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 تحديث شهر فبراير

 تم مراجعة هذا التحديث من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات ليشمل:

مراجعة لقائمة مالك األراضي الذين تم تغطيتهم في هذه الوثيقة. وعليه تم مراجعة ورثة عبد الكريم الشاعر  -

الى عبد محمد الشاعر، هالة عبد الكريم الشاعر الى ميسرة عبد محمد الشاعر، مها عبد الكريم الشاعر الى 

 هناء عبد محمد الشاعر.

مراجعة لمساحة األرض المصادرة لتشمل المرحلة األولى من المشروع، وعليه تم مراجعة المساحة الكلية  -

دونم،  .8ونم للمالك راضي سليمان أبو ريدة الى د 8..2دونم، ومراجعة  532.532دونم الى  512من 

دونم لورثة المالك عبد الكريم  22.52دونم، ومراجعة  18.2دونم للمالك صالح شبير الى  22..5ومراجعة 

دونم )انظر الى التحديث أعاله، مراجعة الى عبد محمد الشاعر بدالً عن عبد الكريم  22..22الشاعر الى 

دونم لورثة  11.32دونم، مراجعة  22دونم لورثة المالك عبد الله الشاعر الى  5.53.الشاعر(، مراجعة 

 دونم. 11.35المالك اسماعيل أبو سنيمة الى 

تحديث عن الوضع القانوني لتعويض مالك األراضي للمرحلة األولى من تنفيذ المشروع والذين تم تغطيتهم  -

ن استمالك ومصادرة األراضي، محضر لجنتي في هذه الوثيقة، ويشمل التحديث: المرسوم الرئاسي بشأ

التثمين األولى والثانية بشأن تسعير األراضي المصادرة لتنفيذ المرحلة األولى من المشروع، تسجيل 

األراضي المصادرة باسم السلطة الفلسطينية ولصالح مجلس الخدمات المشترك، سندات اقرار بالتعويض 

 الكامل من قبل مالك األراضي.

 عامة أخرى لم تغير سياق محتوى الوثيقة.تعديالت  -
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 قائمة المختصرات
 المرادف باللغة العربية المسمى كاماًل باللغة اإلنجليزية المختصر
AFD Agence Française de Développement الوكالة الفرنسية للتنمية 
ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan خطة إعادة التوطين المختصرة 
CBO Community-Based Organization قاعدية منظمات مجتمعية 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment للمشروع البيئي واالجتماعي األثرتقييم  دراسة 
FS Feasibility Study  جدوى الدراسة 
GSWMP Gaza Solid Waste Management Program برنامج إدارة النفايات الصلبة في غزة 
JCP Job Creation Program  فرص العمل خلقبرنامج 
JD Jordanian Dinar )العملة األردنية )الدينار األردني 
JSC Joint Service Council  مجلس الخدمات المشترك 
M&E Monitoring and Evaluation والتقييم المتابعة 
MDLF Municipal Development and Lending Fund صندوق تطوير وإقراض البلديات 
MoF Ministry of Finance وزارة المالية 
MoLG Ministry of Local Government وزارة الحكم المحلي 
NIS New Israeli Sheikl )العملة اإلسرائيلية )شيكل جديد 
OP Operational Policy السياسة التشغيلية 
PAP Project Affected Persons  تنفيذ هذا المشروع المتأثرين مناألشخاص 

PLA Palestinian Land Authority سلطة األراضي الفلسطينية 
PDSU Project Development & Safeguards Unit   شروعدة إدارة المحو 
PNA Palestinian National Authority  الوطنية الفلسطينيةالسلطة 
RAP Resettlement Action Plan  خطة إعادة التوطين 
ToRs Terms of Reference الشروط المرجعية 
USD United States Dollars  الدوالر(العملة األمريكية( 
WB World Bank البنك الدولي 
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 مقدمــة .1
وصندوق تطوير وإقراض  (MoLG)وزارة الحكم المحلي  كل ِّ من خالل، ومن (PNA)لقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية 

الخاص  تقييم لألثر البيئي واالجتماعي دراسة من أجل إعداد (ToRs)، على إعداد وثيقة الشروط المرجعية (MDLF)البلديات 
وقد تم . (GSWMP)لبة في غزة برنامج إدارة النفايات الصلصالح هذا التقرير،  الذي يتناوله موضوعال، وهو (ESIA) بالمشروع
 تقييم األثر البيئي واالجتماعي لتقديم خدمات استشارية بخصوص دراسةعطاء تنافسي عن  1122شهر أيار/مايو  يف اإلعالن
 EcoConServترسية العطاء على ائتالف كل من  ت، وقد تم (AFD)، والممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للمشروع

 ، في فلسطين.   للهندسة في مصر، والمجموعة العالميةللحلول البيئية 
الذي تم التوصل إليه من خالل الخدمات االستشارية حول تقييم األثر البيئي واالجتماعي،  األساسيويمثل هذا التقرير المخرج 
إعادة التوطين  / خطة(RAP)ألثر البيئي واالجتماعي وخطة إعادة التوطين تقييم مستقل ل دراسة والذي ينطوي على إعداد

 لبرنامج إدارة النفايات الصلبة المقترح في غزة.    (ARAP) المختصرة

  (ARAP) خطة إعادة التوطين المختصرةحول  .2
باإلضافة  (صوفا)منطقة ب للنفايات في كإقليمي كميشمل مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة العمل على تطوير وبناء موقع 

 إلى منشأة لتحويل النفايات إلى سماد. 
، فإنه سيتم تطبيق خطة (2)صندوق رقم  الخاصة بالبنك الدوليبشأن إعادة التوطين القسرية  2.21 مع سياسة العملياتتماشيًا و 

يتم سأنه المتضررين و  و أي من ذوي العالقة بالمشروعالتجمعات المتأثرة التشاور مع و ذلك ب ،إعادة التوطين المختصرة التالية
أصحاب األراضي الذين ب تعنى إعادة التوطين المختصرة هذه. إن وثيقة خطة 1في سياسة البنكالواردة  تعويضهم وفقًا لألحكام 

 وفا(. الحصول على ممتلكاتهم لتنفيذ أعمال البناء المقترحة لمكب النفايات الصحي في الفخاري )ص المزمعمن 
العداد خطة إعادة توطين )خطة إعادة توطين مختصرة( لتشمل تدابير تضمن لألشخاص المتأثرين  2.21تدعو سياسة العمليات 

 ما يلي:
 ،إتاحة المعلومات المتعلقة بالخيارات المتاحة إلعادة التوطين و التعويض 
  فيما يتعلق بإعادة التوطين و التعويض ، والتشاور و عرض الخيارات و توفير بدائل مجدية فنيًا و إقتصاديًا 
  توفير تعويض سريع و فعال بشكل كامل لقاء خسارة الممتلكات و السبل ، كل فيما يتعلق آلثار استمالك األرض في

 هذا المشروع.
 كاًل من العناصر التالية:  خطة إعادة التوطين المختصرةوتغطي 
  مسوحات تعداد النارحين وتثمين األصول؛ 
  التي سيجري تقديمها؛  إعادة التوطينوصف التعويض وغيره من مساعدات 
  مع األشخاص المتضررين حول البدائل المقبولة؛  و المشاوراتالترتيبات المؤسسية 
  اإلطار القانوني وإطار السياسات القائم لحيازة األراضي؛ 

                                                           
 التي تنص على "حيث عرض الجانب المستدين دفع تعويضات للمتضررين" 2121( من سياسة عمليات البنك الدولي رقم 21مالحظة رقم ) 1
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  إنصاف التظلمات؛ المسؤولية المؤسسية عن تطبيق إجراءات 
 ة بالرصد والتنفيذ؛ الخاص الترتيبات 
  .الجدول الزمني والميزانية  

 البنك الدولي – 2.21أهداف و دواعي سياسة العمليات  (:1صندوق رقم )
 

 الخاصة بإعادة التوطين القسرية إلى ما يلي: 2.21تهدف سياسة العمليات 

 .تجنب أو تقليل إعادة التوطين القسري و ما يرتبط بها من اضطرابات 

  األشخاص المتضررين في تحسين سبل و مستوى معيشتهم أو على مساعدة
األقل الحفاظ على سبل و مستوى معيشتهم بما كانت عليه قبل الشروع في 

 المشروع.

  إتاحة الفرص لآلشخاص المتضررين للمشاركة في تخطيط و تنفيذ برامج إعادة
 التوطين.

 شروع ما يلي:إذا ما نتج عن أنشطة الم 2.21ُتستدعى سياسة العمليات 

 ( خسارة أراٍض أو ممتلكاتassets:مما يؤدي إلى ) 
o .خسارة أو نقل المأوى 
o .خسارة ممتلكات و سبل الوصول إليها 
o  خسارة مصادر الدخل و سبل العيش )سواء توجب على األشخاص

 المتضررين الترحال إلى مكان آخر أم ال(.

  مما يؤدي إلى آثار شديدة تقييد الوصول إلى متنزهات أو أماكن محمية قانونًا
 على معيشة األشخاص المتضررين.

تنطبق هذه السياسة على جميع األشخاص المتأثرين بغض النظر عن عددهم و شدة 
األثر و الملكية القانونية . يجب مراعاة احتياجات المجموعات المهمشة )األكثر عرضة( 

 بشكل خاص. 
و اقتصاديًا بشكل مباشر من المشاريع  األشخاص المتأثرون هم كل من يتأثر اجتماعياً 

أ(  –و قد تتجاوز  -الممولة من البنك. تتضمن التأثيرات اإلجتماعية و االقتصادية 
الترحال من أو خسارة المأوى ، ب( خسارة الممتلكات أو الوصو إليها ، ج( خسارة 
مصادر الدخل أو سبل العيش سواء توجب على األشخاص المتضررين الترحال إلى 
مكان آخر أم ال ، و  د( التقييد القسري أو سبل الوصول إلى إلى متنزهات أو أماكن 
محمية قانونًا مما يؤدي إلى آثار شديدة على معيشة األشخاص و التجمعات المتضرة 

لة.      المرح 
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 خطة إعادة التوطين المختصرةإعداد  .3

( ألن عدد األشخاص المحتمل RAPإعادة التوطين شاملة ) ( بدال من خطةARAPوتم إعداد خطة إعادة التوطين المختصرة )
شخص. تتألف المرحلة األولى من خطة إعادة التوطين المختصرة من فحص األرض التي سيتم استمالكها  111تأثرهم أقل من 

رت بعدة مراحل و  والمتأثرة من المشروع. يجب أن تتضمن الخطة تحديد مواقع بديلة أثناء عملية الفحص. إعداد هذه الخطة م
بما في ذلك تحديد اآلثار السلبية واإليجابية الرئيسية الناشئة عن هذا المشروع وتحديد هوية األشخاص المتضررين ، فضال عن 

اتخاذ وقد تم  غيرهم من أصحاب المصلحة ، باإلضافة إلى تطوير آليات مناسبة للتشاور و ايجاد التدابير المتعلقة بالتعويض.
. وقد جرى خطة إعادة التوطين المختصرةت بغية دراسة ومتابعة قضايا األشخاص المتضررين والناشئة عن تنفيذ عدد من الخطوا

 ن األنشطة التشاركية بما في ذلكانطوت على تنفيذ سلسلة م مجتمعية واسعةإطالق هذه العملية من خالل عملية تشاور 
التي تستهدف األطراف صاحبة المصلحة وكذلك األشخاص الذين من  المسوحات وغيرها من أدوات التشاور الهيكلية والنوعية،

 من جراء تنفيذ هذا المشروع.  (PAPs)المحتمل أن يتأثروا 
. وفيما يوقد عمل فريق الدراسة على عدة مستويات للحصول على البيانات الالزمة حول أصحاب األراضي وتقدير قيمة األراض

 : خطة إعادة التوطين المختصرةذها كجزء من عملية إعداد يلي وصف موجز لألنشطة التي جرى تنفي

األشخاص المتأثرين  ذوي العالقة، بما في ذلكعمل الفريق على تنفيذ جلسة استكشافية، دعا إليها جميع األطراف  .2
و ذلك لمناقشة أهداف المشروع و فوائده المتوقعة و كذلك األرض  بلدية رفح أعضاء من بإقامة المشروع و كذلك

كما شملت النقاشات أيضًا إجراءات التعويض ألصحاب األراضي المنوي  .المطلوب توفرها لنجاح المشروع
  تخصيصها لصالح المشروع.

ب نفايات الفخاري جرى االتصال مع سلطة األراضي بغية تحديد أصحاب األراضي في المنطقة المحيطة بموقع مك .1
: شهادة مجموعة الوثائق التاليةامتالك  من خاللأنه يتم تحديد ملكية األرض  على . وقد تم التأكيد)صوفا( الحالي

ضريبة  دائرة؛ أو األوراق الالزمة من 2891تسجيل األرض لدى وزارة المالية؛ وثائق من الجانب اإلسرائيلي قبل العام 
 المتضرريناألشخاص تحديد تمكن فريق إعداد خطة إعادة التوطين المختصرة من الية. و قد التابعة لوزارة الماألمالك 

ضريبة األمالك. وبالتالي، فإن المصدر الرئيسي للمعلومات  دائرةالوثائق الالزمة من و الذين يمتلكون من المشروع 
التي تعمل على جباية ضريبة األراضي من األشخاص الذي يسيطرون  (MoF)المالية  ةحول هذه المسألة هي وزار 

من المشروع،  المتأثرين بالمشروعالتي جرت مع األشخاص  المشاورات. ومن خالل و يستخدمونهااألراضي  تلك على
 فقد ذكر بصورة قاطعة أن إثبات ملكية األرض لم يكن يشكل القضية.  

فريق إعداد خطة إعادة التوطين تزويد بضريبة الموجودات لدى وزارة المالية،  دائرة، مدير السيد حسيب الراعي قام .3
. الضرائب سنوياً بقائمة تشمل أسماء األشخاص الذين يسيطرون على األراضي، ويستخدمونها، ويدفعون  المختصرة

  هذا تم بالتوافق مع األشخاص المتأثرين بالمشروع أنفسهم.
من المشروع )األشخاص المدرجون على قائمة المتضررين من المشروع(  تضررهمجميع األشخاص المحتمل  تم دعوة  .2

المشروع، والفوائد المتوخاه منه، واآلثار عن  لتقديم مفهومإدارة المشروع االجتماعات التي جرى تيسيرها من قبل إلى 
المشروع. كما جرى أيضًا  إطارفي  أن تنشأ؛ وكذلك كيفية معالجة اآلثار السلبية من المتوقع)اإليجابية والسلبية( التي 
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المخصص لهذا  ولتعبئة االستبيان ،عقد االجتماعات الفردية مع كل مستخدم لألراضي من أجل مناقشة المشروع
بغية جمع المعلومات حول مساحات األراضي، ووثائق الملكية المتاحة، واستعداد  االستبيان الغرض. وقد صمم

  و كيفية تثمين األراضي.اضيهم، أر  أو بيع مستخدمي األراضي لمنح
األراضي المتضررين في إطار هذا المشروع ككل و مساحات ويشمل الملحقان األول والثاني قائمة محدثة بجميع أصحاب 

الثالث فيقدم أسماء ممثلي أصحاب األراضي المتضررين الذين حضروا االجتماع و قاموا بتعبئة  في حين أن الملحق .أراضيهم
 في حين يشمل الملحق الخامس نموذج االستبيان الذي جرى استخدامه.  االستبيان 

 المساعدة بإعادة التوطين و تثمين األصول مسح التعداد و .1
 

شخصًا من أصحاب األراضي في ظل هذا المشروع. وتقدر مساحة مكب  01وفقًا لنتائج التعداد، فمن المتوقع تأثر ما مجموعه 
دونم. وتعود ملكية األرض المقام عليها المكب الحالي لبلدية رفح، حيث جرى شراء األرض من  16.62النفايات الحالي بحوالي 

دوالر  210111حوالي ب 2880شراء هذه األرض في العام بالبلدية  قامت، ليتم استخدامها كمب للنفايات. وقد يمةعائلة أبو سن
(. باإلضافة إلى مشكلة التخلص من النفايات الصلبة ككل في قطاع فقًا للعقد المرفق )الملحق الرابع، و 2أمريكي للدونم الواحد

ة من النفايات يمالنفايات الحالي قد كان يستوعب كإلى أن مكب  التي خلصتجدوى الغزة، والتي جرى دراستها من خالل دراسة 
ايات مركزي يلبي احتياجات قطاع ولدى تقييم عدد من المواقع المحتملة إلنشاء مكب نف. عةكما أنه بحاجة إلى توس ،تفوق سعته

الموقع األمثل. وقد أوصت دراسة الجدوى بتوسيع الحالي باعتباره ، فقد أوصت دراسة الجدوى بمكب الفخاري )صوفا( بأكملهغزة 
، وجود قطعة أرض من أجل إنشاء الموقع الرئيسي لمكب النفايات دونم. وهناك حاجة إلى 201مساحة المكب الحالي بمساحة 

إلجراء أية عمليات مستقبلية من توسيع المكب. ويظهر الجدول الوارد فيما  خالياالنفايات وإعادة تدوريها، وخمسة  استالمة ووحد
 يلي حجم األرض الالزمة لكل عنصر.  

 صوفامنطقة  حجم األرض الالزمة للمكب المقترح ووحدة تحويل النفايات إلى سماد في :(1)الجدول 
 

 الالزمةمساحة األرض  جزءال
 *)بالدونمات(

 51 محطة المكب الرئيسية 
 40 وحدة استالم النفايات وإعادة تدويرها

 34 الوحدة األولى
 41 الوحدة الثانية 
 50 الوحدة الثالثة 
 125 الوحدة الرابعة 

 131 الوحدة الخامسة 
 472 رض األ إجمالي مساحة 

 

 متر مربع 2111الدونم الواحد يعادل * 
                                                           

 إسرائيل منطقة عازلة بعرض يتراوح من  فرضت أ(: 7991في عام  األراضي.  قيمة شرح ارتفاع يمما  وقتنا الحاضر تماما عن ظروف مختلفة في هذه األرض قيمة واستندت 2

 وجود إلى ويرجع ذلك حيوية منطقة تجارية كانت الحالية المستخدمة مكب منطقة( ب؛ كإجراء جديد لم يكن من قبل الحدود وعلى طول خط غزة داخل قطاع متر 7،555 - 055
منذ  في قيمة األراضي انخفاض كبير كان هناك مياه الصرف الصحي.محطة جديدة لمعالجة ك األرض المجاورة الستخدام لم يكن مخططاج( و؛ صوفا" معبر "فاعل  معبر حدودي

ثم و من  من قبل اإلسرائيليين صوفا"معبر ، و إغالق "زراعيا   مثمرة بشكل كبيرأنها ليست استخدام األراضي، و على و وجود قيود الحدود اإلسرائيلية قربها من بسبب 7991عام 
 (.اإلسرائيلية التسمية حسبكيرم شالوم ) سالم معبر كرم أبو بالقرب من جديد تم إنشاؤهإلى معبر  التجارية جميع األننشطة نقل
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دونم، إال أنه لن يجري تنفيذ الوحدتين الرابعة والخامسة قبل العام  201الرغم من أن إجمالي مساحة األرض الالزمة هي وعلى 
إعادة  وبالتالي، فإن خطة دونم، 122. وهذا يشير إلى أن حيازة األراضي للمرحلة األولى من التنفيذ ستتطلب فقط وجود 1110

 دونم.   122الـ تعنى بتوفير  المختصرة هذه التوطين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وقد جرى تنفيذ الزيارات الميدانية إلى األراضي التي سيتم الحصول عليها في إطار هذا المشروع. وقد أشارت المالحظات التي 
جرى استخالصها من هذه الزيارات إلى وجود بعض األنشطة الزراعية البعلية في هذه األراضي )وبشكل رئيسي، القمح وبعض 

شهور في السنة. وتعود هذه األنشطة بدخل  2-2 لفترة تتراوح ما بينالزراعية البعلية  أشجار الزيتون(. ويتم تنفيذ األنشطة
، ويتم تعريفها من قبل الخط األخضرمنخفض؛ باإلضافة إلى أن المساحة التي سيقام عليها مكب النفايات المقترح تقع بالقرب من 

غير مناسبة لتنفيذ األنشطة الزراعية المكثفة التالي، على أنها منطقة خطرة، وب ،وغيرهم من األشخاص اآلخرينالمزارعين 
الزراعية  الحقولاإلسرائيلي األخير للقطاع، فقد تعرضت جميع المنازل  حواالستثمارات الرئيسية. وقد لوحظ أنه، ومنذ االجتيا

متر  211" بعرض ل المواطنينممنوع اجتيازها من قبالقائمة للدمار الكامل. وقد عملت إسرائيل على تحديد منطقة أمنية عازلة "
على طول الحدود حيث يحظر تنفيذ أي نشاط إنساني في تلك المنطقة، كما تتعرض أي حركة مشبوهة في تلك المنطقة لخطر 

  التعرض لألضرار الجسدية القاسية.   
التي يتم تقديمها لكل شخص من األشخاص المحتمل تضررهم من المشروع من شراء األراضي  التعويض وستتألف مساعدات

التي سيتم احتسابها على أساس الكلفة اإلجمالية لالستبدال بقيمة السوق المفتوح. وقد أشارات النقاشات مع األشخاص المحتمل 
معلومة للجميع. أما بالنسبة لألشخاص المحتمل تضررهم من المشروع إلى أن قيمة األراضي قد تم تحديدها بوضوح وهي 

من الممكن أن تنظر في  خطة إعادة التوطين المختصرةتضررهم من المشروع ممن يمتلكون حصصًا أصغر من األراضي، فإن 
 . خيار مقايضة األراضي إذا ما قوبل هذا الخيار بالقبول و اإلتاحة مع تذكر معضلة توفر األراضي في القطاع

 المتعلقة باستخدام األراضي القضايا  .5
 

راضي التي سيتم بعملية رفع مساحي لألاألراضي  قسائمتحديد المتعلقة بخرائط ال تجهيزمساحون يشاركون في عملية  قام
من قبل المساحين( من أجل تأكيد البيانات التي  المعدةاستخدامها لتوسيع مكب النفايات. ويتم استخدام خرائط قطع األراضي )

، لم يكن هناك أي 2880يقدمها أصحاب األراضي فيما يتعلق بالحدود الدقيقة لملكيتهم. وقد أكدت بلدية رفح أنه، في العام 
بين القضايا ومن األراضي وبين السجالت التي يمتلكها أصحاب األراضي.  رفعتفاوت بين ما تم التوصل إليه من خالل خرائط 

بأن يتم  فإنه يوصىالتي يمتلكها المزارع،  القسائموفي بعض الحاالت، وإذا ما تم فقط طلب جزء من  ،التي جرى تحديدها أنه

 تحديث شهر فبراير:
بعد مراجعة تصميم المرحلة األولى للمكب الجديد في منطقة صوفا، تبين الى الحاجة لوجود اضافة مساحة تقدر بـ 

والتي أوصت بشراء المساحة كاملة في حالة أحد مالك  2الفقرة  2دونم. ومن ناحية أخرى حسب المادة  11.26
ذلك، ووفقًا للقسمة الرضائية التي تم استالمها من قبل المالك زياد الشاعر، تبين أن المساحة الكلية  األراضي. وعالوة على

. دونم والتي تم التحقق من صحتها من قبل مجلس الخدمات المشترك 20 عندونما بداًل  20.209المصادرة هي 
 .دونم 132.639وبالتالي، بلغ مجموع األراضي المصادرة للمرحلة األولى 
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قطع األراضي المتبقية لن تكون  على اعتبار أنشراء كامل القطعة من أجل زيادة الفوائد المالية بالنسبة إلى أصحاب األراضي 
بالنسبة إليهم. ومن المتوقع أيضًا أن تقل قيمة أي من األراضي المتبقية بشكل كبير نظرًا لقربها من مكب ذات منفعة كبيرة 

كما أشارت النتائج إلى أنه يفضل شراء القطع بكاملها. وال  ،النفايات. وقد جرت مناقشة هذه القضية مطواًل مع أصحاب األراضي
 –دونم  222ي مساحات األراضي التي تعود ملكيتها إلى المزارعين تعادل حوالي تزال هذه القضية قيد النقاش نظرًا ألن إجمال

دونم(. كما يشير هذا أيضًا إلى أن جزءًا من أرضهم فقط يقع في موقع  122وهي مساحة تتجاوز احتياجات المرحلة األولى )
مالحظة هنا إلى أن أصحاب األراضي المكب المقترح في حين أن الجزء المتبقي يقع خارج حدود مكب النفايات. وتجدر ال

ي نوع من ألكامل األرض نظرًا ألن األرض المتبقية لن تكون مالئمة يتوقعون أن يتم، من خالل هذا المشروع، تعويضهم عن 
 األراضي مصادرةحول  1/2829من القانون رقم  23أنواع استخدام األراضي. كما يجري إقرار هذه الرغبة أيضًا بموجب المادة 

 (. . اإلطار القانوني وإطار السياسة العامة القائم لحيازة األراضي6لذي جرت مناقشته في هذا التقرير تحت القسم )ا
تأمين مساحة  ، واألهمللمشروع أن يتم تأمين أراض إضافية للحد من اآلثار البيئية تقييم األثر البيئي واالجتماعيدراسة وصي تو 

لتخزين التربة المستخرجة خالل أعمال بناء وحدات المكب. ويتم اعتبار شراء األراضي اإلضافية خيارًا مواتيًا من المنظور 
االجتماعي في ضوء األسباب المذكورة أعاله. وقد انعكس ذلك في مسح الممتلكات إذ أن جميع ممثلي أصحاب األراضي قد 

على شراء  العمل يتم الحفاظ على ما تبقى منها، منوهين إلى أنه ال بد كذلك من أنمن األراضي و رفضوا التخلي عن جزء فقط 
  أخرى في أي مكان آخر.  أراضٍ ب مبادلتهااألجزاء المتبقية من أراضيهم أو 

أبو سنيمة، الشاعر،  ،العطار، أال وهي: رئيسية عائالت خمسإقامة مكب النفايات عليها إلى  المنوي  يوتعود ملكية األراض
شراء األراضي فيها )منطقة إنشاء في المنطقة التي سيتم  تقطن ال . علمًا بأن أي من هذه العائالت (1و الشاعر ) أبو ريدة،

أسماء أصحاب األراضي لألرض الالزمة من أجل تنفيذ أعمال البناء خالل المرحلة األولى من  الثانيويظهر الملحق  .المكب(
وجاءت هذه (. 1110ستثناء أسماء المالك الرئيسيين للوحدتين الرابعة والخامسة واللتين لن يتم تنفيذهما قبل العام المشروع )با

 الوثيقة من أجل إدراج الوضع القانوني لعملية التعويض للمالك الخمس الرئيسين.

 اإلطار الفلسطيني القانوني وإطار السياسية العامة القائم لحيازة األراضي  .6
 ــةمقدم 6.1

خطة إعادة التوطين  منين ر في التعامل مع األشخاص المتضر  الدولي البنك – 2.21العمليات شروط سياسة  إتباعسوف يتم 
الفروقات بين األحكام الواردة في القانون الفلسطيني وتلك الواردة في في إطار مشروع إدارة النفايات الصلبة في غزة.  المختصرة

  . 6.2يتم مناقشتها في الجزء  2.21الدوليللبنك  ةالتشغيلي السياسة
) االستمالك لألغراض العامة ( . ويغطي  2823لسنة  12في غزة يخضع قانون نزع الملكية بموجب المرسوم األراضي ، رقم 

للحصول على أرض أو أي مصلحة في ذلك لألغراض العامة . فإنه يحدد إجراءات اإلشعار و  3القانون سلطة المفوض السامي
قواعد لتقييم التعويض. الحكومة قد يستغرق أكثر من حيازة في الموعد المحدد في اإلشعار ، التي يجب أن تكون بعد شهرين على 

رعة. يوجد قواعد لتقييم التعويضات من قبل المحكمة في ، األقل نشر الجريدة الرسمية، ما لم تكن األرض مطلوبة على وجه الس

                                                           
 3و  2الخاص بنقل السلطات ؛ الفقرة  2995( لعام 5قانون السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ) 3
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من األراضي  ألغراض  ٪ 12و بما يستند في المقام األول على القيمة السوقية . ال تعويض يدفع للإلستحواذ على ما يصل إلى 
قيمة األرض الكلية نتيجة ل ٪ 12إقامة الطرق أو المالعب أو المتنزهات . و في ذلك يمكن للحكومة أن تسهم في ارتفاع بنسبة 

 لشق أو توسعة طريق ، مما يوازن قيمة األرض التي تم االستحواذ عليها.
مع تصديق المفوض القانون متوافقا مع قانون تخطيط المدن ، من حيث تقرير مصادرة األراضي في المخطط التفصيلي ، 

سين قيمة األرض و االستحواذ بتح ةعلقالمت به األحكاممع تشا. أيضا ، ةالعام المخطط التي تأخذ طابع المصلحةعلى السامي 
 .4من المساحة دون تعويض ٪ 12على 

وفي حال وجود ضرورة ملحة لالستيالء على األراضي لصالح تنفيذ مشروع معين يخدم المصلحة العامة، فإنه يحق للحكومة 
القانون رقم ( من ملحق 0المادة رقم )خدميها )رض فورًا ومن ثم إطالق مفاوضات التعويض مع أصحاب األرض/ مستاأل مصادرة

(32/2826.) 
 مصادرة، تحديد اإلطار القانوني وإطار السياسة العامة حول خطة إعادة التوطين المختصرةمن  6.1ويتم من خالل القسم 

األراضي الخاصة عرض اإلجراء الرسمي والمسؤوليات الرسمية في حيازة  6.3كما يتم من خالل القسم األراضي الخاصة. 
فيفسر المبادئ التوجيهية للتوصل إلى حل وسط بين المالك والجهة النازعة للملكية. بينما يتم في  6.2للصالح العام. أما القسم 

تحديد االختالفات بين السياسات والتشريعات المحلية في فلسطين وسياسات البنك الدولي كما يقدم هذا القسم آليات  6.2القسم 
 مشروع لمعالجة هذه االختالفات.محددة لل

 

 األحكام القانونية لالستيالء على األراضي والممتلكات الخاصة 6.2
كذلك األراضي و  مصادرةحول  2823، الصادر في العام 12يتم تنظيم حيازة األراضي بموجب القانون رقم القانوني:  سندال

 . 2826التعديالت على هذا القانون الصادرة في العام بموجب 
بأن الجهة التي تستولي على الملكية هي منظمة  2826/  32( من القانون رقم 11تحدد المادة )األرض:  تصادرالجهة التي 

حكومية، أو أي مجلس بلدي أو محلي، أو أي هيئة خاصة، كشركة، أو منظمة، أو جمعية أو فرد يعمل على تنفيذ مشروع، 
 لجهات سالفة الذكر.   ا إحدىوكذلك الحكومة، إذا كانت تعمل بوصفها 

 /هم األشخاصعلى أن صاحب/أصحاب الممتلكات هو الشخص( 12/2823( من قانون رقم )29تنص المادة )مالك األرض: 
تسجيل األراضي. وهذا النص ال يمنع أي شخص آخر من ادعاء  دائرةلدى  / بأسمائهمتكون الملكية مسجلة باسمه /نالذي

الملكية من خالل المحاكم. كما يتم التأكيد أيضًا على استحقاقات المستأجرين المنصوص عليهم قانونيًا. ومع ذلك، فإنه يكون من 
يم الدفعات مباشرة إلى كل تم تقديحق جميع المالكين )المساهمين( الحصول على تعويض عن الممتلكات وفقًا لحصصهم، كما 

 فرد يملك أرضًا. 
 

  

                                                           
 )مترجم( 1008 وزارة التخطيط ، الحسيني –تقرير قانوني ، السلطة الوطنية الفلسطينية مشروع مصحة إدارة األراضي  4
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 إجراءات وآليات مصادرة األراضي 6.3

 

. يجب التنويه إلى أنه (: الخطوات الرئسية الستمالك األراضي1ة ، الجدول )التالي اتتحديد اإلجراء بموجب قانون حيازة األراضي
و تم نشره في الجريدة الرسمية موعزًا بإمكانية  12/21/1121صدر مرسوم رئاسي من قبل السيد الرئيس محمود عباس بتاريخ 

  استمالك األراضي للمشروع المقترح.
 األراضي الستمالكالخطوات الرئيسية (: 2)الجدول 

 
 صندوق تطوير وإقراض البلديات

(MDLF)  5والبلديات 

خان  مجلس الخدمات المشترك في
بدعم سلطة  يونس و رفح و دير البلح

 كوكيل مؤيد (PLA)األراضي الفلسطينية 
 األشخاص المتضررين من المشروع ة األخرى يوكاالت الحكومال

 الخطوة األولى: 
يعمل صندوق تطوير وإقراض 

مع البلديات المعنية على  البلديات
تزويد سلطة األراضي الفلسطينية 

بالمعلومات المفصلة حول األراضي 
 والممتلكات التي ستتم مصادرتها

 الخطوة الثانية:
يعلن مدير سلطة األراضي الفلسطينية  

في اثنتين من الصحف اليومية نية 
الحكومة مصادرة األرض المحددة مع 

 ذلك.  تقديم التفاصيل الوافية حول

 

يجب أن يتم إيداع أي اعتراض على 
يومًا من  31مبدأ الحيازة في غضون 

تاريخ اإلعالن عن النية في 
 االستحواذ على األراضي

  

 الخطوة الثالثة: 
ًا بعد يوم 81إلى  31بعد انقضاء 

 رئاسةذلك، يتم عرض القضية أمام 
 السلطة الوطنية الفلسطينية

للمصادقة عليها، وهذا يجب أن يتم 
يوم  31أشهر )بعد  6في غضون 

من اإلعالن عن النية في 
 المصادرة(.  

 

 
 الخطوة الرابعة: 

جرت  الذييتم نشر هذا القرار 
 المصادقة عليه في الصحيفة الرسمية. 

  

 الخطوة الخامسة: 
يعمل صندوق تطوير وإقراض 

البلديات وكذلك البلديات على إجراء 
جرد لألراضي لعرض األمور كما 

 الخطوة السادسة: 
تعمل سلطة األراضي الفلسطينية 

 في (JSC)ومجلس الخدمات المشترك 
تشكيل لجنة ل خان يونس/رفح/دير البلح

  

                                                           
 . (MDLF)إن البلدية المعنية في هذه الحالة هي بلدية رفح التي يتم دعمها من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات  5
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 صندوق تطوير وإقراض البلديات
(MDLF)  5والبلديات 

خان  مجلس الخدمات المشترك في
بدعم سلطة  يونس و رفح و دير البلح

 كوكيل مؤيد (PLA)األراضي الفلسطينية 
 األشخاص المتضررين من المشروع ة األخرى يوكاالت الحكومال

مؤلفة من خمسة مسؤولين لتقديم تقدير  هي. 
العتماد في . ويتم ا6للتعويضات

التقديرات على القيم واألسعار الحالية 
 لألراضي التي تكون ذات نوعية مماثلة. 

 

 الخطوة السابعة: 
أن يتم اإلعالن عن تفاصيل جميع 

مرسوم الوحدات األراضي المشمولة في 
، بما في ذلك أسماء المالكين الرئاسي 

 وعدد الوحدات ووصفها.  

 

 الخطوة الثامنة: 
يكون لدى األشخاص المتضررين فترة 

يوم لمناقشة التعويض مع  31
 السلطات المعنية. 

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 

 ثانإلجراء تقييم 

  

 الخطوة العاشرة:   
يتم وضع اللمسات األخيرة على 
مستوى التعويض بعد المصادقة 

 عليه من قبل وزارة المالية. 

 الخطوة الحادية عشر: 
في حال عدم التوصل ألي اتفاق، 
فإنه يجوز للمالكين التوجه إلى 

 المحاكم.  
 الخطوة الثانية عشر:   

يتم اللجوء إلى التدخل القضائي في 
 حال عدم التوصل إلى أي اتفاق. 

 

 
 
 

( ، تم تشكيل لجنتين للتخمين من أجل الوصول إلى تقدير 1عماًل بالخطوات السادسة و التاسعة المبينة في الجدول رقم )  6.3.1
عادل لقيمة األرض. تشكلت اللجنة األولى من ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي و الزراعة و سلطة األراضي بينما شملت 

ى جانب عضوين مستقلين من قطاع تجارة األراضي في جنوب القطاع حيث اللجنة الثانية أعضاء من اللجنة األولى إل
األرض موضوع التخمين. تم أخذ االعتبارات التالية في عملية التخمين: قرب األرض من الخط األخضر )مما يؤثر سلبًا على 

ائم. تمحورت المسؤولية قيمة األرض(، و االستخدام الحالي لألرض، و القرب من الطريق العام و من مكب النفايات الق

                                                           
األربعة: األشغال العامة؛ والمالية؛ والزراعة مع ممثلي سلطة األراضي الفلسطينية وديوان المحاسبة. وعلى المسؤولون هم، المدراء اإلقليميون للوزارات  6

إعادة النظر  الرغم من أن التعويض يعتبر رسميا ، فإن القانون يعمل على وجه الخصوص على تخويل مدير سلطة األراضي الفلسطينية بالتماس أية مشورة في
 األمر.  في التعويض إذا لزم 
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األساسية لتلك اللجان حول الوصول غلى تقدير عادل لقيمة األراضي التي تم االستحواذ عليها  و شرح الفوائد العائدة للمجتمع 
  فيما يخص إقامة المشروع المقترح.

 
 المبادئ التوجيهية لوساطة المحكمة في حال نشوء خالفات حول التعويض 6.1

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

 لتالية بعين االعتبار: يتوجب على المحكمة أن تأخذ المبادئ التوجيهية ا
ال يجوز أن يؤثر واقع االستيالء على الممتلكات من دون موافقة المالك/المستخدم على المحكمة من حيث تقدير قيمة  .2

 التعويض.  
التي تكون ذات نوعية مماثلة بغض و لألرض المستولى عليها بعين االعتبار أن يتم أخذ قيمة قطع األرض المتاخمة  .1

 فات في استخدامها. النظر عن االختال
فيه  أعلنتأن يتم التوصل إلى تعويض عادل من خالل تقييم قيمة األمالك الحالية في السوق في نفس اليوم الذي  .3

مصادرة األمالك في اثنتين من الصحف الوطنية، وأن يتم صرف النظر عن أية تحسينات أو  اعتزامهاالحكومة 
 عمليات تطوير جرى تنفيذها بعد هذا التاريخ.  

عند تقدير رسوم التأجير التي يجب دفعها لصاحب األرض، تعمل المحكمة على تقييم رسوم اإليجار السنوية التي  .2
 تعكس القيمة في تاريخ اإلشعار الرسمي. 

عند تقييم الخسائر الناجمة عن األضرار، تعمل المحكمة على تقدير قيمة التعويض على أساس مقدار االنخفاض في  .2
 نحو ما هو وارد في النقاط السابقة.   قيمة الملكية، على

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

 مصادرته من أرضه. 
أخذ الضرر الواقع على المالك نتيجة لتقسيم األراضي أو نتيجة للممارسات المفوضة بموجب هذا القانون بعين أن يتم  .0

 االعتبار. 
قيام مسجل الملكية بإصدار شهادة تنص على أن الملكية غير خاضعة ال يتم دفع المبلغ المستحق ألولئك المعنيين قبل  .9

 حالة، يجب أن يتم إيداع المبلغ في خزينة الدولة.   ألي من مدفوعات الرهن العقاري. وفي هذه ال
أو ألي سبب آخر  ،نظرًا ألن المالك لم يعمل على تقديم الوثائق الرسمية –في حال تم إيداع المبلغ لدى خزينة الدولة  .8

هي في حال فال بد من االحتفاظ بالمبلغ لمدة عام واحد من تاريخ صدور الحكم النهائي. أما الحاالت االستثنائية ف –
قررت المحكمة بأنه يجوز صرف المبلغ قبل الموعد المحدد بالعام الواحد، أي، في الحاالت التي يكون فيها الشخص 
الذي يتم تعويضه قادرًا على تقديم الوثائق الرسمية من دائرة تسجيل األراضي، والتي تنص على ملكيته لألرض أو إذا 

 الحصول على التعويض.  كانت البنية التحتية تثبث استحقاقه في
الحصول  ميحق له نإن التعويض أو رسوم اإليجار التي يتم دفعها إلى خزينة الدولة أو الشخص )األشخاص( الذي .21
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 عليها تحرر الجهة المستولية على األرض من أية ادعاءات متعلقة بهذه األرض.  
بعد أن يتم إيداعها بصورة مؤقتة لدى خزينة أو  –ة الدولة وأخيرًا، وبعد أن يتم دفع التعويض إلى أصحاب األراضي من قبل خزين

 يتم نقل ملكية األرض موضع النقاش إلى الجهة التي صادرتها.  هالدولة، فإن
 

 للبنك الدولي(  1.12 )السياسة التشغيلية الفجوات بين التشريعات النافذة في فلسطين وبين 6.5
 2.21 السياسة التشغيليةيغطي التشريع الفلسطيني الحالي بصورة كلية أو جزئية العديد من المعتقدات الرئيسية الواردة في 

 الخاصة بالبنك الدولي، وهذا يشمل: 
  اشتراط دفع التعويض في الحاالت التي يتم فيها الحصول على األراضي بصورة قسرية 
  لممتلكات حسب لالحاجة إلى التعويض عن األمالك التي يتم الحصول عليها بناءًا على القيمة السوقية الكاملة

 بيانات الحكم الصادر؛
  المحاصيل واألصول اإلنتاجية أو عن اشتراط التعويض عن الخسائر، سواء كانت مؤقتة أو دائمة في إنتاج

 الضرر الذي يصيبها؛ وكذلك
   .توفير سبل مرحلة ما قبل القضاء لتسوية الخالفات وحقوق االستئناف 
 

لتتجاوز تلك التي  1.12 العمليات سياسةيتم فيها تمديد األحكام المطلوبة بمقتضى  واسعةومع ذلك، فهناك ستة مجاالت 
  ي: على النحو التال لفلسطيني، وهييشترطها التشريع ا

  والمتطلبات اإلجرائية إلعادة التوطينالتخطيط 
األنشطة التي  من الرسمية في ظل القانون الفلسطيني، وال إجراء أي إعادة التوطينال يوجد حاليًا أي شرط إلعداد خطة عمل 

، كإجراء تعداد سكاني، أو مسح اجتماعي واقتصادي، أو التشاور مع األشخاص المتضررين من التعويضتتألف منها خطة عمل 
. كما أنه ال توجد التعويض الطوعيالمشروع، أو أنشطة الرصد وإعداد التقارير. كما أنه ال توجد إشارة محددة في التشريع إلى 

 شروط واضحة في القانون الفلسطيني حول عملية التشاور. 
 
 اق التعويض في فلسطيناستحق 

يتم تحديدها  أضيق من تلك التييتم بموجب التشريع الفلسطيني تحديد مجموعة من فئات األشخاص الذين يجب تعويضهم 
. فبموجب التشريع الفلسطيني، فإن الهيئات أو األشخاص الذي يستحقون الحصول على 2.21التشغيلية  السياسةبموجب 

التعويض هم فقط أولئك الذين يمتلكون حقوق ملكية مسجلة، على سبيل المثال، أصحاب األراضي المسجلين، والمستأجرين 
أو أولئك الذين حصلوا بصورة قانونية على الحق في  ،لةالمسجلين، والمستخدمين وأولئك الذين يمتلكون حقوق طرف ثالث مسج

تسجيل ممتلكاتهم، إال أنهم، ولسبب ما، لم يقوموا باستيفاء عملية التسجيل. وهذا من المحتمل أن يفضي إلى استثناء العديد من 
المتضررين من هذا  سيتم شمل كافة. 2.21 العمليات سياسةفئات األشخاص المتضررين ممن يستحقون تلقي التعويض بموجب 

( بموجب سياسة العمليات resettlement assistanceبمساعدة إلعادة التوطين ) المشروع )بمن فيهم جامعي النفايات( 
2.21. 
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 حكام المتعلقة باالستخدام غير المشروع لألراضي في فلسطينألا 
يمتلكون سندات الملكية القانونية، على الرغم من وجود إن القانون الفلسطيني ال ينص على تقديم التعويضات لألشخاص الذين ال 

 سياسةإن هذه الممارسة، على أرض الواقع تمتثل مع التشريع.  هذا بعض الحاالت على أرض الواقع التي قد تختلف عن
بالبنك الدولي؛ إال أنه، ونظرًا لعدم وجودها في القانون، فإنه يتم تنفيذها على أساس كل حالة على حدة  ةالخاص 2.21 العمليات

في حال وجود أشخاص متأثرون معيشيًا و لكن بدون سندات ملكية قانونية )كجامعي  كما أنه ال يجري رصدها بصورة منهجية. 
 .  2.21ات النفايات( ، فإنه سيتم تعويضهم بموجب سياسة العملي

 
  التسديدنطاق التعويض ومساعدات 

وغيرها من  ،بموجب التشريع الحالي في فلسطين، فإنه يتم دفع التعويض عن فقدان األراضي، والمباني، والمحاصيل واألرباح
داد المستوى األضرار الناجمة عن حيازة األراضي لغرض تنفيذ المشروع. ومع ذلك، فإن نقل الكلفة أو دعم إعادة التأهيل الستر 

مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، كما أنه ال يتم تحميل بوصفه  المعيشي السابق هو غير معترف به في ظل القانون الفلسطيني 
يجب التنويه إلى أنه ال يوجد نقل أو ترحيل أي شخص من مكان سكناه تحت هذا أية وكالة حكومية مهمة تنفيذ هذه المسؤولية.  

 المشروع.
 
  الملكيةقياس 

بموجب سياسات الحماية الخاصة بالبنك الدولي، فإنه سيتم احتساب قيمة التعويض عن الممتلكات المفقودة على أساس تكاليف 
االستبدال الكاملة، وبعبارة أخرى، فإن قيمة التعويض يجب أن تعادل ما من شأنه تمكين األشخاص المتضررين من المشروع من 

أما بموجب القانون الفلسطيني، فإن قيمة التعويض تعادل ستوى الذي كان عليه قبل عملية التسوية. استعادة سبل عيشهم على الم
سيقوم المشروع بتعويض المتضررين  قيمة السوق للمتلكات المفقودة، إال أنه ال ينطوي على وجود إشارة صريحة لالستهالك.

  .2.21حسب تكاليف االستبدال الكاملة بموجب سياسة العمليات 

 استعادة الدخل 
، فإنه ال بد من تقديم التعويض عن فقدان الدخل الذي يأتي كنتيجة مباشرة لتنفيذ المشروع. ومع 2.21التشغيلية  السياسةبموجب 

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

 السياسات قضايا تتعلق باالمتثال مع  6.6
 

هناك مسألة أساسية تتعلق  باالختالفات مع سياسة العليات و هي قدرة الدولة الفلسطينية على مصادرة األراضي دون تعويض 
ألغراض المصلحة العامة. في حالة هذا المشروع ، لن يكون هناك أي مصادرة لألراضي دون تعويض. في هذا المشروع فغن 

ات المشترك لمنطقة خدمة المشروع والجهات المنفذة هي البلديات وليس وزارة أو الحكومة الجسم المستحوذ هو مجلس الخدم
المركزية. البلديات بطبيعتها منتخبة ، و تستجيب للرأي العام المحلي وتعتمد على حسن نية مواطنيها وسكانها، في حين يقوم  

ك المؤهلين وذوي الخبرة في تقديم المساعدة الفنية ورصد طاقم المشروع من صندوق تطوير و إقراض البلديات و المجلس المشتر 
 الحاالت لضمان االمتثال الكامل لسياسة البنك.
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اإلجراءات المتبعة بموجب قانون األراضي الفلسطيني ليست استشارية بطبيعتها، بينما تنص على اإلجراءات اإلدارية والقانونية 
و لكن في حالة سياسة البنك على عمليات التشاور.  بينما ترتكزتسوية الشكاوى.  والتفاوض و التقييمو و االعتراض  لتبليغل
بما  و المفاوضات مع المجموعات الصغيرةمشاورات اليدعم نهج  االستحواذ ممانطاق لتركيز و محلية  و نظراً لمشروع المقترح ، ا

من  مجلس الخدمات المشتركيات بمساعدة فنية من بقيادة البلد بشكل مباشر، و ذلكاألسر والشركات الصغيرة المتضررة فيها 
 .2.21سياسة العمليات االمتثال الكامل ل أجل

 وتكون فئة واحدة محددة من األشخاص المتضررين عرضة للخطر: 
تشير البيانات التي جرى جمعها من منطقة المشروع فيما يتعلق بملكية الممتلكات إلى أنه لم توجد أية قطع أراضي النساء: 

 ،مسجلة بأسماء النساء، بل كانت هناك مجموعة قليلة فقط من النساء اللواتي امتلكن حصصًا في األراضي مع أشخاص آخرين
كالورثة. ومع ذلك، فإنه توجد آليات، في ظل القانون، تنص على توفير األمن المطلق لحقوق أية امرأة من النساء المتضررات من 

من النساء الحصول على  اتتستحقنه في ظل المشروع. وبالتالي، فإنه يحق للمالكالمشروع في الحصول على أي تعويض 
 التعويض عن الممتلكات وفقًا للحصص التي يمتلكنها. 

في األرض استنادًا إلى الوثائق المقدمة و التي تثبت  ن على تعويضات وفقًا لحصصهنحصلو هذا يشير إلى أن النساء سوف ي
لصدد ، من المفترض أن ال يكون هناك أي تفرقة على أساس الجنس في أي من المعامالت المتعلقة ملكيتها لألرض. و في هذا ا

التدابير الالزمة لضمان أن تنال المرأة تعويضًا عاداًل و بقضايا ملكية األرض و التعويضات. و سيتم في هذا الخصوص اتخاذ 
 تستفيد مباشرة من مستحقاتها قبل تنفيذ المشروع.

خالل عمليات شراء األراضي  مراعاة فوارق الجنس االجتماعي دور حاسم في ضمان دة إدارة المشروع بما فيها الخبيروحل سيكون 
 و تحديدًا طوال دورة حياة المشروع. 

 التشاور مع األشخاص المتضررين حول البدائل المقبولة .7
ة الخاصة بمالك األراضي المنوي استمالكها. كما لغرض إعداد خطة إعادة التوطين المختصر تم عقد عدة جلسات تشاورية مكثفة 

 خطة إعادة التوطين المختصرة.عقدت مشاورات أخرى خالل عملية إعداد هذه الوثيقة و هي أيضا لغرض إعداد 
 تتمحور هذه المشاورات حول مصالح الفئات المهمشة التي ستتأثر بشكل مبدئي من المشروع بما فيهم مالك األراضي.

لقد تم استخدام مجموعة من أدوات البحث للتأكد من الوصول للسكان المتأثرين فعليًا. و هذه المجموعة شملت المسوحات 
من  21اإلقصائية ، المقابالت المعمقة ، و المجموعات البؤرية للنقاش . لمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع ارجع إلى الفصل 

 . (ESIAي )دراسة تقييم األثر البيئي و المجتمع
رى عمل مسح لموجودات مالك و الحد من قضايا إعادة التوطين ، ج ، و كجزء من التخطيط (ESIA) ال و كما هو موضح في

و ذلك بهدف وضع األساس الذي سيبنى عليه إعداد خطة إعادة في منطقة الفخاري األراضي في المنطقة المقترحة للمشروع 
بمالك األراضي، التوطين المختصرة، كما تم تصميم استمارة استبيان استقصائي لجمع المعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة 

لم تنحصر  ذكر أنهي استخدامات األراضي، معدل الدخل من استغالل األراضي، و كذلك نوع و قيمة التعويض المرغوب به.
البلدية ، سلطة األراضي و وزارة  العالقة في إعداد عملية المسح مثلتم إشراك عدد من ذوي  المسوحات على مالك األراضي إنما

صحاب األراضي )أنظر وخالل هذه االجتماعات، أشار ممثلو أ نفيذ عدد من جلسات التشاور العامة،ت وقد تم .و غيرهم المالية
 الالزمة لتنفيذ المشروع المقصود.  ي( إلى استعدادهم بيع أو استبدال األراضثالمحلق الثال
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رغبتهم في ما لو جرت عملية التفاوض إلى  )مالكي األراضي( وقد أشارت عملية التشاور مع األشخاص المتضررين من المشروع
ليات التشاور و اإلجتماعات المنبثقة عنها  بشكل مبكر أكثر مما يمكنهم من ضمان حماية حقوقهم كمالكين لألراضي. و خالل عم

تحديد األسعار بوجب حركة السوق من عرض و طلب؛ وإلى وجود تنوع في  ة األراضي وملكي تم تأسيس الحقائق بشأن وضوح
دونم( األمر الذي يؤثر بالتالي على  21دونمًا، في حين يمتلك آخرون  211ملكية األراضي )فبعض المزارعين يمتلكون  حجم

ون من المشروع آليات . كما ناقش األشخاص المتضرر بذةحهو الطريقة المأم مجرد مبادلتها ئهم حول ما إذا كان بيع األرض اآر 
تضمن عملية التشاور أيضًا تفي سياق هذا المشروع. كما بالنسبة إليهم  مالئمةكثرها التي تعتبر أ سبل التعاطي مع التظلمات

  سعر السوق لهذه األرض.  الفخاري )صوفا( والتحقق منتنفيذ زيارة ميدانية إلى موقع مكب النفايات الحالي في 
 

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

 
تجدر اإلشارة إلى أنه بعيدًا عن أصحاب األراضي في موقع المشروع في الفخاري )صوفا(، فإن المجموعة الوحيدة المحتمل تأثرها 

وقد تم إعداد خطة إعادة توطين مختصرة منفصلة لتلك المجموعة لتأخذ في االعتبار اقتصاديا هي مجموعة جامعي النفايات. 
 اآلثار السلبية للمشروع عليها.

 
 

  المسؤولية المؤسسية لتنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة .8
 توفر الخطة التالية لمحة عامة حول المسؤوليات المؤسسية للتنفيذ وخطة عمل التسوية.

 
 مؤسسيةالمسؤوليات ال (:3جدول )

 
 المسؤوليات لجهةا مراحل التنفيذ

 إعداد المشروع

صندوق تطوير 
 وإقراض البلديات

المشاورات مع األشخاص المتضررين من المشروع حول اآلثار السلبية للمشروع  .2
 والتعويض من بين عدد من القضايا األخرى 

المظالم وغيرها من إعداد خطة عمل التعويض المختصرة )مع رصد آليات رفع  .1
 على المشاورات.إلى تعداد سكاني وأيضًا بناءًا  القضايا( استناداً 

المساعدة في تأمين الموارد المالية الالزمة للتعويض أو المساحات الالزمة من  .3
 األراضي من أجل تبادل األراضي.

وجود نسخة مترجمة ومتاحة من خطة عمل التعويض المختصرة بنسختيها  .2
نهائية تكون متاحة للمجتمعات في شكل وطريقة يسهل عليهم المسودة وال

 الوصول إليها. 
مجلس الخدمات 

)خان يونس  المشترك
 (دير البلح  و رفح 

 التعريف النهائي لألراضي ولشروط حيازتها .2
 تشكيل لجنة حيازة األراضي )مع عضوية األشخاص المتضررين من المشروع( .1
  تشكيل اللجنة االجتماعية .3
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 المسؤوليات لجهةا مراحل التنفيذ
 

األراضي  سلطة
 الفلسطينية

للتأكيد النهائي على ملكية األراضي التي جرى الحصول عليها من خالل 
 التشاور مع األشخاص المتضررين من المشروع

 البلدية

تحديد جميع األشخاص المتضررين، وإجراء المشاورات معهم وتقديم المشورة  .2
 إليهم حول حقوقهم

 تصرة لألشخاص المتضرريناإلفصاح محليًا عن خطة عمل التعويض المخ .1
متابعة جميع المسائل واألمور التي تهم الجمهور والمنظمات غير الحكومية مع  .3

 مراعاة أية شكاوى قد تنشأ خالل عملية التنفيذ.
أو  إجراء االتصاالت المباشرة مع األشخاص المتضررين إما بصورة فردية .2

 ضمن محموعات.
 الميزانية الالزمة من أجل التعويض تخصيص وزارة المالية

 المفاوضات

البلدية/ مجلس 
 الخدمات المشترك

الشروط المرجعية للجنة حيازة األراضي واللجنة االجتماعية ورزمة دعم سبل  .2
 العيش للمنظمات غير الحكومية

عقد االجتماعات التشاورية مع األشخاص المتضررين من المشروع في موقعي  .1
والقديم، وإعالمهم بشأن خطة عمل التعويض المختصرة وكذلك المكب الجديد 

 حيال حقهم في الحصول على التعويضات، واستكشاف أولوياتهم
 تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة .3
 االتصال المجتمعي )العمليات اليومية( إجراء .2

لجنة حيازة األراضي 
لمجلس الخدمات 
المشتركة  فيخان 

يونس و رفح  دير 
 البلح 

 تحديد قيمة التعويضات .2
 الفصل في التظلمات .1
 تخطيط التفاوض ووضع العرض النهائي .3
 تقديم التوصية بقبول رزمة التعويضات إلى وزارة المالية أو سلطة األراضي  .2
 االستئناف ضد قيم حيازة األراضي أمام المحاكم الفصل في .2

إلى األشخاص التصديق على اتفاقيات التعويض وتحويل األموال  وزارة المالية
 المتضررين من المشروع

 الملكية والدفع

 حويل التعويضاتالتصديق على اتفاقيات التعويض وت وزارة المالية

 المحكمة
بت النهائي في المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية والتعويض والتي ال يكون 

 من الممكن حلها ودياً 
 التمويل.ضمان االمتثال مع اتفاقيات  الرصد الخارجي

 الشكاوى والتظلماتاإلجراءات الخاصة ب .9
لقد جرت مناقشة القضية المتعلقة بآليات تحقيق االنتصاف، والغرض منها وأفضل السبل إلى وضع مثل هذه األنظمة مع 
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ء البلدية ومجلس الخدمات ، بما في ذلك أعضاذات العالقةاألشخاص المتضررين من المشروع، وغيرهم من األطراف 
 .المشترك

 
والتظلمات. ووفقًا لما تفيده المقابالت التي جرى تنفيذها  سمية اللتماس االنتصاف في الشكاوى وهناك قنوات رسمية وغير ر 

مع األشخاص المتضررين من المشروع، فقد أشار أولئك األشخاص إلى وجود خطوات متعددة لزيادة اإلجراءات الشكلية، 
االنتصاف في الشكاوى والتظلمات. وتتمثل الخطوة األولى في االستفادة من شيوخ القبائل،  من أجل تحقيق إتباعهاوالتي يتم 

والذين يمثلون جهة داخلية، ومع ذلك، معترف بها وتحظى باالحترام، من أجل طرح شكاوى المجتمع وتظلماته. وغالبًا ما 
مستويات المحلية، وتكون هذه العملية، في يسعى أعضاء المجتمع إلى التماس سبل االنتصاف بصورة غير رسمية على ال

جزء منها، معتمدة على مدى تعقيد المسألة. وفي أعقاب مثل هذه اآلليات غير الرسمية )والتي يوافق األشخاص المتضررون 
من المشروع على أنها متاحة لهم(، فقد جرى العمل على تأسيس آليات تتصف بقدر أكبر من الرسمية على النحو الوارد 

 ه أدناه:   وصف
  مستقلة )تتضمن في عضويتها بعض لجنة اجتماعية رفح على تأسيس لدير البلح و  عمل مجلس الخدمات المشتركلقد

على مستوى  يتم تقديمهااألشخاص المتضررين من المشروع( لتحقيق االنتصاف والتعامل مع التظلمات والشكاوى التي 
ألطراف الفاعلة من المجتمع المحلي، ممن يمثلون أصحاب األراضي المشروع. كما تتألف اللجنة أيضًا من عدد من ا

والقادة في المجتمع المحلي. وستعمل هذه اللجنة المحلية على رصد عملية تنفيذ خطة عمل التعويض وضمان وجود 
قونها. التمثيل الجيد لجميع األشخاص المتضررين من المشروع، والتأكد من أنه يتم منحهم جميع المزايا التي يستح

عدم اتباع العمليات الصحيحة، فإن هذه اللجنة االجتماعية ستتأكد من إجراء التواصل السليم مع السلطات وفي حال 
التي توكل إليها مهمة تنفيذ خطة عمل التعويض. وسيتم التأكد من أن جميع األشخاص المتضررين من المشروع 

في ذلك عدد محدود من األيام التي يتوجب خاللها على البنك يعون وجود هذه اللجنة، وتوفر آليات االنتصاف )بما 
الدولي تقديم الرد(. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة االجتماعية بصورة وثيقة مع جميع األطراف ليتم عكس التقدم المحرز 

   ونوعية عملية التعويض واإلبالغ عن أية مشكالت أو معيقات إلى البنك الدولي.  
 
 نظرًا ألنه سيتم تقديم التعويضات إلى أصحاب األراضي، ولضمان كون العملية قد كانت مصادرة. الطعن في نية ال

لحصول على الترخيص، فإنه سيتم اإلعالن عن ذلك في اثنتين من الصحف العربية، القدس لمعلومة للجميع، وكشرط 
تنفيذ المشروع، كما يكون من الممكن  عنعبر شبكة اإلنترنت  اإلعالنيومًا بعد عملية  22وفلسطين، لفترة تصل إلى 

إيداع الطعون الخطية ضد المشروع لدى بلدية رفح. وسيتم النظر في جميع الطعون المقدمة خطيًا من قبل مجلس 
 أيضًا في الطعون التي يمكن تعديلها من خالل التعديالت في التصميم. النظر الخدمات المشتركة. كما سيتم 

 
 قد تنشأ المنازعات والخالفات حول من يستحق الحصول على ملكية المتنازع عليها. االستئنافات على أساس ال

التعويض. وقد يكون من شأن االفتقار إلى التوثيق الرسمي حول وضع قطعة األرض أو اتفاقية اإليجار أن يفضي 
وقد تغدو مثل هذه إلى نشوء خالفات من هذا القبيل، األمر الذي يؤثر على تطبيق خطة عمل التعويض المختصرة. 

الحاالت واحدة من المعيقات الرئيسية في المشروع الذي يعتزم تنفيذه، نظرًا لكون ملكية األرض ال تكون مسجلة لدى 
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( والتي ال تكون Habal El Sabaa) ا أراضي حبال السبعسلطة األراضي. ويتم وصف ملكية األرض هنا بوصف
 مسجلة لدى مكتب التسجيل التابع لسلطة األراضي.  

 
 األرض، فإنه توجد  هذه باإلضافة إلى ذلك، وفي حال وفاة المالكين، ونقل ملكية أرضهم مع وجود نزاعات حول ملكية

عملية قائمة يكون من خاللها التحقق من وضع ملكية األرض من قبل سلطة األراضي الفلسطينية ووزارة المالية 
   مل هذا عددًا متنوعًا من الوثائق؛والبلدية أمرًا ضروريًا. وقد يش

 
  نسخ عن صكوك ملكية األرض، وسندات الرهن العقاري، وإيصاالت اإليرادات أو غيرها من المناقصات القانونية 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
 فال بد من إتاحة قائمة الناخبين أو أي سجل رسمي آخر.اإلثبات على اإلقامة،  لتقديم 

 
وستحاول البلدية العمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي أصحاب األراضي في إطار المشروع، وفي حال عدم 

فيها. ويحق ألصحاب األراضي األفراد أو  فسيتم إحالة القضية إلى المحكمة من أجل البت  اتفاق،  أي التوصل إلى
المستأجرين االستئناف من خالل إجراءات المحكمة، كما أنهم قد يرغبون في القيام بذلك. وستكون القرارات واألحكام الصادرة 

اع الخطوات من المقترح اتبعن المحكمة حول الملكيات المتنازع عليها، واتفاقيات الحيازة أو المليكة ملزمة لجميع األطراف. 
 التالية:
يجب على الشخص المتضرر تسجيل التظلم خطيا إلى البلدية. يجب أن يتم التوقيع على مذكرة تظلم و تأريخها  (2)

من قبل الشخص المتضرر. في حال عدم قدرة الشخص التضرر على الكتابة، ينبغي عليهـ/ا الحصول على 
 (: نموذج التظلم.8ـ/ا. انظر إلى ملحق )مساعدة لكتابة الرسالة و دمغ بصمة اإلبهام الخاصة به

يوما يتم خاللها إجراء أي لقاءات أو مناقشات مع الشخص المتضرر. إذا  22يجب أن تستجيب بلدية في غضون  (1)
تعلق التظلم بتقييم األصول، قد تبرز الحاجة إلى خبراء  بطلب إعادة تقييم األصول، وهذا قد يتطلب فترة أطول من 

الة، يجب إخطار الشخص المتضرر من قبل أحد الوجهاء / السلطات أن شكواهـ/ا يجري النظر الوقت. في هذه الح
 فيها.

إذا لم يتلق الشخص المتضرر استجابة أو كان غير راض عن النتيجة في الوقت المتفق عليه ، فعليهـ/ا  رفع  (3)
 تظلمهـ/ا إلى البلدية.

يوما من الشكوى التي  22لمفاوضات( في غضون سوف تدأب البلدية على حل المشكلة )من خالل الحوار وا (2)
 رفعت. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، يتم أخذ الشكوى إلى محاكم القانون.

 
جرى  التيستعقد المحكمة جلسات االستماع في الطعون ضد المستويات المقدرة من التعويض قيمة التعويض.  فيالطعن 

تقديمها من قبل مجموعة أو أفراد من أصحاب األراضي. وستعمل المحكمة على مراجعة كل قضية مرفوعة أمامها والتوصل 
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 إلى واحدة من التوصيات الثالثة التالية:  
  تأكيد العرض األصلي؛ 
  ،اقتراح عرض منقح في جلسة االستماع؛ وأيضًا 
 يتم تطويره في إطار التفاوض. وضع مبادئ توجيهية جديدة لتطوير عرض منقح ل 
 

خطيًا وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق مع ذلك، في ظل المبادئ التوجيهية المنقحة، فإنه سيكون على البلدية التأكيد 
، وإحالة المسألة مجددًا إلى المحكمة. نعلى التفاصيل الواردة في آخر عرض لألشخاص المعنيين أو لممثليهم الشرعيي

كم الصادر عن المحكمة ملزمًا لجميع األطراف. وستستمر عملية حيازة األراضي على أساس التغييرات في قيم وسيكون الح
 التعويضات التي تقررها المحكمة. 

 والتنفيذ المتابعةالترتيبات الالزمة لعمليتي  .11
 

. وتشمل و متابعة إلى خطة رصدتكون هناك حاجة س،   المختصرةإعادة التوطين من أجل تقييم ما إذا تم تلبية أهداف خطة 
، ويوفر الموارد بما في ذلك األشخاص المسؤولين أو األساسية  مراحلال و خطة الرصد المؤشرات التي يتعين رصدها

المختصرة واألنشطة إعادة التوطين خطة الخاصة بالرصد و متابعة تنفيذ الترتيبات  تكون المؤسسات لتنفيذ أنشطة الرصد. 
 المنفذة. للمؤسسةتحت المسؤولية الشاملة   جزءا من عملية الرصد واإلبالغ عن المشروع كونها تشكليض ذات الصلة بالتعو 

 المختصرة:  إعادة التوطينخطة عمل  لمتابعةأشكال  من المتوقع وجود خمسة
 

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

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

 
  .رفح، وبالتنسيق الكامل مع صندوق تطوير دير البلح و سيقوم مجلس الخدمات المشتركة في الرقابة الداخلية

، بتنفيذ عملية الرقابة الداخلية لرصد تنفيذ خطة عمل التعويض  وحدة إدارة المشروع –وإقراض البلديات 
المختصرة. وستعمل هذه الجهات على رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة مقابل 

تحديدها في وقت مسبق، وتسهيل عمل المراقبين الخارجيين والمستقلين، من خالل أهداف األداء التي جرى 
الحفظ الفعال للسجالت وإعداد التقارير الدورية حول التقدم المحرز في سير العمل في المشروع. وستعمل 

رة في البلديات على توفير اإلنذار المبكر بشأن الصعوبات والشواغل المرتبطة بخطة عمل التعويض المختص
إطار المشروع، كما ستتأكد من أنه تجري معالجة مخاوف األشخاص المتضررين من المشروع على نحو مالئم 
وكاف من قبل المشروع. وستعمل األطرف، بصورة مشتركة، على التأكد من أنه يجري تقديم التعويضات إلى 

 األفراد المناسبين وبما يتوافق مع اتفاقيات التعويض. 
 

  :وحدة  –سيتم التعاقد مع شركة استشارية من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات خدمات االستشارة الخارجية
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إدارة المشروع لتقديم الدعم حول عمليتي التصميم والتنفيذ المفصلتين للخطط والتدابير المقترحة المختلفة المذكورة 
المعاملة المناسبة لألشخاص المتضررين من أعاله أو أي خطط أو برامج إضافية تكون مقبولة وتضمن 

المشروع. كما ستكون الشركة االستشارية مسؤولة أيضًا عن عمليات إعداد التقارير الدورية حول التقدم المحرز 
 في سير العمل والتحديات التي تواجهها عملية التنفيذ. 

 
  :دولي على تنفيذ عملية مراجعة منتظمة ستعمل بعثات اإلشراف التابعة للبنك الالرصد من قبل البنك الدولي

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

 
  :المحرز سيتم تكليف فريق بإجراء مراجعة مستقلة للتقدم التقييم نصف الفصلي/تقييم نهاية المشروع المستقل

ومناقشتها قبل عملية المراجعة نصف الفصلية. وسيتم خالل عملية المراجعة هذه  ،مشكالت ةفي عملية التنفيذ وأي
إجراء الزيارات الميدانية وعقد التشاورات مع األشخاص المتضررين من المشروع لتحديد تجاربهم، وتوثيق 

. وسيمثل اإلجراء الذي سيتم اتخاذه في ضوء هذه المشاكل، والحلول وأية قضايا عالقة، مع تقديم التوصيات
المراجعة عنصر تقرير استكمال تنفيذ المشروع، على النحو المطلوب في إجراءات البنك الدولي. وال يعتبر البنك 

 الدولي المشروع مكتماًل تمامًا إال بعد تسجيل المخرجات المرضية لخطة عمل التعويض المختصرة.  
 

 والميزانيةالجدول الزمني  .11
إن النفقات التي تنطوي عليها عملية تنفيذ خطة عمل التعويض المختصرة هذه هي التكاليف التي يجب أن يغطيها المشروع 
لتعويض أصحاب األراضي عن حيازة األراضي. وتمثل خطة عمل التعويض المختصرة المبادئ التي تم استنادًا إليها تقدير 

 ة المرتبطة بخطة عمل التعويض المختصرة هذه، على النحو التالي )بالدوالر األمريكي(:التكاليف. ويمكن تلخيص الميزاني
  

 الموازنة التقديرية لتنفيذ خطة إعادة التوطين المختصرة (:1جدول )
 

 حدود التعويض
 ميزانية مكب النفايات الصلبة في صوفا 

 7 )بالدوالر األمريكي(
 حيازة األراضي للمرحلة األولى 

 8دوالر أمريكي للدونم الواحد**( 210111× دونم  126)
92,160,000 

                                                           
  %05ل بحوالي الميزانية هي لغرض التمويل وهي قائمة على النطاق الواسع من قيمة األرض القابلة للتفاوض عليها؛ وسيكون النطاق المتدني للميزانية أق  7
االجتماعية المرتبطة بعملية تنفيذ المشروع المقترح. تتعرض خطة عمل التعويض المختصرة إلى عدد من العوامل التي قد تؤثر على فعاليتها في التقليل من المخاطر   8

يل الشواغل وترتبط هذه المخاطر بأصحاب المصلحة ذوي النفوذ على المستوى المحلي وما فوق المحلي ممن يحاولون ضرب خطط التعويض أو بعدم نقل أو تمث
م من خالل خطة عمل التعويض المختصرة تقديم السياسات واألهداف المصممة لحماية والمصالح الخاصة بالمجموعات المستضعفة بصورة جيدة في منابر الحوار. وقد ت

وية الدعم اإلقليمي والمحلي مصالح األشخاص المتضررين من المشروع والتي قد تتأثر سلبيا  من جراء تنفيذ المشروع بحيث يتم الحد من المخاطر االجتماعية كما يتم تق
 للمشروع

عن طريق  دونما   95والتي تبلغ مساحتها  ةضي أبي ريدرامالك وتم تعويض أرض ال. دونما   830.032 من المشروع لمرحلة األولىلمجموع األراضي المصادرة  بلغتو 9

 .أردنيا   ينارا  د 1,103,104 . وتبلغ موازنة التعويضات اإلجمالية لألسر األربع المتبقية  دونما   18مساحتها ه بأرض حكومية مبادلة أرض
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 حيازة األرض للمرحلة الثانية 
 2,560,000 دوالر أمريكي للدونم الواحد( 210111×   126)

حيازة األرض للمرحلة األولى في حال التعويض عن كامل األرض 
 4,720,000 10المملوكة وليس الموقع المقصود فقط.

 
 (ARAPخطة إعادة التوطين المختصرة )لتنفيذ  جدول زمني (:5جدول )

 

 المسئوليات الجهة المرحلة
 األشهر

1 2 3 1 5 6 

إعداد 
المشروع  

و 
 المفاوضات 

صندوق 
تطوير و 
إقراض 
 البلديات

.التشاور مع األشخاص المتأثرين بالمشروع ، 2
اآلثار السلبية و التعويض من ضمن القضايا 

 األخرى 

            

.إعداد وثيقة خطة إعادة التوطين المختصرة )مع 1
رصد آليات تقويم التظلمات و غيرها من القضايا( 

على أساس التعداد السكاني و كذلك بناًء على 
 المشاورات. 

            

.المساعدة في تأمين الموارد المالية الالزمة 3
 للتعويض أو مساحة أرض للتبديل.

            

.ترجمة و إتاحة النسخة النهائية و المسودة لخطة 2
إعادة التوطين المختصرة للجان المجتمعية بشكل و 

 صيغة سهلة بالنسبة لهم.

            

 بلدية رفح

             .التحديد النهائي لألرض و شروط االستمالك.2
.تشكيل لجنة تخصيص األرض )بعضوية ممثل 1

 عن األشخاص المتأثرين بالمشروع(
            

             .تشكيل اللجنة االجتماعية3
سلطة 

األراضي 
 الفلسطينية

التأكيد النهائي على ملكية األرض بالتشاور مع 
 األشخاص المتأثرين بالمشروع.

      
 

      

.تحديد جميع األشخاص المتأثرين بالمشروع و 2 البلدية
التشاور معهم و توجيه النصح لهم فيما يتعلق 

            

                                                           
استخدامها في المستقبل. مع تصف دراسة الجدوى المساحة الالزمة لتوسيع الموقع الحالي المستخدم للتخلص من النفايات الصلبة، ومحطة التدوير، والوحدات الستة ليتم  10

كب، كالمساحات الالزمة من أجل إيقاف وتنظيف ذلك، فهي ال تتضمن أية مساحات إضافية يتوجب العمل على تخصيصها من أجل خدمات أخرى مربتطة بعمل الم
ن تقديم جزء من أرضهم السيارات. وهذا يشير إلى إمكانات تبادل األرض بكاملها والتي يمتلكها المالكون وحل المشكلة المتوقعة التي ستنشأ عندما يرفض المالكو

 للمشروع واالحتفاظ باألجزاء المتبقية منها.
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 بحقوقهم.
.اإلفصاح محليًا عن خطة إعادة التوطين 1

 المختصرة الخاصة باألشخاص المتأثرين بالمشروع.
            

.متابعة جميع المسائل التي تهم الرأي العام و 3
منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بأي شكاوي قد 

 تنشأ خالل عملية تنفيذ المشروع.

            

.االتصال المباشر مع األشخاص المتأثرين 2
 بالمشروع بصورة فردية أو جماعية.

            

وزارة 
 المالية

 تخصيص الميزانية لزوم التعويض الناتج عن
 االستمالك.

            

المتابعة و 
 التقييم

البنك 
 الدولي

  

   البلدية

جهة 
 خارجية

  

 

 استحقاقات التعويض، الصيغة والتوقيت .12
تثمين من قبل سلطة األراضي الفلسطينية لتقدير األراضي المصادرة بهدف انشاء المكب الجديد في صوفا. تم تشكيل لجنة 

كما جاء في الملحق التاسع. وتم تشكيل  1121فبراير  22دينار أردني للمتر المربع بتاريخ  2سعر  ثمينلجنة الت وحددت
امت لجنة التثمين الثانية بتقسيم األراضي المصادرة الى خمس لجنة تثمين ثانية بقرار من وزير الحكم المحلي، وبدورها ق

دينار أردني،  2(= Cدينار أردني، فئة ) 2.2(= Bدينار أردني، فئة ) 0(= Aكالتالي: فئة ) 1121سبتمبر  22فئات في 
ا يلي المعايير المستخدمة في فيمو . أردني كما جاء في الملحق العاشر دينار 3.5 (=Eفئة ) و أردني دينار 3.2(=Dفئة )

 :التثمين
  22 رقمصوفا  طريق المسافة منبعد أو قرب . 2
 المسافة من الخط األخضر مع إسرائيل بعد أو قرب . 1
  الحالي المسافة من المكببعد أو قرب . 3
 . أسعار السوق المحلي2

، نتائج التثمينمن المشروع على دراية تامة بإعادة التوطين، يجب أن يكون األشخاص المتضررين وكما هو الحال في خطط 
 11في  عقد رسميأبلغ مجلس الخدمات المشترك أصحاب األراضي الخمسة الرئيسين لنتائج التقييم في اجتماع وعليه 

بتثمين  ، وخاصة فيما يتعلقفي المحاكم الطعن في أمر المصادرةاألراضي ب العديد من أصحابوقام  .1121سبتمبر 

مرحلة المتابعة و التقييم سوف تستمر 

 شهور.. 1إلى ما بعد فترة الـ
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كل مالك أرض من تفصيل لعملية تعويض  . وفيما يليأرض مقابل أرض التعويض بمبادلة حين طلب آخرون  فياألراضي، 
 .(2األسر الرئيسية الخمس )الشكل 

 
 

 (. حالة تعويض مالكي األرض المستملكة2شكل )

 دونم 20عائلة المالك منير الشاعر: مساحة األرض المصادرة  21.2
. ووصلت للقضاء تحديًا لما جاء بتقرير لجنة التثمين حول تقييم أسعار األراضي المصادرة منير الشاعرتوجهت عائلة المالك 

دينار أردني  9بما جاء بتقرير لجنة التثمين. وعليه تحدد سعر األرض بـ  التي أكدت بدورهاو المسألة إلى المحكمة العليا، 
 الشاعر.منير للمتر المربع الواحد ألرض 

عائلة منير الشاعر. وأودع المجلس مبلغ التعويض دينار أردني ل 226 1110 االجمالية مبلغ وقدرهوقد بلغت قيمة التعويض 
الشاعر على موافقة تفيد بأنه  منير وقع السيد 1126فبراير  13 تاريخ المحكمة. وفي لقرار المحكمة، في صندوق  فقاً و 

دونم كما جاء في ملحق  20والتي تبلغ مساحتها  يع التعويضات المستحقة عن األرض المستملكة من عائلتهحصل على جم
، 1121أكتوبر  22في  الخدمات المشترك مجلس. أ. وقد تم تسجيل األرض المستملكة باسم السلطة الفلسطينية لصالح 23

 ..أ 21الملحق كما جاء في بموجب مرسوم االستمالك 
 

 دونم 28.9عائلة المالك صالح شبير: مساحة األرض المصادرة  21.1
عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب لدى  دينار أردني 2180211غ وقدره بلعويض المالك صالح الدين شبير بمتم ت

 قعو شبير. و موكل عنه يدعى السيد اتحاد شكري  شبيرالمالك صالح الدين  . وفوض1122ديسمبر  21بنك فلسطين في 
يفيد أن وكيله صالح الدين شبير قد تلقى كافة التعويضات  1126مارس  3السيد اتحاد شبير على سند اقرار بتاريخ 

األرض  تسجيل وقد تم.ب. 23دونم كما جاء في ملحق  28.9مساحتها المستحقة عن أرضه المستملكة والتي تبلغ 
كما جاء في ملحق  ، بموجب مرسوم االستمالك1121 أكتوبر 22باسم السلطة الفلسطينية لصالح المجلس في المستملكة 

 ب..21
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 دونم 22.36عائلة المالك سعد الدين أبو سنيمة: مساحة األرض المصادرة  21.3

توجهت عائلة المالك سعد الدين أبو سنيمة للقضاء تحديًا لما جاء بتقرير لجنة التثمين حول تقييم أسعار األراضي المصادرة. 
 6ر لجنة التثمين. وعليه تحدد سعر األرض بـ ووصلت المسألة إلى المحكمة العليا أيضًا، والتي أكدت بدورها بما جاء بتقري

دينار أردني للمنزل القائم في األرض  210111دينار أردني للمتر المربع الواحد لألرض المستملكة ومنح مبلغ وقدره 
دينار أردني عن األرض المستملكة من  090261المستملكة. ومن ثم تم تعويض المالك سعد الدين أبو سنيمة بمبلغ وقدره 

قد حضر المالك سعد الدين أبو سنيمة شخصيًا . و 1126فبراير  29حساب في بنك فلسطين بتاريخ الل ايداع مصرفي الى خ
ووقع المالك سند اقرار بتلقيه كافة التعويضات  يونس الغالق الملف الخاص بقضية التعويض. خانقسم على طلب من بناءًا 

.ج. وقد تم تسجيل األرض 23دونم كما جاء في الملحق  22.36ها المستحقة عن أرضه المستملكة والتي تبلغ مساحت
، بموجب مرسوم االستمالك كما جاء في ملحق 1121أكتوبر  22المستملكة باسم السلطة الفلسطينية لصالح المجلس في 

 .ج.21
 

 دونم 20.209عائلة المالك زياد الشاعر: مساحة األرض المصادرة  21.2
والممثل عن ورثة  دينار أردني للمتر المربع بين مجلس الخدمات المشترك 9التعويض بقيمة تم توقيع مذكرة تفاهم حول سعر 

 9وافق مجلس الوزراء على سعر التعويض و  .1122أكتوبر  16 وهو السيد زياد الشاعر بتاريخ عبد محمد الشاعرالمالك 
الك زياد الشاعر بتسليم القسمة الرضائية قام الم، 1126يوليو  12تاريخ  فيو . 1126يونيو  31دينار للمتر المربع في 

. وبلغت قيمة التعويض االجمالية للمالك 2888أغسطس 0بتاريخ الخاصة بالورثة والموافق عليها من قبل نقابة المحامين 
به الى حسا زياد الشاعر المالك لصالح مبلغ التعويض وزارة المالية بإيداع . وعليه قامت2260111زياد الشاعر مبلغ وقدره 

المالك زياد  وقع ،1126فبراير  13في و . 1126يونيو  19تاريخ لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني  في  صرفي وفقاً الم
 دونم 20بلغ مساحتها الخاصة باألرض المستملكة لعائلته والتي ت أنه تلقى جميع التعويضاتسند اقرار ينص على الشاعر 

أكتوبر  22المستملكة باسم السلطة الفلسطينية لصالح المجلس في  وقد تم تسجيل األرض. .د 23ملحق كما جاء في 
بتقديم أوراق زياد الشاعر قام المالك ، 1126نوفمبر  11في .د. و 21، بموجب مرسوم االستمالك كما جاء في ملحق 1121

دونم كما  20عن  دونم بدالً  20.209ثبويتة حسب القسمة الرضائية والتي تفيد أن اجمالي مساحة األرض المستملكة هي 
.أ. وعليه قام المجلس بالتحقق من صحة االدعاء قانونيًا حول مساحة األرض االضافية والتي تبلغ 22جاء في ملحق 

.ب. وعليه وقع المالك زياد الشاعر اشعار يفيد بأنه تلقى التعويض المستحق عن هذه 22كما جاء في ملحق  1م209
 ج..22ما جاء في ملحق ك 1م 209المساحة االضافية والتي تبلغ 

 
 دونم 81عائلة المالك راضي أبو ريدة: مساحة األرض المصادرة  21.2

بتعويض مبادلة أرض مقابل أرضه المستملكة. وعليه قام برفع طلبه الى مستويات عليا  يدةطالب مالك األرض راضي أبو ر 
والذي يفيد بالتوافق على التعويض بناءًا  1126فبراير  26بتاريخ  مجلس الوزراء الفلسطينيوالتي أودت الى اصدار قرار من 
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كما جاء في ملحق  األراضي الحكوميةدونم من  01بـ دونم  81والتي تبلغ مساحتها على مبدأ مبادلة األرض المستملكة 
 مستبدلةال. وتم تسجيل األرض 26كما جاء في ملحق  1126أبريل  22واعتمد هذا االتفاق بموجب مرسوم رئاسي في . 22

. وقد تم تسجيل األرض المستملكة باسم 1126مايو  22بتاريخ  أراضي لشهادة تسجيل راضي أبو رريدة وفقاً  المالك باسم
 .ه.21، بموجب مرسوم االستمالك كما جاء في ملحق 1121أكتوبر  22السلطة الفلسطينية لصالح المجلس في 
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 قائمة بأسماء مالكي األراضي في منطقة المشروع :(2الملحق رقم )

مساحة األرض  اسم مالك األرض الرقم
 )دونم(

 81.111 راضي سليمان أبو ريدة 2
 28.9 صالح الدين شبير 1

 62.111 ورثة سعيد محمد الشاعر 
 آمنة المالحي الشاعر )الزوجة( 3

 كمال سعيد الشاعر )متوفى ولديه أبناء في السعودية( 2 
 محمد سعيد الشاعر 2 
 حيدر سعيد الشاعر 6 
 رياض سعيد الشاعر )متوفى ولديه أبناء في السعودية( 0 
 ماهر سعيد الشاعر 9 
 محمود سعيد الشاعر 8 
 خالد سعيد الشاعر 21 
 جمال سعيد الشاعر 22 
 أنور سعيد الشاعر 21 
 نعيمة سعيد الشاعر 23 
 إنصاف سعيد الشاعر 22 
 راوية سعيد الشاعر 22 
 فاطمة سعيد الشاعر 26 
 جميلة سعيد الشاعر 20 
 عبد الله سعيد الشاعر 29 
 عايدة سعيد الشاعر 28 
 20.209 الشاعر محمدورثة عبد   

 ميسر عيد بربخ )الزوجة( 11
 الشاعر محمد عدنان عبد 12 
 الشاعر عبد محمدزياد  11 
 الشاعرعبد محمد هشام  13 
 الشاعرعبد محمد عصام  12 
 الشاعرعبد محمد عماد  12 
 الشاعرعبد محمد عطاف  16 
 الشاعرعبد محمد نبيلة  10 
 11الشاعرعبد محمد ميسرة  19 
 12الشاعرعبد محمد  هناء 18 
 

                                                           
الشاعر  عبد محمد المالك يع ورثةتي تم التوافق عليها رسميا  من جم، وال8570يوليو 87ى مجلس الخدمات المشترك والتي استلمت في تاريخ للقسمة الرضائية لد وفقا   11

 .عبد محمد الشاعر ةميسر لم تدرج في القسمة الرضائية وانما تم ادراج الوريث هالة عبد الكريم الشاعر، فإن الوريث 7999أغسطس  1في 
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مساحة األرض  اسم مالك األرض الرقم
 )دونم(

 الشاعرعبد محمد تهاني  31
 62.111 ورثة عبد الله الشاعر  

 مرزوقة قشطة )الزوجة( 32
 الشاعر )متوفى( محمد عبد الله 31 
 أحمد عبد الله الشاعر 33 
 محمود عبد الله الشاعر 32 
 جهاد عبد الله الشاعر 32 
 وليد عبد الله الشاعر 36 
 منير عبد الله الشاعر 30 
 فاطمة عبد الله الشاعر 39 
 مريم عبد الله الشاعر 38 
 ليلى عبد الله الشاعر )متوفية( 21 
 الشاعروفاء عبد الله  22 
 آمنة عبد الله الشاعر 21 
 

 21.111 رائد موسى جمعة أبو سنيمة  23
 60.609 ورثة عبد الرحمن أبو سنيمة 

 ناصر عبد الرحمن أبو سنيمة 22
 غادة عبد الرحمن أبو سنيمة 22 
 هانية عبد الرحمن أبو سنيمة 26 
 سليمان سلمي اللولحي 20 
 رمضان أخمد غلبان 29 
 عطوة أبو سنيمةموسى  28 
 فوزي موسى أبو سنيمة 21 
 أحمد فرج أبو سنيمة 22 
 أسامة ابراهيم أبو عنزة 21 
 22.36 ورثة إسماعيل أبو سنيمة 

 سلمى عطاوي أبو سنيمة )الزوجة( 23
 نور الدين اسماعيل أبو سنيمة  22 
 كمال الدين اسماعيل أبو سنيمة 22 
 محمد اسماعيل أبو سنيمة 26 
 سعد الدين اسماعيل أبو سنيمة 20 
 زينب اسماعيل أبو سنيمة 29 
 

                                                                                                                                                                  
الشاعر  عبد محمد المالك يع ورثةتي تم التوافق عليها رسميا  من جم، وال8570يوليو 87للقسمة الرضائية لدى مجلس الخدمات المشترك والتي استلمت في تاريخ  وفقا   12

 .د الشاعرعبد محم هناء لم تدرج في القسمة الرضائية وانما تم ادراج الوريث عبد الكريم الشاعر، فإن الوريث مها 7999أغسطس  1في 
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مساحة األرض  اسم مالك األرض الرقم
 )دونم(

 بسمة اسماعيل أبو سنيمة 28
 وفاء اسماعيل أبو سنيمة 61 
 6.882 ورثة رزق سالم حسن العطار 

 نصرة )الزوجة( 62
 خضرة )الزوجة( 61 
 سلمان رزق سالم حسن العطار 63 
 محمد رزق سالم حسن العطار 62 
 أحمد رزق سالم حسن العطار  62 
 فريد رزق سالم حسن العطار 66 
 عبد الله رزق سالم حسن العطار 60 
 حمدة رزق سالم حسن العطار 69 
 بسمة رزق سالم حسن العطار 68 
 

 2.111 سلمان رزق سالم العطار 01
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 األولى للمشروع(: قائمة بأسماء مالكي األراضي للمرحلة 1ملحق رقم )
 

مساحة األرض  اسم مالك األرض الرقم
 )دونم(

 81 راضي سليمان أبو ريدة 2
 28.9 صالح الدين شبير 1

 20.209 ورثة عبد الكريم الشاعر 
 ميسر عيد بربخ )الزوجة( 3

 الشاعر محمدعدنان عبد  2 
 الشاعرعبد محمد زياد  2 
 الشاعرعبد محمد هشام  6 
 الشاعرعبد محمد عصام  0 
 الشاعرعبد محمد عماد  9 
 الشاعرعبد محمد عطاف  8 
 الشاعرعبد محمد نبيلة  21 
 الشاعرميسرة عبد محمد  22 
 الشاعرعبد محمد  هناء 21 
 الشاعرعبد محمد تهاني  23 
 20 ورثة عبد الله الشاعر  

 مرزوقة قشطة )الزوجة( 22
 )متوفى(محمد عبد الله الشاعر  22 
 أحمد عبد الله الشاعر 26 
 محمود عبد الله الشاعر 20 
 جهاد عبد الله الشاعر 29 
 وليد عبد الله الشاعر 28 
 منير عبد الله الشاعر 11 
 فاطمة عبد الله الشاعر 12 
 مريم عبد الله الشاعر 11 
 ليلى عبد الله الشاعر )متوفية( 13 
 وفاء عبد الله الشاعر 12 
 آمنة عبد الله الشاعر 12 
 22.36 ورثة إسماعيل أبو سنيمة 

 سلمى عطاوي أبو سنيمة )الزوجة( 16
 نور الدين اسماعيل أبو سنيمة  10 
 كمال الدين اسماعيل أبو سنيمة 19 
 محمد اسماعيل أبو سنيمة 18 
 سعد الدين اسماعيل أبو سنيمة 31 
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مساحة األرض  اسم مالك األرض الرقم
 )دونم(

 زينب اسماعيل أبو سنيمة 32
 اسماعيل أبو سنيمةبسمة  31 
 وفاء اسماعيل أبو سنيمة 33 
 132.639 إجمالي 
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 (: قائمة ممثلي أصحاب األراضي3ملحق رقم )
 

 اسم مالك األرض الرقم
 هشام عبد الرحمن الفرا 2
 ة يدراضي سليمان أبو ر  1
 صالح الدين شبير 3
 حيدر سعيد الشاعر 2
 الشاعرزياد عبد محمد  2
 منير عبد الله الشاعر 6
 رائد موسى أبو سنيمة 0
 سليمان سلمي اللولحي 9
 رمضان أحمد الغلبان 8

 موسى عطوة أبو سنيمة 21
 فوزي موسى أبو سنيمة 22
 أحمد فرج أبو سنيمة 21
 أسامة ابراهيم أبو عنزة 23
 سعد الدين اسماعيل أبو سنيمة 22
 العطارسلمان رزق سالم حسن  22
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 (: توثيق حيازة األراضي لمكب النفايات صوفا الحالي2ملحق رقم )
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 استمارة استبيان ممثلي ماليكة األراضي :(2ملحق رقم )

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

 في إطار إعداد خطة عمل التعويضات

 
 رقم الهوية:      اإلسم: 

 
 موقع قطعة األرض المملوكة ومساحة األرض وشكلها وإحداثياتها .2

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

 األراضي المجاورة لها: .1
................................................................................................................................... 

 
 أسم مالك األرض:  .3

.................................................................................................................................. 
 
 المهنة الرئيسية لمالك ألرض  .2

.................................................................................................................................. 
 
 هل يمتهن مالك األرض مهن أخرى؟ رجاء ذكرها   .2

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

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

 

 ( ) ال (  ) م توافر مستندات ملكية األرض:  نع .0
 

 نوع هذه المستندات  .9
.................................................................................................................................. 

 

 قانونية هذه المستندات  .8
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 توصيف أسرة مالك األرض )األسرة وغيرها من أفراد العائلة ممن يعيشوا مع مالك األرض( :   .22
 العالقة بمالك األرض ال يعمل /يعمل السن النوع سم الفردا

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 الغرض الحالي الذي تستخدم فيه األرض:   .21

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

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

 الزراعة )نوع الزراعة وكمية الدخل السنوي وهل توجد مصادر أخرى للدخل لدى األسرة(  .ب
.................................................................................................................................. 

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

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

 أغراض أخرى )تذكر بالتفصيل(  .د
.................................................................................................................................. 

 
 ( ) ال (  مشروع: نعم )الموافقة على مبدأ االستحواذ على األرض لتنفيذ ال .23

 في حالة الجواب ال
 أسباب الرفض: 

.................................................................................................................................. 
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 خطة إعادة التوطين المختصرة
 الفخاري  )صوفا(مكب النفايات /  مالكي أراضي

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة إعادة التوطين المختصرة
 الفخاري  )صوفا(مكب النفايات /  مالكي أراضي

 

75 
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 دونم من األراضي الحكومية 01دونم بـ  81قرار مجلس الوزراء بشأن التعويض عن األرض المستملكة (: 22الملحق رقم )
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قرار المصادقة على قرار مجلس الوزراء بشأن التعويض بتبادل أرض مقابل األرض المستملكة للمالك راضي (: 62الملحق رقم )
 أبو ريدة
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 (: نموذج تظلم20الملحق رقم )
 نموذج تظلم

 نسخة إلى :  رقم الشكوى 
 نسخة أصلية إلى الجهة المستلمة.   اسم مستلم الشكوى 

 صورة إلى الجهة المسئولة.  المحافظة / المنطقة 
   التاريخ: 

 معلومات متعلقة بحالة التظلم
  موضوع الشكوى :

 بيانات مقدم الشكوى:
 وسيلة تلقي الشكوى:  االسم 

 .عبر الهاتف 
 .من خالل المجتمع المحلي 

 جلسة الحصول على المعلومات:
 .بالبريد 
 .بطريقة غير رسمية 
 .أخرى 

  الهاتفرقم 
  العنوان

  المدينة/القرية/الحي
  المحافظة/المنطقة

  توقيع مقدم الشكوى 

 أمثلة تفصيلية للتظلمات
إلحاق الضرر بالبنية التحتية و الممتلكات  .1

 الطرق.أ.  العامة:
 الجسور. .ب

 خطوط الهاتف و الكهرباء. .ت
 مصادر مياه الشرب. .ث
 مصادر مياه لغير االستخدام اآلدمي. .ج
 شبكة المجاري. .ح
 خرى أ .خ

 نقص و فقدان لمصادر الرزق: .2
 الثروة الزراعية. .أ

 الثروة الحيوانية. .ب
 المشاريع التجارية صغيرة الحجم. .ت
 أخرى. .ث

 . حوادث الطرق:3
 إصابات. .أ

 ضرر في الممتلكات. .ب
 ضرر في الثروة الحيوانية. .ت
 أخرى. .ث

.األحداث المتعلقة بنزع 1
 الملكية و التعويضات )حدد(

التوطين .إعادة 5
 )حدد(

.التوظيف 6
 )حدد(

 .العالقات المجتمعية و إنشاء المخيم:7
 إلزعاج الناتج عن الغبار و األتربة. .أ

 اإلزعاج الناتج عن الضوضاء. .ب
 االهتزازات الناجمة عن االنفجارات. .ت
 السلوكيات السيئة لألشخاص العاملين في المشروع. .ث
 متابعة الشكوى. .ج
 أخرى )حدد( .ح

 . أخرى )حدد(8

 


