيد

4.2  ،  
ياب  دراسة م صلة لحلقة عمل محاكم التسوية اليجاد النقاط المسببة للتأخب  )اجرائات التباعد ال ب  

ة االجراءات  تكرارها، الوقت النهائها مدى بب  قراطية النظام المتبع  ..(  أيجاد الحلول ،.  التنسيق، كبر

  الوضع الحال   المناسبة 
 لتنظيم القضايا  ارش تها  تشيممممع نقلها  خصوصا   آليات لتقليل الت اعل ف 

محاكم التسوية 
اف رئيس  بارس 

 الهيئة
 

 

 

  عدد التوصيات لتشيممممع   •
عمل محاكم التسوية 
 ضم  اطار األ ضا  
الناتجة ع  جائحة 

  19-كوفيد

را بالواقع الجيوسياس  لتشيممممع التن يذ  تكملة  4.3
  تض 
ً
إعطاء حوافز  منح األ لوية للمناطق األكبر تهميشا

  فلسطينية
 االعتبار خطط الضم االرسائيل  ألراض 

 التسوية تأخذ بع   
  رئيس الهيئة

 
 

االنجاز   ارت اعها نسبة  •
 مقارنة بالسابق

ي التغيير عىل مستوى السياسات والقوانير  ومراجعة اإلجراءات والتدابير الحكومية ضمن إعالن حالة الطوارىء وأث5)
 
ي ( المراجعة والمساهمة ف

ورة العمل وحوكمة قطاع األراض   رها عىل سير

 النشاط
الدائرة أو 
الشخص 
 المسؤول

المدى 
القريب 

 شهر 6

المدى 
المتوسط  

 شهر 12

المدى 
البعيد 

 شهر 18
ات    المؤشر
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اح السياسات  القوان     اإلجراءات  التدابب  الحكومية المحتاجة لتسهيل   5.1
دراسة  تقييم  مراجعة  اقبر

 19-الناتجة ع  جائحة كوفيد  استكمال   تشيممممع التن يذ عمل الهيئة  خصوصا حسب اال ضا  القائمة
  فلسطينية، 

  يعكس مدى رض  بما يشمل حقوق ال ئات المهمشة   ايضا   خطط الضم االرسائيل  ألراض 
المجتمع عل السياسات  عمل الهيئة  يعكس احتياجات المجتمع  تلبيتها  مع المراعاة لمنظور النو  

  المستحقة للمرأة(اإلجتماع  )مثل القوان     المعيقات أمام تسجيل 
 االراض 

الدائرة القانونية 
بالتنسيق مع رئيس 

 الهيئة

 

 

 

عدد القوان     •
 السياسات  االجراءات 

المراد العمل عل  
ها مرتبة حسب  تغيب 

 اال لوية

،  حقوق الرع   استخدام االرض بحسب  5.2 مراجعة  ادماج بيانات مصن ة بحسب النو  اإلجتماع 
  المنهجيات الجديدة مثل نموذج ملكية الحيازة االجتماعية   التقييمات البيئية  اهداف الهيئة   

تبن 
 حسب االليات  التوصيات المت ق عليها ضم  مراجعة االجراءات  السياسات  القوان     التدخالت 

  
كة  الخطط المطورة ف  امج المشبر  خطة التن يذ  البر

 

 

 
 خطة التن يذ •

الناتجة عدد التعديالت  •
 ع   خطة التن يذ

  الدخل  الوضع االقتصادي للتجمعات  5.3
  ضوء تدب 

دراسة تقييم اقتصادي لتكاليف التسوية ف 
 19-المستهدفة   الناتج المحل  اإلجمال  الناتجة ع  جائحة كوفيد

الدائرة المالية 
بالتنسيق مع 

عامة لاالدارة ا
 للهيئة

 
نسبة التغيب  بتكاليف  •  

 التسوية

اكة مع الهيئة لكل حاالت االرض المحتملة  5.3.1 اح أسعار محددة لعملية مسح المن ذة بالش  إقبر
، بد ي، مخيم(، طبيعة االرض  ميالنها، امكانية   

ي، ريف  تأخذ بع    االعتبار نو  التجمع )حض 
 الوصول اليها،  ما ال ذلك

 

 

 

حة •  دليل لالسعار المقبر
 20 ع  زيد يبما ال )
  معدل أعمال ملمئة اب

  
رائها اج تم  المساحة النر

اال  ،حسب نو  التجمع
 االسثنائية موافقةالب
(ل  وزير الحكم المحل 


