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1.  مقدمــة 
 

 

 وصندوق تطوير وإقراض (MoLG)، ومن خالل وزارة الحكم المحلي (PNA)لقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية  
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(ToRs)، على إعداد وثيقة الشروط المرجعية (MDLF)البلديات   تقييم مستقل لألثر البيئي  دراسة من أجل إعداد
(GSWMP)، وهو الموضوع الذي يتناوله هذا التقرير، لبرنامج إدارة النفايات الصلبة في غزة (ESIA)واالجتماعي  وقد . 

 كعطاء تنافسي، في (AFD) من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية تم اإلعالن عن مهمة تقييم األثر البيئي واالجتماعي، والممولة
، وقد تمت ترسية العطاء على المشروع المشترك المقدم من قبل 2011مايو /شهر أيار EcoConServ للحلول البيئية، في 

.   مصر، والمجموعة العالمية، في فلسطين  

 

 خالل الخدمات االستشارية حول تقييم األثر البيئي   ويمثل هذا التقرير المخرج الجوهري الذي تم التوصل إليه من
(RAP)واالجتماعي، والذي ينطوي على إعداد دراسة تقييم مستقل لألثر البيئي واالجتماعي وخطة إعادة التوطين  خطة/   

�23�ة   (
26�7 ا
(ARAP)  إ+�دة ا .    لبرنامج إدارة النفايات الصلبة المقترح في غزة  

 

المختصرة  حول خطة إعادة التوطين  .2 (ARAP)  
 

 

) صوفا(يشمل مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة العمل على تطوير وبناء موقع إقليمي كمب للنفايات في منطقة 
. باإلضافة إلى منشأة لتحويل النفايات إلى سماد  

 

وطين المختصرة التالية، للتأكد  الخاصة بالبنك الدولي، فإنه سيتم تطبيق خطة إعادة الت 4.12وامتثاالً مع السياسة التشغيلية  
إن وثيقة . من أنه يتم التشاور مع األشخاص المتضررين وأنه يتم تعويضهم وفقاً لألحكام المنصوص عليها في سياسة البنك 

خطة إعادة التوطين المختصرة هذه تهم أصحاب األراضي الذين من المعتزم الحصول على ممتلكاتهم لتنفيذ أعمال البناء   
). صوفا(لمكب النفايات الصحي في الفخاري المقترحة   

 

: وتغطي خطة إعادة التوطين المختصرة كالً من العناصر التالية  

 

 مسوحات تعداد النارحين وتثمين األصول؛   •

 وصف التعويض وغيره من مساعدات إعادة التوطين التي سيجري تقديمها؛   •

ل البدائل المقبولة؛ الترتيبات المؤسسية والتشاورات مع األشخاص المتضررين حو  •  

 اإلطار القانوني وإطار السياسات القائم لحيازة األراضي؛  •
 المسؤولية المؤسسية عن تطبيق إجراءات إنصاف التظلمات؛   •
 الترتيبات الخاصة بالرصد والتنفيذ؛   •
.  الجدول الزمني والميزانية •  

 

 إعداد خطة إعادة التوطين المختصرة   .3

غية دراسة ومتابعة قضايا األشخاص المتضررين والناشئة عن تنفيذ خطة إعادة التوطين لقد جرى اتخاذ عدد من الخطوات ب
وقد جرى إطالق هذه العملية من خالل عملية تشاور جماهيرية واسعة النطاق انطوت على تنفيذ سلسلة من . المختصرة

لنوعية، التي تستهدف األطراف صاحبة األنشطة التشاركية، بما في ذلك، المسوحات وغيرها من أدوات التشاور الهيكلية وا
 . (PAPs)المصلحة وكذلك األشخاص الذين من المحتمل أن يتأثروا من جراء تنفيذ هذا المشروع 
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. وقد عمل فريق الدراسة على عدة مستويات للحصول على البيانات الالزمة حول أصحاب األراضي وتقدير قيمة األراضي
:  جرى تنفيذها كجزء من عملية إعداد خطة إعادة التوطين المختصرةوفيما يلي وصف موجز لألنشطة التي  

 
 
 

عمل الفريق على تنفيذ جلسة استكشافية، دعا إليها جميع األطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك، بلدية رفح،  .1
ة األراضي وقد أبرز الدكتور علي برهوم، مدير عام بلدية رفح، أهمية حياز. للتحقيق في جميع القضايا ذات الصلة

كما  . في ضوء الدور الهام الذي يلعبه من حيث التنسيق مع أصحاب األراضي والترتيب لعقد االجتماعات معهم
.  وصف أيضاً الخطوات الواجب اتباعها من أجل استكمال إجراءات إعادة التوطين  

ع مكب نفايات الفخاري    جرى االتصال مع سلطة األراضي بغية تحديد أصحاب األراضي في المنطقة المحيطة بموق .2
شهادة : وقد تم التأكيد على أنه يتم تحديد ملكية األرض حيال امتالك المجموعة التالية من الوثائق. الحالي) صوفا(

؛ أو األوراق الالزمة من مصلحة 1982تسجيل األرض لدى وزارة المالية؛ وثائق من الجانب اإلسرائيلي قبل العام  
وقد امتلك معظم األشخاص المتضررين من المشروع الوثائق الالزمة من ). يةوزارة المال(ضريبة األمالك 

وبالتالي، فإن المصدر الرئيسي للمعلومات حول هذه المسألة هي وزارة المالية . مصلحة ضريبة األمالك (MoF) 
. هاالتي تعمل على جباية ضريبة األراضي من األشخاص الذي يسيطرون على األراضي ويعملون على استخدام 

ومن خالل التشاورات التي جرت مع األشخاص المحتمل تضررهم من المشروع، فقد ذكر بصورة قاطعة أن 
.  إثبات ملكية األرض لم يكن يشكل القضية   

عمل السيد حسيب الراعي، مدير مصلحة ضريبة الموجودات لدى وزارة المالية، على تزويد الفريق بقائمة تشمل   .3
. ون على األراضي، ويستخدمونها، ويدفعون ضرائبها السنوية أسماء األشخاص الذين يسيطر  

األشخاص المدرجون على قائمة المتضررين من ( حضر جميع األشخاص المحتمل تضررهم من المشروع   .4
االجتماعات التي جرى تيسيرها من قبل مدير عام بلدية رفح لتقديم مفهوم المشروع، والفوائد المتوخاه ) المشروع

. التي من المتوقع أن تنشأ؛ وكذلك كيفية معالجة اآلثار السلبية في إطار المشروع) اإليجابية والسلبية(منه، واآلثار 
كما جرى أيضاً عقد االجتماعات الفردية مع كل مستخدم لألراضي من أجل مناقشة المشروع، ولتعبئة االستبيان 

مساحات األراضي، ووثائق الملكية وقد صمم االستبيان بغية جمع المعلومات حول . المخصص لهذا الغرض
. المتاحة، واستعداد مستخدمي األراضي لمنح أراضيهم، وأنواع التعويض وقيمته   

 

يشمل الملحق األول قائمة شاملة بجميع أصحاب األراضي المتضررين في إطار هذا المشروع، وحجم أراضيهم؛ أما 
.  ين الذين حضروا االجتماع وعملوا على مأل االستبيان الملحق الثاني فيقدم أسماء ممثلي أصحاب األراضي المتضرر 

.  في حين يشمل الملحق الرابع نموذج االستبيان الذي جرى استخدامه، بينما يقدم الملحق الخامس جدولة لنتائج االستبيان  
  

 

 
 

 مسح التعداد وتثمين األصول .4
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وتقدر مساحة  . صحاب األراضي في ظل هذا المشروع شخصاً من أ70وفقاً لنتائج التعداد، فمن المتوقع تأثر ما مجموعه  
وتعود ملكية األرض المقام عليها المكب الحالي لبلدية رفح، حيث جرى شراء   .  دونم26.64مكب النفايات الحالي بحوالي  

الي  بحو1997وقد قامت البلدية بشراء هذه األرض في العام . األرض من عائلة أبو سنما، ليتم استخدامها كمب للنفايات
وباإلضافة إلى مشكلة التخلص من النفايات ). الملحق الثالث( دوالر أمريكي للدونم الواحد، وفقاً للعقد المرفق 10,000

 و DHVالصلبة ككل في قطاع غزة، والتي جرى دراستها من خالل دراسة جدوى تم تنفيذها من قبل الجهات االستشارية 
Infra النفايات الحالي قد كان يستوعب كمية من النفايات تفوق سعته، كما أنه بحاجة ، فقد خلصت تلك الدراسة إلى أن مكب 

ولدى تقييم عدد من المواقع المحتملة إلنشاء مكب نفايات مركزي يلبي احتياجات قطاع غزة بأكمله، فقد أوصت   . إلى توسيع
. الحالي باعتباره الموقع األمثل) صوفا(دراسة الجدوى بمكب الفخاري   

 
 
 

وهناك حاجة إلى وجود قطعة أرض من أجل .  دونم472صت دراسة الجدوى بتوسيع مساحة المكب الحالي بمساحة وقد أو
إنشاء محطة الطمر الرئيسية، ووحدة استالم النفايات وإعادة تدوريها، وخمسة وحدات إلجراء أية عمليات مستقبلية من     

.  الزمة لكل عنصرويظهر الجدول الوارد فيما يلي حجم األرض ال . توسيع المكب  
 
 
 

 
 الجدول األول: حجم األرض الالزمة للمكب المقترح ووحدة تحويل النفايات إلى سماد في منطقة صوفا 
 

 ����� ا�رض ا
	ز��

1)��
�و���ت(
 

1

 المكون

  �,� ا	�$+ ا	&��*��  51

  ا5�6م ا	����3ت وإ�1دة /"و�&ه�و%"ة 40 

 ا	�%"ة ا8و	7 34
 ا	�%"ة ا	���9�  41
 ا	�%"ة ا	�9	9�  50

 ا	�%"ة ا	&ا;:�  125
 ا	�%"ة ا	>� *�  131
 إ���
� ����� ا�رض  472

 

 
 

وعلى الرغم من أن إجمالي مساحة األرض الالزمة هي 472 دونم، إال أنه لن يجري تنفيذ الوحدتين الرابعة والخامسة قبل 
العام 2027. وهذا يشير إلى أن حيازة األراضي للمرحلة األولى من التنفيذ ستتطلب فقط وجود 215 دونم، مقارنة مع 441 
في حوزة أصحاب األراضي في منطقة المشروع. وبالتالي، فإن خطة إعادة التوطين المختصرة هذه تعنى بتوفير الـ 215 
 دونم.  

 

 
 

وقد أشارت المالحظات  . وقد جرى تنفيذ الزيارات الميدانية إلى األراضي التي سيتم الحصول عليها في إطار هذا المشروع 

                                                 
  متر مربع  1000الدونم الواحد يعادل     1



7  

وبشكل رئيسي، (التي جرى استخالصها من هذه الزيارات إلى وجود بعض األنشطة الزراعية البعلية في هذه األراضي 
وتعود هذه  .  شهور في السنة5-4األنشطة الزراعية البعلية لفترة تتراوح ما بين   ويتم تنفيذ  ). القمح وبعض أشجار الزيتون

األنشطة بدخل منخفض؛ باإلضافة إلى أن المساحة التي سيقام عليها مكب النفايات المقترح تقع بالقرب من الحدود  
منطقة خطرة، وبالتالي، غير  اإلسرائيلية، ويتم تعريفها من قبل المزارعين وغيرهم من األشخاص اآلخرين، على أنها   

وقد لوحظ أنه، ومنذ االجتياح اإلسرائيلي األخير للقطاع، فقد . مناسبة لتنفيذ األنشطة الزراعية المكثفة واالستثمارات الرئيسية 
ال "وقد عملت إسرائيل على تحديد منطقة أمنية عازلة  . تعرضت جميع المنازل واألصول الزراعية القائمة للدمار الكامل 

 متر على طول الحدود حيث يحظر تنفيذ أي نشاط إنساني في تلك المنطقة، كما تتعرض أي حركة  500بعرض " سانإن
.    مشبوهة في تلك المنطقة لخطر التعرض لألضرار الجسدية القاسية  

 

وستتألف مساعدات التعويض التي يتم تقديمها لكل شخص من األشخاص المحتمل تضررهم من المشروع من شراء 
وقد أشارات النقاشات مع . ألراضي التي سيتم احتسابها على أساس الكلفة اإلجمالية لالستبدال بقيمة السوق المفتوحا

أما بالنسبة . األشخاص المحتمل تضررهم من المشروع إلى أن قيمة األراضي قد تم تحديدها بوضوح وهي معلومة للجميع
 حصصاً أصغر من األراضي، فإن خطة إعادة التوطين المختصرة لألشخاص المحتمل تضررهم من المشروع ممن يمتلكون

. ستنص على مقايضة األرض مقابل األرض والتي تكون مقبولة بالنسبة إليهم  
 

 

 

القضايا المتعلقة باستخدام األراضي  . 5  
 

 

امها لتوسيع مكب   قام مساحون يشاركون في عملية إنتاج خرائط تحديد قطع األراضي بمسح قطع األراضي التي سيتم استخد
من أجل تأكيد البيانات التي يقدمها  ) التي يتم إنتاجها من قبل المساحين(ويتم استخدام خرائط قطع األراضي . النفايات

، لم يكن هناك أي تفاوت  1997وقد أكدت بلدية رفح أنه، في العام . أصحاب األراضي فيما يتعلق بالحدود الدقيقة لملكيتهم 
ومن بين القضايا . يه من خالل خرائط قطع األراضي وبين السجالت التي يمتلكها أصحاب األراضيبين ما تم التوصل إل

التي جرى تحديدها أنه، وفي بعض الحاالت، وإذا ما تم فقط طلب جزء من األراضي من قطع األراضي التي يمتلكها  
لية بالنسبة إلى أصحاب األراضي في اعتراف المزارع، فإنه يوصى بأن يتم شراء كامل القطعة من أجل زيادة الفوائد الما

ومن المتوقع أيضاً أن تقل قيمة أي . بأن قطع األراضي المتبقية لن تكون ذات منفعة كبيرة، أو ذات أية منفعة بالنسبة إليهم    
 وقد جرت مناقشة هذه القضية مطوالً مع أصحاب. من األراضي المتبقية بشكل كبير نظراً لقربها من مكب النفايات  
وال تزال هذه القضية قيد النقاش نظراً ألن إجمالي . األراضي، كما أشارت النتائج إلى أنه يفضل شراء القطع بكاملها

 وهي مساحة تتجاوز احتياجات المرحلة – دونم 441مساحات األراضي التي تعود ملكيتها إلى المزارعين تعادل حوالي 
ن جزءاً من أرضهم فقط يقع في موقع المكب المقترح في حين أن الجزء كما يشير هذا أيضاً إلى أ).  دونم215(األولى 

وتجدر المالحظة هنا إلى أن أصحاب األراضي يتوقعون أن يتم، من خالل هذا . المتبقي يقع خارج حدود مكب النفايات
. ستخدام األراضيالمشروع، تعويضهم عن كامل األرض نظراً ألن األرض المتبقية لن تكون مالئمة ألي نوع من أنواع ا  

الذي جرت ( حول مصادرة األراضي 2/1958 من القانون رقم 13كما يجري إقرار هذه الرغبة أيضاً بموجب المادة 
). اإلطار القانوني وإطار السياسة العامة القائم لحيازة األراضي . 6مناقشته في هذا التقرير تحت القسم   

 



8  

 وبشدة، أن يتم تأمين أراض إضافية للحد من اآلثار البيئية، واألهم، تأمين     وتوصي دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  
ويتم اعتبار شراء األراضي اإلضافية خياراً مواتياً من . مساحة لتخزين التربة المستخرجة خالل أعمال بناء وحدات المكب

تلكات إذ أن جميع ممثلي أصحاب وقد انعكس ذلك في مسح المم. المنظور االجتماعي في ضوء األسباب المذكورة أعاله
األراضي قد رفضوا التخلي عن جزء فقط من األراضي والحفاظ على ما تبقى منها، منوهين إلى أنه ال بد كذلك من أن   

.  يعمل المشروع على شراء األجزاء المتبقية من أراضيهم أو مبادلتها بأراٍض أخرى في أي مكان آخر  

 

الشاعر، وأبو رضا، والفرا، :  إقامة مكب النفايات عليها إلى سبع عائالت، أال وهيوتعود ملكية األراضي التي يعتزم 
. وال تعيش أي من هذه العائالت في المنطقة التي سيتم شراء أراضيها. وأبو سنيما، واألوالهي، والغلبان وأبو عنزة

لبناء خالل المرحلة األولى من ويظهر الملحق األول أسماء أصحاب األراضي لألرض الالزمة من أجل تنفيذ أعمال ا
). 2027باستثناء أسماء المالك الرئيسيين للوحدتين الرابعة والخامسة واللتين لن يتم تنفيذهما قبل العام    (المشروع   

 

اإلطار الفلسطيني القانوني وإطار السياسية العامة القائم لحيازة األراضي  . 6  

 

 مقدمــة 1.6

 

 

في خطة إعادة التوطين   في التعامل مع األشخاص المتضررين 4.12لسياسة التشغيلية شروط سياسة البنك لسوف يتم اتباع  
ويتم أدناه إدراج الفروقات بين األحكام الواردة في القانون . المختصرة في إطار مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة

.  4.12الفلسطيني وتلك الواردة في السياسة التشغيلية   

 

، فإنه يجوز )21(ورقم ) 3(ومادتيه رقم " مصادرة األراضي لصالح المشروعات العامة" حول 2/1958 وفقاً للقانون رقم
 دون تعويض –من أية أراضي ذات ملكية خاصة ألغراض المصلحة العامة % 25للحكومة مصادرة نسبة تصل إلى 

ومع ذلك، فإنه يحق للمالكين . درة لألراضيويتم استثناء المالكين الذي يثبت تضررهم إلى حد كبير من هذه المصا . المالكين
من الملكية % 25الحصول على تعويض لالستثمارات، مثل األشجار، والمباني، والمنشآت الثابتة الواقعة ضمن مساحة ألـ  

.    التي تمت مصادرتها  
 

.  مع المالكينوفي حال احتياج الحكومة إلى كامل قطعة األرض، فإنه يتم إجراء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق  

 

وفي حال وجود ضرورة ملحة لالستيالء على األراضي لصالح تنفيذ مشروع معين يخدم المصلحة العامة، فإنه يحق   
2/1958القانون رقم (مستخدميها / للحكومة مصادرة األرض فوراً ومن ثم إطالق مفاوضات التعويض مع أصحاب األرض  

)). 12(، المادة   

 

 من خطة إعادة التوطين المختصرة، تحديد اإلطار القانوني وإطار السياسة العامة حول مصادرة 6.2ويتم من خالل القسم 
 عرض اإلجراء الرسمي والمسؤوليات الرسمية في حيازة األراضي الخاصة 6.3كما يتم من خالل القسم . األراضي الخاصة

بينما يتم   .  وسط بين المالك والجهة النازعة للملكية فيفسر المبادئ التوجيهية للتوصل إلى حل6.4أما القسم . للصالح العام
 تحديد االختالفات بين السياسات المحلية والتشريعات المحلية في فلسطين وسياسات مجموعة البنك الدولي كما  6.5في القسم 

التنفيذ الفعلي فيما  وصف هيكلية 10ويتم الحقاً في القسم . يقدم هذا القسم آليات محددة للمشروع لمعالجة هذه االختالفات
.  يتعلق بمشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة   
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 األحكام القانونية لالستيالء على األراضي والممتلكات الخاصة  2.6
 

 

 حول مصادرة األراضي 1953، الصادر في العام 2يتم تنظيم حيازة األراضي بموجب القانون رقم  : الصك القانوني
. 2011ا القانون الصادرة في العام وكذلك بموجب التعديالت على هذ   

 

 بأن الجهة التي تستولي على الملكية هي منظمة 1958 / 2من القانون رقم ) 2(تحدد المادة : الجهة التي تصادر األرض
حكومية، أو أي مجلس بلدي أو محلي، أو أي هيئة خاصة، كشركة، أو منظمة، أو جمعية أو فرد يعمل على تنفيذ مشروع، 

.   كومة، إذا كانت تعمل بوصفها إحدى الجهات سالفة الذكر وكذلك الح  

 

أصحاب الممتلكات هو الشخص الذي  /على أن صاحب) 14(وكذلك المادة ) 11(وحتى ) 5(تنص المواد : مالك األرض
وهذا النص ال يمنع أي شخص آخر من ادعاء الملكية من خالل  . تكون الملكية مسجلة باسمه لدى مكتب تسجيل األراضي  

ومع ذلك، فإنه يكون من حق جميع . كما يتم التأكيد أيضاً على استحقاقات المستأجرين المنصوص عليهم قانونياً. المحاكم
الحصول على تعويض عن الممتلكات وفقاً لحصصهم، كما يتم تقديم الدفعات مباشرة إلى كل فرد يملك  ) المساهمين(المالكين 

. أرضاً  
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ة األراضي إجراءات وآليات مصادر6.3  

 

 

(LAL)يتم بموجب قانون حيازة األراضي   .  تحديد اإلجراء التالي لحيازة األراضي  

 
 

 

الخطوات الرئيسية لمصادرة األراضي  . 4.1الجدول   

 
 

األشخاص المتضررين 
 من المشروع 

 

 

الوكاالت الحكومية 
 األخرى

�()' ا
&���ت ا
�%$#ك !� 
ر!. ���- ,)+� ا�را*� 

 �/0/+�(1
 آ4آ/(PLA) 2ا
�56� 

 

 

صندوق تطوير وإقراض 
 (MDLF)البلديات 
2والبلديات 

 

يجب أن يتم إيداع أي 
 على مبدأ اعتراض

 30الحيازة في غضون 
يوماً من تاريخ اإلعالن  
عن النية في االستحواذ 
 على األراضي

:الخطوة الثانية    

يعلن مدير سلطة األراضي  
الفلسطينية في اثنتين من   
الصحف اليومية نية 
الحكومة مصادرة األرض 
المحددة مع تقديم التفاصيل  
. الوافية حول ذلك  

: الخطوة األولى  

يعمل صندوق تطوير 
وإقراض البلديات مع 
البلديات المعنية على 

ة األراضي تزويد سلط
الفلسطينية بالمعلومات 
المفصلة حول 
األراضي والممتلكات 
 التي ستتم مصادرتها

: الخطوة الثالثة   

 90 إلى 30بعد انقضاء 
يوماً بعد ذلك، يتم 
عرض القضية أمام 
رئاسة مجلس الوزراء 
للمصادقة عليها، وهذا 
يجب أن يتم في غضون 

 يوم من 30بعد ( أشهر 6
عن النية في اإلعالن 

).  المصادرة  

  

                                                 
 .  (MDLF)دوق تطوير وإقراض البلديات        إن الوكالة المعنية في هذه الحالة هي بلدية رفح التي يتم دعمها من قبل صن               2
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: الخطوة الرابعة    

يتم نشر هذا القرار الذي 
جرت المصادقة عليه في 
. الصحيفة الرسمية  

 

: الخطوة السادسة    

 األراضي تعمل سلطة
الفلسطينية ومجلس 
الخدمات المشتركة 
(JSC) في كل من 
الخليل وبيت لحم على 
تشكيل لجنة مؤلفة من 
خمسة مسؤولين لتقديم 

ويتم . 3تقدير للتعويضات
االعتماد في التقديرات 
على القيم واألسعار 
الحالية لألراضي التي 
. تكون ذات نوعية مماثلة  

: الخطوة الخامسة  

يعمل صندوق تطوير 
وإقراض البلديات وكذلك 
البلديات على إجراء جرد 
لألراضي لعرض األمور 

.  كما هي  

: الخطوة الثامنة  

يكون لدى األشخاص 
 يوم 30المتضررين فترة 

لمناقشة التعويض مع 
. طات المعنيةالسل  

: الخطوة السابعة   

أن يتم اإلعالن عن 
تفاصيل جميع وحدات 
األراضي المشمولة في 
مرسوم رئاسة الوزراء، 
بما في ذلك أسماء المالكين 

. وعدد الوحدات ووصفها
 

 

 

 

                                                 
زارات اHر-*� 3�
��5)�ن J0راء ا(

��؛ وا
�را+� �A�M(� N ���9 اHراAL ا
��E�9��F و: ا
)��و
ن هB، ا�(
و+�R . د�ان ا
)���	�ا�DPHل ا
*���؛ وا


2)�س أ�� �?رة &A إ+�دة �- ��E�9��F
�0� ���9 اHراAL ا� '�3! R�+ ص�3
ن �*)' +�R و=U اV��
� ر�)�ً�، &Wن ا	2*� Y�*2
�BZ �6 أن ا
ا
��Hم ا�
�Y إذا *2
� &A ا]E
 .  ا
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يحق للمالكين االعتراض 
على التعويض الذي يتم 
عرضه كما يجوز لهم 
. طلب الوساطة  

   

: الخطوة التاسعة    

/ يجوز أن تعمل البلدية
سلطة األراضي الفلسطينية 
على تشكيل لجنة ثانية 
 إلجراء تقييم ثان

 

: الخطوة الحادية عشر   

في حال عدم التوصل 
ألي اتفاق، فإنه يجوز 
للمالكين التوجه إلى 

.  المحاكم  

: الخطوة العاشرة   

تم وضع اللمسات ي
األخيرة على مستوى 
التعويض بعد المصادقة 
عليه من قبل وزارة 
. المالية  

  

: الخطوة الثانية عشر   
يتم اللجوء إلى التدخل 
القضائي في حال عدم 

.  اتفاقالتوصل إلى أي  

  

 

 

 المبادئ التوجيهية لوساطة المحكمة في حال نشوء خالفات حول التعويض   4.6
 

 

في حال فشل المفاوضات حول التعويض، وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجهة التي تعمل على مصادرة األرض 
ومن أجل التوصل إلى حل وسط، فإنه . الهماومالك األرض، فقد يتم اللجوء إلى وساطة المحكمة من قبل أحد الطرفين أو ك

: يتوجب على المحكمة أن تأخذ المبادئ التوجيهية التالية بعين االعتبار  

المستخدم على المحكمة من حيث تقدير قيمة /ال يجوز أن يؤثر واقع االستيالء على الممتلكات من دون موافقة المالك  .1
.  التعويض  

ة لألرض المستولى عليها بعين االعتبار والتي تكون ذات نوعية مماثلة بغض أن يتم أخذ قيمة قطع األرض المتاخم .2
. النظر عن االختالفات في استخدامها  

أن يتم التوصل إلى تعويض عادل من خالل تقييم قيمة األمالك الحالية في السوق في نفس اليوم الذي أعلنت فيه   .3
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الوطنية، وأن يتم صرف النظر عن أية تحسينات أو  الحكومة اعتزامها مصادرة األمالك في اثنتين من الصحف  
.  عمليات تطوير جرى تنفيذها بعد هذا التاريخ    

عند تقدير رسوم التأجير التي يجب دفعها لصاحب األرض، تعمل المحكمة على تقييم رسوم اإليجار السنوية التي تعكس       .4
. القيمة في تاريخ اإلشعار الرسمي  

األضرار، تعمل المحكمة على تقدير قيمة التعويض على أساس مقدار االنخفاض في قيمة عند تقييم الخسائر الناجمة عن  .5
.  الملكية، على نحو ما هو وارد في النقاط السابقة  

وال يجوز أن تتعدى . يجب أن يتم التعويض عن االنخفاض في قيمة تلك األجزاء من الممتلكات التي لم تتم مصادرتها .6
ة نصف قيمة التعويض الذي يحق أصالً لصاحب األرض عن القسم الذي جرت تقديرات التعويضات ذات الصل

. مصادرته من أرضه  

أن يتم أخذ الضرر الواقع على المالك نتيجة لتقسيم األراضي أو نتيجة للممارسات المفوضة بموجب هذا القانون بعين   .7
. االعتبار  

لملكية بإصدار شهادة تنص على أن الملكية غير خاضعة ال يتم دفع المبلغ المستحق ألولئك المعنيين قبل قيام مسجل ا  .8
.   وفي هذه الحالة، يجب أن يتم إيداع المبلغ في خزينة الدولة. ألي من مدفوعات الرهن العقاري  

 – نظراً ألن المالك لم يعمل على تقديم الوثائق الرسمية، أو ألي سبب آخر –في حال تم إيداع المبلغ لدى خزينة الدولة  .9
أما الحاالت االستثنائية فهي في حال  .  من االحتفاظ بالمبلغ لمدة عام واحد من تاريخ صدور الحكم النهائيفال بد

قررت المحكمة بأنه يجوز صرف المبلغ قبل الموعد المحدد بالعام الواحد، أي، في الحاالت التي يكون فيها الشخص   
ئرة تسجيل األراضي، والتي تنص على ملكيته لألرض أو الذي يتم تعويضه قادراً على تقديم الوثائق الرسمية من دا

. إذا كانت البنية التحتية تثبث استحقاقه في الحصول على التعويض    

الذين يحق لهم الحصول ) األشخاص(إن التعويض أو رسوم اإليجار التي يتم دفعها إلى خزينة الدولة أو الشخص  .10
.  عاءات متعلقة بهذه األرضعليها تحرر الجهة المستولية على األرض من أية اد  

 

 أو بعد أن يتم إيداعها بصورة مؤقتة لدى –وأخيراً، وبعد أن يتم دفع التعويض إلى أصحاب األراضي من قبل خزينة الدولة  
. خزينة الدولة، فإنه يتم نقل ملكية األرض موضع النقاش إلى الجهة التي صادرتها  

 

 

للبنك الدولي ) 4.12( سطين وبين السياسة التشغيلية  الفجوات بين التشريعات النافذة في فل  6.5  

 

 4.12يغطي التشريع الفلسطيني الحالي بصورة كلية أو جزئية العديد من المعتقدات الرئيسية الواردة في السياسة التشغيلية 
: الخاصة بالبنك الدولي، وهذا يشمل  

اضي بصورة قسرية اشتراط دفع التعويض في الحاالت التي يتم فيها الحصول على األر •  

الحاجة إلى التعويض عن األمالك التي يتم الحصول عليها بناءاً على القيمة السوقية  •
 الكاملة للممتلكات حسب بيانات الحكم الصادر؛ 

اشتراط التعويض عن الخسائر، سواء كانت مؤقتة أو دائمة في إنتاج المحاصيل واألصول  •
 اإلنتاجية أو عن الضرر الذي يصيبها؛ وكذلك
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    .توفير سبل مرحلة ما قبل القضاء لتسوية الخالفات وحقوق االستئناف •

 
 لتتجاوز تلك التي  4.12ومع ذلك، فهناك ستة مجاالت واسعة يتم فيها تمديد األحكام المطلوبة بمقتضى السياسة التشغيلية 

:  يشترطها التشريع الفلسطيني، وهي على النحو التالي   

 

 التخطيط إلعادة التوطين والمتطلبات اإلجرائية •
ال يوجد حالياً أي شرط إلعداد خطة عمل إعادة التوطين الرسمية في ظل القانون الفلسطيني، وال إجراء أي من األنشطة التي 
تتألف منها خطة عمل التعويض، كإجراء تعداد سكاني، أو مسح اجتماعي واقتصادي، أو التشاور مع األشخاص المتضررين     

كما أنه ال . كما أنه ال توجد إشارة محددة في التشريع إلى التعويض الطوعي.  الرصد وإعداد التقاريرمن المشروع، أو أنشطة
. توجد شروط واضحة في القانون الفلسطيني حول عملية التشاور  

 

 استحقاق التعويض في فلسطين •
ق من تلك التي يتم تحديدها  يتم بموجب التشريع الفلسطيني تحديد مجموعة من فئات األشخاص الذين يجب تعويضهم أضي   

فبموجب التشريع الفلسطيني، فإن الهيئات أو األشخاص الذي يستحقون الحصول على  . 4.12بموجب السياسة التشغيلية 
التعويض هم فقط أولئك الذين يمتلكون حقوق ملكية مسجلة، على سبيل المثال، أصحاب األراضي المسجلين، والمستأجرين 

 وأولئك الذين يمتلكون حقوق طرف ثالث مسجلة، أو أولئك الذين حصلوا بصورة قانونية على الحق المسجلين، والمستخدمين
وهذا من المحتمل أن يفضي إلى استثناء العديد . في تسجيل ممتلكاتهم، إال أنهم، ولسبب ما، لم يقوموا باستيفاء عملية التسجيل

. 4.12موجب السياسة التشغيلية من فئات األشخاص المتضررين ممن يستحقون تلقي التعويض ب   

 
 

 األحكام المتعلقة باالستخدام غير المشروع لألراضي في فلسطين •
 

إن القانون الفلسطيني ال ينص على تقديم التعويضات لألشخاص الذين ال يمتلكون سندات الملكية القانونية، على الرغم من  
إن هذه الممارسة، على أرض الواقع تمتثل مع . لتشريعوجود بعض الحاالت على أرض الواقع التي قد تختلف عن هذا ا

 الخاصة بالبنك الدولي؛ إال أنه، ونظراً لعدم وجودها في القانون، فإنه يتم تنفيذها على أساس كل حالة 4.12السياسة التشغيلية 
.  على حدة كما أنه ال يجري رصدها بصورة منهجية  

 

 نطاق التعويض ومساعدات التسديد •
يع الحالي في فلسطين، فإنه يتم دفع التعويض عن فقدان األراضي، والمباني، والمحاصيل واألرباح، وغيرها من بموجب التشر

ومع ذلك، فإن نقل الكلفة أو دعم إعادة التأهيل السترداد . األضرار الناجمة عن حيازة األراضي لغرض تنفيذ المشروع
نون الفلسطيني  بوصفه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، كما أنه ال    المستوى المعيشي السابق هو غير معترف به في ظل القا   

.  يتم تحميل أية وكالة حكومية مهمة تنفيذ هذه المسؤولية   

 

 قياس الملكية •
بموجب سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي، فإنه سيتم احتساب قيمة التعويض عن الممتلكات المفقودة على أساس تكاليف  

ملة، وبعبارة أخرى، فإن قيمة التعويض يجب أن تعادل ما من شأنه تمكين األشخاص المتضررين من المشروع  االستبدال الكا
أما بموجب القانون الفلسطيني، فإن قيمة التعويض . من استعادة سبل عيشهم على المستوى الذي كان عليه قبل عملية التسوية
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. طوي على وجود إشارة صريحة لالستهالكتعادل قيمة السوق للمتلكات المفقودة، إال أنه ال ين  

 

 استعادة الدخل •
.  ، فإنه ال بد من تقديم التعويض عن فقدان الدخل الذي يأتي كنتيجة مباشرة لتنفيذ المشروع     4.12بموجب السياسة التشغيلية  

.  بيلومع ذلك، فإن القانون الفلسطيني ال يعترف بتقديم التعويضات عن الدخل المفقود بطريقة من هذا الق   
 

 
 

 قضايا تتعلق باالمتثال مع السياسات   6.7
 

 

قد تنشأ بعض القضايا حيث ال يتم الوفاء كلياً باألحكام المفصلة الواردة في سياسة البنك الدولي حول التسوية من قبل األحكام 
المنصوص عليها في القانون الفلسطيني أو في الممارسة على أرض الواقع. وتنطبق بعض هذه القضايا على مشروع إدارة 
النفايات الصلبة في غزة. وفي الحاالت التي يكون من الممكن فيها نشوء مثل هذه القضايا، فإنه تتم اإلشارة إلى ترتيبات     
 محددة خاصة بالمشروع لضمان االمتثال الكامل  مع السياسة التشغيلية  4.12.  

 

لهيئة النازعة للملكية هي مجلس الخدمات المشترك لمنطقة خدمات   وبالنسبة لبرنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، فإن ا 
وتكون البلديات منتخبة، ومستجيبة للرأي  . المشروع، كما أن الهيئات المنفذة هي البلديات وليست وزارة الحكومة المركزية

/ جلس الخدمات المشتركةالعام المحلي ومعتمدة على حسن نية مواطنيها وسكانها، في حين يعمل طاقم المشروع المؤهل لم 
صندوق تطوير وإقراض البلديات على تقديم المساعدة الفنية ورصد هذه الحاالت لضمان التزامهم الكامل بمتطلبات وشروط     

. االمتثال  

 

ال تتميز عملية حيازة األراضي بموجب قانون حيازة األراضي الفلسطيني بكونها تشاورية بطبيعتها، وتنص على إجراء     
في حين تولي سياسية البنك . اإلدارية والقانونية في اإلشعار، واالعتراض، والتقييم، والتفاوض وتسوية الشكاوىالعمليات 

. الدولي المزيد من التأكيد على إدخال عنصر التشاور  

 
 

م نهج في برنامج إدارة النفايات الصلبة في غزة، فإن النطاق الصغير والمحلي للغاية من عمليات مصادرة األراضي يدع
مفاوضات المجموعة الصغيرة مع تلك األسر والشركات الصغيرة المتضررة بصورة مباشرة، والتي تقودها البلديات مع 
. المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المشتركة  

 
 
 

منة على عملية تقدير وقد يكون األشخاص األقل ثراءاً، واألقل نفوذاً وتعليماً في وضع غير موات في النظام حيث تتم الهي
التعويض عن طريق التمثيل الرسمي؛ وحيث ال وجود ألية مبادئ توجيهية أو إجراءات واضحة، أو أي جدول زمني لعملية  
المفاوضات، وال سيما في ضوء خطر الهدم؛ كما ال تكون العملية القضائية التي تستغرق الكثير من الوقت والتكاليف متاحة  

.  لئك الذين يستطيعون تحمل نفقاتها حقاً إال بالنسبة ألو  

 

: وتكون فئة واحدة محددة من األشخاص المتضررين عرضة للخطر  
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تشير البيانات التي جرى جمعها من منطقة المشروع فيما يتعلق بملكية الممتلكات إلى أنه لم توجد أية قطع أراضي   : النساء
ن النساء اللواتي امتلكن حصصاً في األراضي مع أشخاص مسجلة بأسماء النساء، بل كانت هناك مجموعة قليلة فقط م   

ومع ذلك، فإنه توجد آليات، في ظل القانون، تنص على توفير األمن المطلق لحقوق أية امرأة من النساء . آخرين، كالورثة
ن النساء وبالتالي، فإنه يحق للمالكين م. المتضررات من المشروع في الحصول على أي تعويض تستحقنه في ظل المشروع  

.  الحصول على التعويض عن الممتلكات وفقاً للحصص التي يمتلكنها  

 

 التشاور مع األشخاص المتضررين حول البدائل المقبولة .1
 

 

على نحو ما جرت اإلشارة إليه أعاله، فقد جرى تنفيذ عدد من جلسات التشاور العامة والزيارات الميدانية لضمان إتاحة  
وخالل هذه االجتماعات، . شخاص المتضررين وحول مصالحهم في المشروع المنوي تنفيذه المعلومات على نحو شامل لأل

إلى استعدادهم بيع أو استبدال األراض الالزمة لتنفيذ المشروع ) أنظر المحلق الثاني(أشار ممثلو أصحاب األراضي 
كية األرض قد كانت واضحة؛ وإلى وقد أشارت عملية التشاور مع األشخاص المتضررين من المشروع إلى أن مل. المقصود

فبعض (وجود طلب يحركه السوق على األرض وهو ما يحدد وضع األسعار؛ وإلى وجود تنوع في مدى ملكية األراضي  
األمر الذي يؤثر بالتالي على آرئهم حول ما إذا كان بيع )  دونم12 دونماً، في حين يمتلك آخرون 120المزارعين يمتلكون 
كما ناقش األشخاص المتضررون من المشروع آليات سبل االنتصاف التي    . دلتها هو الطريقة المحبذةاألرض أم مجرد مبا

كما تتضمن عملية التشاور أيضاً تنفيذ زيارة ميدانية إلى     . تعتبر أكثرها مالءمة بالنسبة إليهم للوصول في سياق هذا المشروع    
.  لسوق لهذه األرضوالتحقيق في سعر ا) صوفا(موقع مكب النفايات الحالي في    

 

وقد تم تشكيل مجموعة مركزية أصغر من ممثلي أصحاب األراضي لتعمل على تمثيل جميع أصحاب األراضي، كما جرى 
. تخويل هذه المجموعة في التفاوض على عقود حيازة األراضي مع ممثلي السلطة المختصة  

 
المقترحاالستحقاق  مالحظات فئة األشخاص  

المتضررين من 
 المشروع

أنواع 
 الخسائر

مساحة األرض الحالية الالزمة من أجل 
 دونم، ومحطة 216وجود مكب بمساحة 
األرض المملوكة . تدوير وثالث وحدات

.  دونم442هي بمساحة   

التعويض على أساس مبادلة األرض 
 التي تراعي قيمة األرض

 فقدان األرض المالك القانونيون
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ة للتنفيذ واإلجراءات الالزمة لرفع المظالم  المسؤولية المؤسسي. 8  
 

 

. توفر الخطة التالية لمحة عامة حول المسؤوليات المؤسسية للتنفيذ وخطة عمل التسوية  
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رت مناقشة القضية المتعلقة بآليات تحقيق االنتصاف، والغرض منها وأفضل السبل إلى وضع مثل هذه األنظمة مع    لقد ج
األشخاص المتضررين من المشروع، وغيرهم من األطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك أعضاء البلدية ومجلس 
.الخدمات المشتركة  

 

ووفقاً لما تفيده المقابالت التي جرى تنفيذها . اف في الشكاوى والتظلماتوهناك قنوات رسمية وغير رسمية اللتماس االنتص
مع األشخاص المتضررين من المشروع، فقد أشار أولئك األشخاص إلى وجود خطوات متعددة لزيادة اإلجراءات الشكلية، 

في االستفادة من شيوخ القبائل، وتتمثل الخطوة األولى . والتي يتم اتباعها من أجل تحقيق االنتصاف في الشكاوى والتظلمات
وغالباً ما . والذين يمثلون جهة داخلية، ومع ذلك، معترف بها وتحظى باالحترام، من أجل طرح شكاوى المجتمع وتظلماته     

يسعى أعضاء المجتمع إلى التماس سبل االنتصاف بصورة غير رسمية على المستويات المحلية، وتكون هذه العملية، في  
والتي يوافق األشخاص المتضررون (وفي أعقاب مثل هذه اآلليات غير الرسمية . دة على مدى تعقيد المسألة جزء منها، معتم 

، فقد جرى العمل على تأسيس آليات تتصف بقدر أكبر من الرسمية على النحو الوارد )من المشروع على أنها متاحة لهم
:   وصفه أدناه  

 

تتضمن في عضويتها بعض (مستقلة لجنة اجتماعية  تأسيس لقد عمل مجلس الخدمات المشتركة في رفح على •
لتحقيق االنتصاف والتعامل مع التظلمات والشكاوى التي يتم تقديمها على     ) األشخاص المتضررين من المشروع

كما تتألف اللجنة أيضاً من عدد من األطراف الفاعلة من المجتمع المحلي، ممن يمثلون أصحاب . مستوى المشروع
وستعمل هذه اللجنة المحلية على رصد عملية تنفيذ خطة عمل التعويض  . القادة في المجتمع المحلياألراضي و

وضمان وجود التمثيل الجيد لجميع األشخاص المتضررين من المشروع، والتأكد من أنه يتم منحهم جميع المزايا   
جتماعية ستتأكد من إجراء التواصل وفي حال عدم اتباع العمليات الصحيحة، فإن هذه اللجنة اال. التي يستحقونها

وسيتم التأكد من أن جميع األشخاص    . السليم مع السلطات التي توكل إليها مهمة تنفيذ خطة عمل التعويض 
بما في ذلك عدد محدود من األيام التي (المتضررين من المشروع يعون وجود هذه اللجنة، وتوفر آليات االنتصاف 

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة االجتماعية بصورة وثيقة مع جميع     ). ي تقديم الرديتوجب خاللها على البنك الدول 
. األطراف ليتم عكس التقدم المحرز ونوعية عملية التعويض واإلبالغ عن أية مشكالت أو معيقات إلى البنك الدولي

    
 

لضمان كون العملية قد كانت نظراً ألنه سيتم تقديم التعويضات إلى أصحاب األراضي، و. الطعن في نية المصادرة •
معلومة للجميع، وكشرط للحصول على الترخيص، فإنه سيتم اإلعالن عن ذلك في اثنتين من الصحف العربية، 

 يوماً بعد عملية اإلعالن عبر شبكة اإلنترنت عن تنفيذ المشروع، كما يكون  15القدس وفلسطين، لفترة تصل إلى 
وسيتم النظر في جميع الطعون المقدمة خطياً من . مشروع لدى بلدية رفحمن الممكن إيداع الطعون الخطية ضد ال

كما سيتم النظر أيضاً في الطعون التي يمكن تعديلها من خالل التعديالت في  . قبل مجلس الخدمات المشتركة
. التصميم  

 

حق الحصول على  قد تنشأ المنازعات والخالفات حول من يست . االستئنافات على أساس الملكية المتنازع عليها  •
وقد يكون من شأن االفتقار إلى التوثيق الرسمي حول وضع قطعة األرض أو اتفاقية اإليجار أن يفضي . التعويض
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وقد تغدو مثل هذه . إلى نشوء خالفات من هذا القبيل، األمر الذي يؤثر على تطبيق خطة عمل التعويض المختصرة
وع الذي يعتزم تنفيذه، نظراً لكون ملكية األرض ال تكون مسجلة  الحاالت واحدة من المعيقات الرئيسية في المشر

(ويتم وصف ملكية األرض هنا بوصف . لدى سلطة األراضي Habal El Sabaa والتي ال تكون مسجلة لدى ) 
.  مكتب التسجيل التابع لسلطة األراضي   

 
 

عات حول ملكية هذه األرض، فإنه توجد عملية  باإلضافة إلى ذلك، وفي حال وفاة المالكين، ونقل ملكية أرضهم مع وجود نزا
قائمة يكون من خاللها التحقق من وضع ملكية األرض من قبل سلطة األراضي الفلسطينية ووزارة المالية والبلدية أمراً 

:  وقد يشمل هذا عدداً متنوعاً من الوثائق. ضرورياً  

 
اإليرادات أو غيرها من المناقصات القانونية نسخ عن صكوك ملكية األرض، وسندات الرهن العقاري، وإيصاالت  •

 التي تظهر ملكية االستئجار؛  
في حال قام المستأجر بزراعة األرض أو تأجيرها، فال بد من تقديم الوثائق الثبوتية حول وجود تفاهم بين صاحب  •

 األرض والمؤجر؛ وكذلك
.أي سجل رسمي آخرلتقديم اإلثبات على اإلقامة، فال بد من إتاحة قائمة الناخبين أو  •  

 

وستحاول البلدية العمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي أصحاب األراضي في إطار المشروع، وفي حال عدم  
ويحق ألصحاب األراضي األفراد أو  . التوصل إلى أي اتفاق، فسيتم إحالة القضية إلى المحكمة من أجل البتّ فيها 

وستكون القرارات واألحكام . ت المحكمة، كما أنهم قد يرغبون في القيام بذلكالمستأجرين االستئناف من خالل إجراءا
. الصادرة عن المحكمة حول الملكيات المتنازع عليها، واتفاقيات الحيازة أو المليكة ملزمة لجميع األطراف    

 

 التعويض التي جرى ستعقد المحكمة جلسات االستماع في الطعون ضد المستويات المقدرة من . الطعن في قيمة التعويض
وستعمل المحكمة على مراجعة كل قضية مرفوعة أمامها  . تقديمها من قبل مجموعة أو أفراد من أصحاب األراضي  

:  والتوصل إلى واحدة من التوصيات الثالثة التالية  

 تأكيد العرض األصلي؛  •
 اقتراح عرض منقح في جلسة االستماع؛ وأيضاً،   •
. ير عرض منقح ليتم تطويره في إطار التفاوضوضع مبادئ توجيهية جديدة لتطو •  

 

وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق مع ذلك، في ظل المبادئ التوجيهية المنقحة، فإنه سيكون على البلدية التأكيد خطياً 
. ةعلى التفاصيل الواردة في آخر عرض لألشخاص المعنيين أو لممثليهم الشرعيين، وإحالة المسألة مجدداً إلى المحكم

وستستمر عملية حيازة األراضي على أساس التغييرات في  . وسيكون الحكم الصادر عن المحكمة ملزماً لجميع األطراف
. قيم التعويضات التي تقررها المحكمة  
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الترتيبات الالزمة لعمليتي الرصد والتنفيذ  . 10  
 

 

: من المتوقع وجود أربعة أشكال لرصد خطة عمل التعويض المختصرة  

 

وستكون . برصد عملية تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة خالل جميع مراحلها اللجنة االجتماعية وم ستق •
اللجنة االجتماعية مسؤولة عن ضمان التشاور الفعال مع جميع أصحاب األراضي وممثليهم، واإلنصاف في 

تصادي لخطة إعادة التوطين االتفاقية، والتنفيذ السليم لعملية التعويض وآثارها على الوضع االجتماعي واالق
.  المختصرة  

 

سيقوم مجلس الخدمات المشتركة في رفح، وبالتنسيق الكامل مع صندوق تطوير وإقراض . الرقابة الداخلية •
.  وحدة إدارة المشروع، بتنفيذ عملية الرقابة الداخلية لرصد تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة–البلديات 

لتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة مقابل أهداف األداء  وستعمل هذه الجهات على رصد ا 
التي جرى تحديدها في وقت مسبق، وتسهيل عمل المراقبين الخارجيين والمستقلين، من خالل الحفظ الفعال    

وستعمل البلديات على . للسجالت وإعداد التقارير الدورية حول التقدم المحرز في سير العمل في المشروع
وفير اإلنذار المبكر بشأن الصعوبات والشواغل المرتبطة بخطة عمل التعويض المختصرة في إطار   ت

المشروع، كما ستتأكد من أنه تجري معالجة مخاوف األشخاص المتضررين من المشروع على نحو مالئم  
عويضات إلى وستعمل األطرف، بصورة مشتركة، على التأكد من أنه يجري تقديم الت . وكاف من قبل المشروع

.  األفراد المناسبين وبما يتوافق مع اتفاقيات التعويض    

 
 

 

 –سيتم التعاقد مع شركة استشارية من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات : خدمات االستشارة الخارجية •
مختلفة وحدة إدارة المشروع لتقديم الدعم حول عمليتي التصميم والتنفيذ المفصلتين للخطط والتدابير المقترحة ال 

المذكورة أعاله أو أي خطط أو برامج إضافية تكون مقبولة وتضمن المعاملة المناسبة لألشخاص المتضررين 
كما ستكون الشركة االستشارية مسؤولة أيضاً عن عمليات إعداد التقارير الدورية حول التقدم . من المشروع

  .المحرز في سير العمل والتحديات التي تواجهها عملية التنفيذ

 
ستعمل بعثات اإلشراف التابعة للبنك الدولي على تنفيذ عملية مراجعة منتظمة   : الرصد من قبل البنك الدولي •

ومنهجية للتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة وبلورة المذكرات لإلشارة إلى النتائج التي  
. توصلت إليها تلك البعثات  

 

سيتم تكليف فريق بإجراء مراجعة مستقلة للتقدم المحرز : المشروع المستقلتقييم نهاية   /التقييم نصف الفصلي •
وسيتم خالل عملية المراجعة . في عملية التنفيذ وأية مشكالت، ومناقشتها قبل عملية المراجعة نصف الفصلية 

، هذه إجراء الزيارات الميدانية وعقد التشاورات مع األشخاص المتضررين من المشروع لتحديد تجاربهم
وسيمثل اإلجراء الذي سيتم اتخاذه في   . وتوثيق المشاكل، والحلول وأية قضايا عالقة، مع تقديم التوصيات 
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. ضوء هذه المراجعة عنصر تقرير استكمال تنفيذ المشروع، على النحو المطلوب في إجراءات البنك الدولي 
رجات المرضية لخطة عمل التعويض وال يعتبر البنك الدولي المشروع مكتمالً تماماً إال بعد تسجيل المخ  

.  المختصرة  
 

 
 

 الجدول الزمني والميزانية .11
 

 

إن النفقات التي تنطوي عليها عملية تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة هذه هي التكاليف التي يجب أن يغطيها المشروع 
ئ التي تم استناداً إليها تقدير وتمثل خطة عمل التعويض المختصرة المباد. لتعويض أصحاب األراضي عن حيازة األراضي

. التكاليف  

 
): بالدوالر األمريكي(ويمكن تلخيص الميزانية المرتبطة بخطة عمل التعويض المختصرة هذه، على النحو التالي    

 
  

 مكب 4ميزانية
النفايات الصلبة في 

بالدوالر (صوفا 
)*األمريكي  

  

   حدود التعويض 

 

4,320,000 
 دونم عند 216(حيازة األراضي للمرحلة األولى  

 دوالر أمريكي للدونم 12,000-20,000
**)الواحد  

 

 

  5,120,000   
د  عن256(حيازة األرض للمرحلة الثانية  

 دوالر أمريكي للدونم 20,000 – 12,000
)الواحد  

 

 
  8,826,500   

حيازة األرض للمرحلة األولى في حال التعويض  
عن كامل األرض المملوكة وليس الموقع 

.***المقصود فقط  

 

 

 

                                                 
ض عليها؛ وسيكون النطاق المتدني للميزانية أقل بحوالي              الميزانية هي لغرض التمويل وهي قائمة على النطاق الواسع من قيمة األرض القابلة للتفاو                  4

60   % 
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لى فعاليتها في التقليل من المخاطر االجتماعية المرتبطة بعملية              تتعرض خطة عمل التعويض المختصرة إلى عدد من العوامل التي قد تؤثر ع             ** 
وترتبط هذه المخاطر بأصحاب المصلحة ذوي النفوذ على المستوى المحلي وما فوق المحلي ممن يحاولون ضرب خطط                       .  تنفيذ المشروع المقترح  

وقد تم من خالل خطة عمل         .  بصورة جيدة في منابر الحوار       التعويض أو بعدم نقل أو تمثيل الشواغل والمصالح الخاصة بالمجموعات المستضعفة                 
التعويض المختصرة تقديم السياسات واألهداف المصممة لحماية مصالح األشخاص المتضررين من المشروع والتي قد تتأثر سلبياً من جراء تنفيذ                   

.     حلي للمشروع  المشروع بحيث يتم الحد من المخاطر االجتماعية كما يتم تقوية الدعم اإلقليمي والم                
تصف دراسة الجدوى المساحة الالزمة لتوسيع الموقع الحالي المستخدم للتخلص من النفايات الصلبة، ومحطة التدوير، والوحدات الستة ليتم                     *** 

بعمل المكب،    مع ذلك، فهي ال تتضمن أية مساحات إضافية يتوجب العمل على تخصيصها من أجل خدمات أخرى مربتطة                        . استخدامها في المستقبل    
وهذا يشير إلى إمكانات تبادل األرض بكاملها والتي يمتلكها المالكون وحل المشكلة المتوقعة                     . كالمساحات الالزمة من أجل إيقاف وتنظيف السيارات           

.   التي ستنشأ عندما يرفض المالكون تقديم جزء من أرضهم للمشروع واالحتفاظ باألجزاء المتبقية منها                 
 

ه، فإن بلدية رفح تواجه التحدي المتمثل في االفتقار إلى الموارد المالية األمر الذي يحد من قدرتها على تغطية كلفة مرتفعة                                وكما هو موضح أعال   
وبالتالي، فإن النية      . والوضع ليس بأفضل في وزارة المالية إذ أن الوضع السياسي الراهن يتسبب في حدوث نقص كبير في الموارد المالية                  . كهذه

وسيتم التنسيق لهذه العملية مع سلطة األراضي الفلسطينية ومن خالل            .   مبادلة األرض المصادرة بأرض حكومية أخرى في قطاع غزة      تتجه إلى 
ويعتبر هذا المفهوم مقبوالً    . وسيتم تقديم األرض للتعويض من قبل سلطة األراضي الفلسطينية ووفقاً لتوفر األراضي وقيمتها             . وزارة الحكم المحلي 

.  حاب األراضي عموماً إذ أنهم أفادوا بأنهم يقبلون مبادلة أراضيهم بأخرى على أساس قيمة األرض                لدى أص   

 

) 1(الملحق رقم     

 

 المنطقة التي تقع فيها األرض       
) دونم (  

 الرقم  اسم مالك األرض   

 1 هشام عبد الرحمن الفرا    25

 2 راضي سليمان أبو رايضة     120

ر ورثة سعيد محمود الشاع           

) الزوجة (آمنة المالحي الشاعر    8.125  3 

) متوفى ولدسه أبناء في السعودية      (كمال سعيد الشاعر    4.55  4 

 5 محمد سعيد الشاعر   4.55

 6 حيدر سعيد الشاعر   4.55

متوفى ولديه أبناء في السعودية        (رياض سعيد الشاعر    4.55  7 

 8 ماهر سعيد الشاعر   4.55

 9 محمود سعيد الشاعر   4.55

 10 خالد سعيد الشاعر   4.55

 11 جمال سعيد الشاعر   4.55

 12 أنوار سعيد الشاعر   4.55

 13 نعيمة سعيد الشاعر   2.275

 14 إنصاف سعيد الشاعر     2.275

 15  سعيد الشاعر  راوية 2.275

 16 فاطمة سعيد الشاعر    2.275

 17 جميلة سعيد الشاعر    2.275

 18 عبد اهللا سعيد الشاعر    2.275

 19 عايدة سعيد الشاعر    2.275

  ورثة عبد الكريم الشاعر      
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) الزوجة (ميسر عيد بربخ    8.125  20 

 21 عدنان عبد الكريم الشاعر    7.583

 22 زياد عبد الكريم الشاعر    7.583

 23  الشاعر  هشام عبد الكريم   7.583

 24 عصام عبد الكريم الشاعر    7.583

 25 عماد عبد الكريم الشاعر   7.583

 26 عطاف عبد الكريم الشاعر     3.791

 27 نبيلة عبد الكريم الشاعر     3.791

 28 هالة عبد الكريم الشاعر     3.791

 29 مها عبد الكريم الشاعر   3.791

كريم الشاعر  تهاني عبد ال  3.791  30 

  ورثة عبد اهللا الشاعر      

) الزوجة (مرزوقة قشطة    8.125  31 

) متوفى  (محمد عبد اهللا الشاعر    6.691  32 

 33 أحمد عبد اهللا الشاعر    6.691

 34 محمود عبد اهللا الشاعر   6.691

 35 جهاد عبد اهللا الشاعر    6.691

عروليد عبد اهللا الشا    6.691  36 

 37 منير عبد اهللا الشاعر    6.691

 38 فاطمة عبد اهللا الشاعر     3.345

 39 مريم عبد اهللا الشاعر    3.345

) متوفية  (ليلى عبد اهللا الشاعر     3.345  40 

 41 وفاء عبد اهللا الشاعر    3.345

 42 آمنة عبد اهللا الشاعر    3.345

سنيمة   رائد موسى جمعة أبو    12  43 

  ورثة عبد الرحمن أبو سنيمة       

 44 ناصر عبد الرحمن أبو سنيمة     10

 45 غادة عبد الرحمن أبو سنيمة     5

 46 هانية عبد الرحمن أبو سنيمة      5

 47 سليمان سلمي اللولحي    6.25

 48 رمضان أخمد غلبان   12.728

 49 موسى عطوة أبو سنيمة     6.5

 50 فوزي موسى أبو سنيمة    8

 51 أحمد فرج أبو سنيمة    8

 52 أسامة ابراهيم أبو عنزة      6.2

  ورثة إسماعيل أبو سنيمة      

) الزوجة (سلمى عطاوي أبو سنيمة      1.4375  53 

 54 نور الدين اسماعيل أبو سنيمة       1.677
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 55 كمال الدين اسماعيل أبو سنيمة      1.677

 56 محمد اسماعيل أبو سنيمة     1.677

 57 سعد الدين اسماعيل أبو سنيمة      1.677

 58 زينب اسماعيل أبو سنيمة     0.8385

 59 بسمة اسماعيل أبو سنيمة     0.8385

 60 وفاء اسماعيل أبو سنيمة     0.8385

  ورثة رزق سالم حسن العطار        

) الزوجة (نصرة   0.4375  61 

) الزوجة (خضرة   0.4375  62 

 63 سلمان رزق سالم حسن العطار     1.02

 64 محمد رزق سالم حسن العطار    1.02

 65 أحمد رزق سالم حسن العطار      1.02

 66 فريد رزق سالم حسن العطار     1.02

 67 عبد اهللا رزق سالم حسن العطار      1.02

 68 حمدة رزق سالم حسن العطار     0.51

 69 بسمة رزق سالم حسن العطار     0.51

   

  سلمان رزق سالم العطار        4

 مجموع المنطقة بالدونم     441.325

 

 

) 2(الملحق رقم     

 

 الرقم  اسم مالك األرض   
 1 هشام عبد الرحمن الفرا   

 2 راضي سليمان أبو رايضة     

 3 حيدر سعيد الشاعر  

الشاعر زياد عبد الكريم     4 

 5 منير عبد اهللا الشاعر   

 6 رائد موسى أبو سنيمة   

 7 سليمان سلمي اللولحي   

 8 رمضان أخمد الغلبان  

 9 موسى عطوة أبو سنيمة    

 10 فوزي موسى أبو سنيمة   

 11 أحمد فرج أبو سنيمة   

 12 أسامة ابراهيم أبو عنزة     

 13 سعد الدين اسماعيل أبو سنيمة     

 14 سلمان رزق سالم حسن العطار    

 

 

 



26  

 

 

توثيق حيازة األراضي لمكب النفايات صوفا الحالي          ) :  3(الملحق رقم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة استبيان ممثلي ماليكة األراضي       )  4(الملحق رقم     

 

) جحر الديك صوفا،( استمارة استبيان مالكي األراضي بمنطقة مكب النفايات الصلبة   

 في إطار إعداد خطة عمل التعويضات

 

: اإلسم :رقم الهوية        

 
1.  موقع قطعة األرض المملوكة ومساحة األرض وشكلها وإحداثياتها 

..................................................................................................................................  

 

:األراضي المجاورة لها .2  

................................................................................................................................... 
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3. : أسم مالك األرض   

..................................................................................................................................  

 

4.  المهنة الرئيسية لمالك ألرض  
.................................................................................................................................. 
 

5.  هل يمتهن مالك األرض مهن أخرى؟ رجاء ذكرها   

.................................................................................................................................. 
 

6. )  إن وجد–محل اإلقامة الحالي والجوال والهاتف والبريد اإلليكتروني (بيانات االتصال بمالك األرض    

..................................................................................................................................  

 

نعم :  توافر مستندات ملكية األرض .7  ) ( ال )  ( 
 

 
 

8.  نوع هذه المستندات  
.................................................................................................................................. 
 
 

9.  قانونية هذه المستندات  
..................................................................................................................................  

 

  يتم اإلشارة إلى الفترة الزمنية منذ وضع اليد وحتى تاريخ البحث–في حاالت وضع اليد دون سند قانوني  .10

..................................................................................................................................  

 

11. ) :  األسرة وغيرها من أفراد العائلة ممن يعيشوا مع مالك األرض(توصيف أسرة مالك األرض    

 العالقة بمالك األرض  ال يعمل/يعمل السن النوع أسم الفرد
     

     

     

     

     

     

     

     
 

12. :  الغرض الحالي الذي تستخدم فيه األرض   

)أسم وبيانات االتصال بالمستأجر والغرض الذي يستخدم األرض فيه  قيمة اإليجار واالنتظام في الدفعيرجي االستفسار عن (مؤجرة  .أ   

.................................................................................................................................. 
 

) ل السنوي وهل توجد مصادر أخرى للدخل لدى األسرةنوع الزراعة وكمية الدخ(الزراعة  .ب   

.................................................................................................................................. 
 

) من قبل المالك أم رعاه من الخارج(الرعي  .ج   
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..................................................................................................................................  

 

.د  ) تذكر بالتفصيل(أغراض أخرى    

.................................................................................................................................. 
 

13. (نعم : الموافقة على مبدأ االستحواذ على األرض لتنفيذ المشروع   ) ( ال )  
 في حالة الجواب ال

:  أسباب الرفض
............................................................................................................................................ 
 

 

 

14. لمقترح من المالك مقابل التنازل عن األرض التعويض ا   

) مع الوصف(عيني  . أ  

.................................................................................................................................. 
 

) مع الوصف وتحديد المبلغ(نقدي  . ب  

.................................................................................................................................. 
 
 

 
 مالحظات الباحث 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................  

 تقييم السوق

.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  

 تبعاً للمصدر

................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  
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تصنيف نتائج االستبيان       )  5(الملحق رقم     

 

 

 

 

 


