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

�ف الحــق  وع  “مــرش ضمــن  االنجــازات   أهــم 
)الموئــل/ يــة  البرش للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم  برنامــج  قبــل  مــن  وع  المــرش هــذا  تنفيــذ  يتــم   .”)2023-2019( 

. ي ي والمياه وبدعم ماىلي من االتحاد األورو�ب
اكة مع هيئة تسوية األرا�ف UN-Habitat( بالرش

قضايا تسوية األرايض يف الضفة الغربية
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 ،)COVID-19( وبــاء كورونــا  ي 
وتفــ�ش العالميــة  التحديــات  مــن  الرغــم  عــ� 

ي إطــار هــذا 
ي منطقــة الضفــة الغربيــة. �ف

ي مســتمرة �ف
فــإن عمليــة تســوية األرا�ف

كاء منفذين  وع، وقع برنامج موئل األمم المتحدة خمسة اتفاقيات مع رسش المرش
. تم اإلعالن عن 

ً
ي 12 تجمعا

ي �ف
ف إلجراء عملية تســوية تشــاركية لألرا�ف محلي�ي

؛  ف ها وتزويدها بالموظف�ي ف ي وتجهري
أوامر التســوية وإنشــاء مكاتب تســوية األرا�ف

وح�ت اآلن، اكتملت 38 بالمئة من أعمال المساحة الهندسية، ويقوم أصحاب 
الحقــوق مــن أفــراد وجماعــات بتقديــم إدعاءاتهــم بشــكل مســتمر

اكة  ي 2021، قام برنامج الموئل بالرش
6 كانون الثا�ف

 
ً
ي بتنفيــذ يومــا

مــع الشــبكة العالميــة ألدوات األرا�ف
كاء المنفذيــن المتعاقــد  ي للــرش

ا�ف  بشــكل افــرت
ً
تدريبيــا

معهــم لتنفيــذ اعمــال المســح للتجمعــات المحليــة 
وع. وهدف التدريب  المستهدفة ضمن إطار المرش
واألدوات  النظريــات  عــ�  كاء  الــرش تعريــف  اىل 
الرشــيدة  اإلدارة  مثــل  وع  المــرش ي 

�ف المســتخدمة 
االجتماعيــة،  الحيــازة  ملكيــة  ونمــوذج   ، ي

لــألرا�ف
* وأهــداف التنميــة  ومعايــري تقييــم النــوع االجتمــاعي
المستدامة وعالقتها بقطاع األرض. حرف التدريب 

 بينهــم 9 نســاء
ً
52 مشــاركا

رئــاسي  مرســوم  صــدر   ،2021 ي 
الثــا�ف كانــون   12

اكــة رئيًســا لهيئــة تســوية  ف الســيد محمــد رسش بتعيــ�ي
والميــاه ي 

االرا�ف

ي 2021، التــ�ت كل مــن برنامــج 
13 - 14 كانــون الثــا�ف

ي والمياه 
موئل األمم المتحدة وهيئة تسوية االرا�ف

مع 12 هيئة حكم مح�ي من التجمعات المستهدفة 
ي 

ي ســيتم اســتهدافها �ف للتوقيــع عــ� األحــواض الــ�ت
تمــت  وع.  المــرش ضمــن  ي 

األرا�ف تســوية  أعمــال 
ف األطــراف بمصادقــة  الموافقــة عــ� األحــواض بــ�ي
ي 

اكــة، رئيــس هيئــة تســوية االرا�ف الســيد محمــد رسش
والميــاه.

تصوير فراس جرار - امللتقى الفلسطيني للتصوير واإلستكشاف

الخطة تهنف�ذ

الجد�دة الحضلاير�ة

ة ع� ورق مدور طبعت هذه النرش

©املوئل2021: املوئل وهيئة تسوية األرايض 
واملياه وهيئات حكم محيل يصادقون عىل 
األحواض النهائية التي ستشمل يف املرشوع. 
13 - 14 كانون الثاين 2021. مكتب املوئل، 
رام الله – فلسطني



؟ ي
1. ما هي فوائد تسوية األرا�ف

اعــات المتعلقــة بــاألرض وتوضــح مــن هــم أصحــاب  ف ي بشــكل أســاسي الرف
تحــل تســوية األرا�ف

ي األرض. وهذا يسمح بسهولة 
ي تسمح لهم بإثبات حقهم �ف الحقوق، ثم تزودهم بالوثائق ال�ت

الوصول إىل األرض ويزيد من فرص االســتثمار واالســتفادة من األرض. شــهادة التســجيل هي 
ي

ي األرض بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تســوية األرا�ف
الوثيقــة الوحيــدة المعتمــدة إلثبــات الحــق �ف

2. ما هي التكلفة ع� المستفيد؟

ة وعــادة مــا يتــم تغطيتهــا مــن قبــل التجمعــات المحليــة مــن خــالل  ي كبــري
تكاليــف مســح األرا�ف

وع  ي عــرش المســتهدفة مــن قبــل المــرش . أمــا بالنســبة للتجمعــات اإلثــ�ف هيئــات الحكــم المحــ�ي
ي  اوح المساحة المستهدفة فيها لما يقارب 100,000 دونم، فإن التكلفة الوحيدة ال�ت ي ترت وال�ت
ي بعد اكتمال تسوية األرض بتكلفة 

يتحملها المستفيد هي الرسوم المتعلقة بتسجيل األرا�ف
. أيــة رســوم مفروضــة عــ� أيــة خدمــات أخــرى تفرضهــا هيئــة الحكــم  ي

قدرهــا 5.00 دينــار أرد�ف
ي وليس من المتطلب إثبات الدفع عند تقديم 

المح�ي ال يجن أن تقرن بعملية تسوية األرا�ف
ي األرض

ادعــاء الحــق �ف

ف أصحاب الحقوق؟ ي والممتلكات ب�ي
3. هل هناك تكاليف مرتبطة بتقسيم األرا�ف

ي مرتفعة للغاية وتشكل نسبة من قيمة األرض، ويصاحبها رسوم 
تعد تكلفة تقسيم األرا�ف

وع، يمكن ألصحاب الحقوق تقسيم  ي التجمعات المستهدفة ضمن اطار المرش
أخرى. أما �ف

أراضيهم وممتلكاتهم فيما بينهم وتوثيقها دون أي تكلفة مالية من قبل فريق المسح أوهيئة 
ف اإلعــالن عــن الحــوض وتقديــم  ة بــ�ي ي والميــاه وفقــط وذلــك يتــم خــالل الفــرت

تســوية االرا�ف
معلومــات عــن عمليــة مســح األحــواض إىل مكتــب الهيئــة.

4. من الذي يقرر أين تقع شبكة الطرق؟

يتمتع مأمور التسوية باألهلية القانونية التخاذ قرارات بشأن مواقع الطرق، بناًء ع� توصيات 
 ، ف عــن التجمــع المحــ�ي هيئــات الحكــم المحــ�ي والجــدوى والحاجــة للطريــق، بصفتهــم ممثلــ�ي
فإن هيئات الحكم المح�ي هي المسؤولة عن إدارة عملية تشاركية مع فئات المجتمع المح�ي 
ي يجــب أن توضــع فيهــا الطــرق. باإلضافــة إىل ذلــك،  والتوصــل إىل اتفاقيــات حــول األماكــن الــ�ت
ي بعــض التجمعــات 

تتواصــل أنشــطة التخطيــط ومراجعــة المخططــات الهيكليــة المحليــة �ف
. وتجدر اإلشارة إىل أن كل قطعة أرض يجب  ي

المستهدفة بالتوازي مع عملية تسوية األرا�ف
ي الوصــول إىل قطعــة األرض مــن خــالل قطــع أخــرى

أن يكــون لهــا طريــق أو عــ� األقــل الحــق �ف

؟ ي مسجلة باس�ي
ي التأكد من أن أر�ف 5. كيف يمكن�ف

ي منطقتــك؛ 
ي تدعــم ادعائــك لمكتــب التســوية �ف مــن خــالل توفــري جميــع الوثائــق الالزمــة الــ�ت

ان عــ� حــدود أرضــك وتقديــم هــذه  كمــا يجــب االتفــاق مــع أصحــاب الحقــوق اآلخريــن والجــري
المعلومــات إىل فريــق المســح

6. ماذا يحدث لقطعة أرض إذا لم يطالب بها أحد؟

ي دولة
ي لم تتم المطالبة بها يتم تسجيلها كأرا�ف ي ال�ت

األرا�ف

ي وراثة األرض؟
7. كيف يمكن للمرأة أن تضمن حقها �ف

ف الســارية. يمكــن  يعــة اإلســالمية والقوانــ�ي اث وتملــك األرض وفــق الرش ي المــري
للمــرأة الحــق �ف

ي 
ي �ف

ي األرض مــن خــالل التواصــل مــع مكتــب تســوية األرا�ف
لفئــات النســاء ضمــان حقهــن �ف

تجمعاتهــن، وتقديــم ادعــاء وأيــة وثائــق متاحــة مثــل الهويــة وحــر االرث. مــن المهــم أال تتنــازل 
ي أرضهــا حــ�ت لــو كانــت تحــت ضغــط المجتمــع المحــ�ي أو األرسة، فهنالــك 

المــرأة عــن حقهــا �ف
ف األجيــال فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية لملكيــة األرض تســتمر  بــ�ي

األسئلة التي تكرر طرحها خالل جلسات التوعية زيادة التوعية ضمن املرشوع

ة دورية   تموز  2021، العدد 4 ي الضفة الغربية   |   ن�ش
ي �ف

قضايا تسوية األرا�ف

مــن  شــارك كل   ،2021 شــباط   24 –  22
ي والمياه 

برنامج الموئل وهيئة تسوية األرا�ف
ي 

ي الفلسطينية بالمؤتمر الثا�ف
وسلطة األرا�ف

لعــرض  القاهــرة  ي 
�ف عقــد  الــذي  ي 

لــألرا�ف
ي 

ي وتســجيلها �ف
تقــدم عمليــة تســوية األرا�ف

ف مــن  . جمــع المؤتمــر بنجــاح ممثلــ�ي ف فلســط�ي
ي ذلــك مــر، واألردن، 

22 دولــة عربيــة بمــا �ف
ولبنــان،  واليمــن،  والســودان،  وســوريا، 
والبحريــن،  وُعمــان،  والعــراق،   ، ف وفلســط�ي
المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وقطــر، 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  والكويــت، 
والمغــرب، وتونــس، والجزائــر، وليبيــا، وجــزر 
 . ي

وجيبــو�ت والصومــال،  وموريتانيــا،  القمــر، 
هــدف المؤتمــر إىل مناقشــة وعــرض القضايــا 
ي األرض، 

، وحــق المــرأة �ف ي
المتعلقــة بــاألرا�ف

ي أوقــات األزمــات، وإصــالح 
ي �ف

وإدارة األرا�ف
الــخ.  ، ي

األرا�ف قطــاع  وتحديــث 

وحــدة  وتعفيــش  ف  تجهــري تــم   ،2021 آذار 
هيئــة  ي 

�ف الجيوغرافيــة  المعلومــات  نظــم 
ي 

ي والميــاه بشــكل كامــل، بمــا �ف
تســوية األرا�ف

ذلــك توفــري المعــدات لـــ 18 وحــدة عمــل بمــا 
يشمل خادم )server(، وUPS، وطابعات، 
عاليــة  وشاشــات  مكتبيــة  وأجهــزة كمبيوتــر 
وأجهــزة  محمولــة  وأجهــزة كمبيوتــر  األداء، 

لوحيــة.

ي 12 تجمًعا 
ع� مدار الـ 12 شهًرا الماضية، ُعقدت 21 جلسة توعية مجتمعية �ف

ي وأعمال المساحة الهندسية ولإلجابة ع� 
ا للتوعية ببدء تسوية األرا�ف

ً
مستهدف

أيــة أســئلة ذات عالقــة، مــع اخــذ تدابــري الســالمة المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19. 
ي هذه الجلسات 372 مستفيًدا، من بينهم 153 امرأة. الرسائل الرئيسية 

شارك �ف
: ي

ي وجهت للمستفيدين خالل هذه الجلسات هي كاآل�ت ال�ت
ي األرض؛

اعات وتعزيز الحقوق �ف ف - تهدف عملية التسوية اىل حل الرف
ي المحــ�ي 

اء لــألرض مــن خــالل مكتــب تســوية األرا�ف - يتــم توجيــه اي عمليــة بيــع ورسش
اء لــألرض تعتــرب باطلــة؛  ي وإال فــإن اي عمليــة بيــع ورسش

طــوال مــدة عمليــة تســوية األرا�ف
ف أصحــاب  بــ�ي ف الفرصــة لتقســيم األرض بشــكل عــادل  - يجــب أن ينتهــز المواطنيــ�ي
ي األرض وتجنــب أيــة رســوم مفروضــة 

الحقــوق، مــن أجــل تعزيــز حقوقهــم الفرديــة �ف
؛  ي

وع تســوية األرا�ف ي بعــد انتهــاء مــرش
عــ� عمليــة تقســيم األرا�ف

يعة اإلسالمية ع� حقوقه، بما  - يجب أن يحصل كل صاحب حق وفق القانون والرش
ف النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ي ذلك الوارث�ي

�ف
- يجــب عــ� أصحــاب الحقــوق ان يكونــوا عــ� اضطــالع عــ� مصــادر المعلومــات 
ي ســيتم  الموثوقــة، وحضــور جلســات التوعيــة، والبحــث عــن إعالنــات االحــواض الــ�ت
« المعينــة مــن قبــل هيئــات الحكــم المحــ�ي  ف مســحها، والتواصــل مــع »لجــان المعرفــ�ي
ي تتكون بشــكل أســاسي من كبار الســن - رجال ونســاء( والتواصل بشــكل مســتمر  وال�ت
 مــن اجــل تقديــم توصيــات 

ً
مــع الطواقــم الفنيــة لغــرض المســح وجمــع البيانــات، وايضــا

ي ذلــك الحقــوق غــري 
ي معلومــات عــن حقــوق األرض والمــوارد )بمــا �ف

بمــا بتعلــق �ف
الرســمية(؛ 

ي وإاستخدامات والسكان والزراعة والعوامل 
- سيتم جمع المعلومات المتعلقة باألرا�ف

االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن قبــل فــرق المســح باســتخدام نمــوذج ملكيــة الحيــازة 
؛  ي التجمــع المحــ�ي

ف التدخــالت التنمويــة �ف ي تحســ�ي
ي ستســهم �ف اإلجتماعيــة، والــ�ت

ي المحــ�ي لتقديــم ادعــاء 
- يجــب عــ� أصحــاب الحقــوق زيــارة مكتــب تســوية األرا�ف

ي األرض؛ 
ي تدعــم حقوقهــم �ف مدعــوم بنســخ مــن الوثائــق الــ�ت

البقــاء عــ� اضطــالع بمــا يخــص إعالنــات جــداول  - يجــب عــ� أصحــاب الحقــوق 
اضــات لمعرفــة مــا إذا تمــت الموافقــة عــ� مطالباتهــم، ويجــب عليهــم تقديــم أي  االعرت
اضــات تتعلــق  ي ذلــك اعرت

 مــن إعــالن الجــداول )بمــا �ف
ً
ي غضــون 30 يومــا

اضــات �ف اعرت
ي األســماء، ورقــم الهويــة، ومنطقــة قطعــة األرض، ومــا إىل ذلــك(؛ 

باألخطــاء �ف
- بمجــرد ان يتــم نــرش جــدول الحقــوق مــن قبــل الهيئــة، يمكــن للمســتفيدين اســتخدامه 

ي الفلســطينية. 
ي شــهادة تســجيل ألراضيهم من ســلطة األرا�ف

لتل�ت

©املوئل 2021: جلسة 
توعية مجتمعية بتجمع 
التوانة، الخليل

©املوئل 2021: جلسة توعية 
مجتمعية بتجمع السموع، الخليل

تصوير فراس جرار

©هيئة تسوية األرض واملياه 2021: وحدة عمل ضمن 
وحدة نظم املعلومات الجيوغرافية. مكتب هيئة تسوية 
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Advocacy under APLR

* Both the Social Tenure Domain Model 
and the Gender Evaluation Criteria are 
tools developed by the Global Land Tool 
Network, more information can be found on: 
www.gltn.net.  

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 can in no way be taken to reflect the views of the European 
Union or UN-Habitat.

16 June 2021 A high-level 
field visit for representatives 
of the EU delegation in 
Palestine was conducted 
to Al Walaja community in 
Bethlehem Governorate. The 
visit highlighted the living 
conditions and challenges 
faced by the community, as 
well as the land settlement 
processes, the tools utilised, 
mainly the STDM and the GEC*, 
and the ongoing planning 
activities within the ambit of 
the project.

30 June 2021 In coordination with the United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), a high-level field visit to 
At Tuwani community in Hebron Governorate, was conducted. The visit 
was attended by diplomats from different countries and highlighted the 
living conditions and challenges faced by the community as well as the 
achievements and ongoing efforts that are supporting the community’s 
resilience and safeguarding their rights.

07 July 2021 The first meeting of the Land Management and Administration Sector Working Group 
(LMA SWG), established under the APLR project within the Local Aid Coordination Secretariat (LACS) 
framework supported by the Prime Minister’s Office, took place to launch the coordination of efforts in 
the land sector. The LMA SWG has three core members, namely the Palestinian Land Authority (Chair),  
the World Bank (Deputy Chair) and UN-Habitat (Technical Advisor). Other members include the European 
Representative Office, the Netherlands Representative Office, the Ministry of Local Government (MoLG), 
the Ministry of Agriculture (MoF), Ministry of Awqaf and Religious Affairs (MoARA), The Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), the United Nations Development Programme 
(UNDP), and the Applied Research Institute–Jerusalem (ARIJ), among others.

©UN-Habitat 2021: Representatives of the EU delegation 
in Palestine visit the village of Al Walaja, Bethlehem

©Palestinian Land Authority 2021: The first meeting of the Land Management and Administration Sector Working Group 
established under the APLR project. Palestinian Land Authority Office, Ramallah – Palestine 

ميدانيــة  زيــارة  تمــت   ،2021 16 حزيــران 
االتحــاد  وفــد  لممثــ�ي  المســتوى  عاليــة 
ي 

ف إىل قريــة الولجــة �ف ي فلســط�ي
ي �ف األورو�ب

محافظة بيت لحم. هدفت الزيارة لتسليط 
الضوء ع� الظروف المعيشية والتحديات 
. كما هدفت  ي يواجهها المجتمع المح�ي ال�ت
ي 

الزيــارة لمناقشــة عمليــات تســوية األرا�ف
نمــوذج  المســتخدمة، وال ســيما  واألدوات 
ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ومعايــري تقييــم 
لمناقشــة  باإلضافــة   ،* اإلجتمــاعي النــوع 
أنشــطة التخطيــط الهيكليــة الجاريــة ضمــن 

وع نطــاق المــرش

 *كل مــن نمــوذج ملكيــة الحيــازة االجتماعيــة ومعايــري
الشــبكة  طورتهــا  أدوات  هي  اإلجتمــاي  النــوع  تقييــم 
، ويمكــن العثــور عــ� مزيــد  ي

العالميــة ألدوات األرا�ف
.www.gltn.net عــ�:  المعلومــات  مــن 

ي 
وع، يمكنكم التواصل مع الموئل أو هيئة تسوية األرا�ف لمزيد من المعلومات عن المرش

info@lwsc.ps  ، unhabitat-palestine@un.org :�والمياه ع

ة ال تعكس بأي شكل  . إن محتويات هذه النرش ي ة بدعم من اإلتحاد األورو�ب تم إصدار هذه النرش
ي أو الموئل. من األشكال وجهة نظر اإلتحاد األورو�ب

30 حزيــران 2021، بالتنســيق مــع مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
ي محافظــة الخليــل. 

)OCHA(، تمــت زيــارة ميدانيــة عاليــة المســتوى إىل قريــة التوانــة �ف
حــرف هــذه الزيــارة دبلوماســيون مــن دول مختلفــة، وتــم تســليط الضــوء عــ� الظــروف 
ي يواجهها المجتمع المح�ي باإلضافة إىل مناقشة اإلنجازات  المعيشية والتحديات ال�ت

ي تدعــم صمــود المجتمــع وتحــ�ي حقوقــه والجهــود المســتمرة الــ�ت

وع  ي تــم إنشــائها كأحــد مخرجــات المــرش ، الــ�ت ي
7 تمــوز 2021، تــم عقــد االجتمــاع األول لمجموعــة عمــل قطــاع إدارة األرا�ف

وضمن إطار أمانة تنسيق المساعدات المحلية )LACS( بدعم من مكتب رئيس الوزراء، وذلك بغية تنسيق الجهود المبذولة 
ي الفلســطينية )الرئيــس(، والبنــك 

، وهــم ســلطة األرا�ف ف . يتكــون فريــق العمــل مــن ثالثــة أعضــاء أساســي�ي ي
ضمــن قطــاع األرا�ف

(. تتكــون المجموعــة مــن أعضــاء آخريــن مثــل مكتــب  ي الــدوىلي )نائــب الرئيــس( وبرنامــج موئــل األمــم المتحــدة )المستشــار الفــ�ف
، ووزارة الزراعــة، ووزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة،  ، ومكتــب التمثيــل الهولنــدي، ووزارة الحكــم المحــ�ي ي تمثيــل االتحــاد األورو�ب
، ومعهد األبحاث التطبيقية - القدس )اريــــج(، من  ي

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
ف آخريــن. بــ�ي

الضغط واملنارصة ضمن اطار املرشوع

© سلطة األرايض الفلسطينية 2021: االجتامع األول ملجموعة عمل القطاع املتخصص يف إدارة األرايض 
التي تم إنشائها ضمن إطار املرشوع، مكتب سلطة األرايض الفلسطينية، رام الله – فلسطني 
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