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 مقدمة

تولي الحكومة الفمسطينية اىتماما كبيرا بالمناطؽ الميمشة، وبخاصة تمؾ الواقعة في المنطقة المسماة "ج". ففي سياؽ عزميا 
تقديـ  إلى وشركاؤىا ، تسعى الحكومة الفمسطينيةمواطنيف القاطنيف في ىذه المنطقةلعمى تعزيز صمود التجمعات السكانية وا

جراءات االستعمار كافة أشكاؿ الدعـ ليذه التجمعات، وذلؾ في التي  العنصريةالممنيجة و اإلسرائيمي  مواجية سياسات وا 
 الممتمكات، والسيطرة عمى الموارد الطبيعيةمف ىدـ لممنشآت والمنازؿ، ومصادرة  يمارسيا بحؽ أبناء شعبنا في تمؾ المنطقة

والتي تيدؼ بشكؿ أساسي لبقاء  وبناء جدار الضـ والتوسع، وبناء المستوطنات اإلسرائيمية غير الشرعية والتوسع بيا، ،وسرقتيا
عات المحمية في تمؾ يمنع تنمية المجتم بغناىا مف الموارد الطبيعية، وىو ما التي تتمتع طرة اإلسرائيمية عمى ىذه المنطقةالسي

  يعطؿ إمكانية تحقيؽ حؿ الدولتيف. المناطؽ، عوضا عف أنو

عف المكتب الوطني التقارير الصادرة بحسب ، ويسكف فييا مف مساحة الضفة الغربية %61حوالي تشكؿ المناطؽ المسماة "ج" 
في تمؾ  تقع كميا أو جزئيا اتجمع 612 يشوف فييع مواطف فمسطيني 900,000ما يقارب مف التنسيقي لممناطؽ المسماة "ج" 

المنطقة بأىمية استراتيجية كبيرة لبناء الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع  تمؾ . وتتسـ1بما فييا القدس الشرقية المنطقة
فييا مف  وعاصمتيا القدس الشرقية، فالجزء األساسي منيا يشكؿ الحدود الشرقية لفمسطيف، ولما يتوفر 1967مف حزيراف 

فعمية لتعزيز التنمية  إمكانيات الضفة الغربية، ولما يتوفر فييا مفمقومات لتعزيز التواصؿ الجغرافي واالجتماعي والمكاني في 
توفر إمكانية فعمية لمتوسع "ج" المسماة الضفة الغربية، فإف المنطقة  أراضي المستدامة. فبفعؿ المساحة الكبيرة التي تشكميا مف

لموارد تزخر بو مف غنى با. كما أف ما ف واحتياجات التنمية االقتصاديةستيعاب الزيادة الطبيعية في عدد السكاالعمراني ال
المتاحة في  % مف األراضي الزراعية60عمى عمى مصادر محتممة مف النفقط والغاز الطبيعي، و  والثروات الطبيعية، واحتوائيا

ة في البحر الميت ونير يح، ومصادر المياه السطفييا سياحية والمواقع األثريةالكثير مف المعالـ ال الضفة الغربية، ووجود
، وثروات كبيرة مف بار والينابيعدف، ومصادر المياه الجوفية مف اآلاألردف واألودية، وما توفره مف مصادر لألمالح والمعا

 الحجر والرخاـ، كميا تشكؿ مقومات أساسية لمتنمية الفمسطينية المنشودة.

عمى مستويات الخدمات العامة ومستويات المعيشة في التجمعات  شيدت السنوات العشروف الماضية إحراز تقدـ ممموس لقد
ى بالمنطقة "ج" في الضفة ، أي باستثناء القدس المحتمة، وما يسمفمسطينيةالسكانية التي تقع ضمف والية السمطة الوطنية ال

مف المعوقات التي ذلؾ عمى الرغـ رات االجتماعية لغالبية السكاف، لمؤشبعض التحسف في بعض االغربية. وسجؿ، كذلؾ، 
ف كاف شاىدا عمى القدرات الكامنة لالقتصاد والمجتمع  يفرضيا االستعمار اإلسرائيمي. فما تـ تحقيقو مف تطورات إيجابية، وا 

، بفعؿ ما يفرضو المسماة "ج" سيما في المنطقة، والرز الفجوات االجتماعية والمناطقيةالفمسطيني، لـ يكف شامال أو كافيا لسد أب
 .2مف تحديات عمينا االستعمار

                                                           
1
 (.1رلى )نًسٌذ يٍ انزفبصٍم اَظر انًهحك   
2

 َحى رؤٌخ جذٌذح نهُهىض ثباللزصبد انفهسطًٍُ. يبش: انمذش وراو هللا. – 6112(. يؤرًر يبش االلزصبدي 6112انًصذر: يبش ) 
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ح أصبقدرتنا عمى تحقيؽ ما نصبو إليو، اإلسرائيمي تقؼ حائال دوف  يفرضيا االستعمارالتحديات المزمنة التي  ىنا، وألفومف 
السيطرة  عرض لو المنطقة المسماة "ج" بفعؿالتحديات والتغمب عمييا، ومف ضمنيا التيميش الذي تتىذه  مف الضروري مواجية

، وىو تثمار واستغالؿ الموارد الطبيعيةالمتعمقة بحرية الحركة والعيش الكريـ واالس التعسفيةعمييا، واإلجراءات اإلسرائيمية 
المنطقة مف أىمية ، لما تشكمو ىذه عمى مواجيتو بكافة السبؿ التيميش الذي ستعمؿ الحكومة الفمسطينية، بالتعاوف مع شركائيا،

، سواء مف الناحية السياسية أو 1967عمى حدود الرابع مف حزيراف  قصوى عمى طريؽ بناء الدولة الفمسطينية المستقمة
 االجتماعية أو االقتصادية.

ننا ندرؾ أىمية توظيؼ مواردنا البشرية والمالية المتاحة بشكؿ فعاؿ ، نميتياماة "ج" وتلتعزيز سيطرتنا عمى المنطقة المس وا 
ومف  لمواجية ىذه التحديات. ةقالمنطتمؾ  والعمؿ جنبا إلى جنب مع الشركاء المحمييف والدولييف لتنفيذ التدخالت الالزمة في

عممت الحكومة الفمسطينية الحالية، كما الحكومات السابقة، بالتعاوف مع الشركاء المحمييف والدولييف، عمى توفير الخدمات ىنا، 
 عمى تطوير تمؾ. فالعمؿ اإلسرائيمي ستعمارالتي يفرضيا اال بالرغـ مف العوائؽنيف في المنطقة المسماة "ج" لممواطاألساسية 
يشكؿ أولوية قصوى لمحكومة الفمسطينية الحالية، كما لمحكومات الفمسطينية المتعاقبة، وذلؾ مف وتعزيز صمود أىميا المنطقة 

وتوفير الحماية والخدمات األساسية  ،تمؾ المنطقة يف واإلستثمار والعيشمبدأ الحفاظ عمى الحؽ الفمسطيني في السيطرة 
مف حقنا في إقامة دولتنا المستفمة القابمة لمعيش ومقومات الصمود ألبناء شعبنا القاطنيف فييا، وأيضا مف منطمؽ الحفاظ عمى 

بما فييا القدس الشرقية وبينيا وبيف  1967في العاـ حدود الضفة الغربية المحتمة  تماسؾ ووحدة األرض الفمسطينية في خالؿ
 قطاع غزة.

عاقبة بالمناطؽ الميمشة والسيما المنطقة المسماة "ج" في الخطط الوطنية توقد انعكس اىتماـ الحكومات الفمسطينية الم
رتبطة بيا، والتي " واالستراتيجيات القطاعية الم2022-2017خرىا "أجندة السياسات الوطنية لألعواـ آالمتعاقبة، والتي كاف 

أولت اىتماما خاصا بيذه المنطقة، وأكدت عمى أىمية دعـ صمود المواطنيف القاطنيف فييا، وعمى أىميتيا لمتنمية االجتماعية 
 واالقتصادية عمى طريؽ بناء الدولة الفمسطينية المستقمة.

-2018المسماة "ج" لألعواـ تنفيذي لممنطقة "اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ الىذه الوثيقة  إنبثقت ،عمى ىذا األساس
مف األولويات والسياسات الوطنية العامة التي حددتيا "أجندة السياسات الوطنية" واالستراتيجيات القطاعية المختمفة  "2019
نما كجز . 2022-2017لألعواـ  ء مكمؿ فيذه الوثيقة ال تأتي بمعزؿ عف عمميات التخطيط الوطني العاـ وال تنفصؿ عنيا، وا 

عمى تنفيذ السياسات والتدخالت الواردة في تمؾ الخطط ارتباطا بالمنطقة المسماة  تركيز الجيودليا، وتيدؼ بشكؿ أساسي إلى 
، وانطالقا مف المحاور الثالث الرئيسية (2019-2018خالؿ العاميف القادميف ) لمتعامؿ مع احتياجاتيا التنموية الممحة "ج"

، واإلصالح وتحسيف جودة الخدمات العامة، الطريؽ نحو االستقالؿدة السياسات الوطنية"، وىي: التي استندت عمييا "أجن
وتستند ىذه الوثيقة بشكؿ رئيسي عمى تحديد القضايا والتحديات التنموية واألولويات القطاعية، ولتكويف . التنمية المستدامةو 
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اممة في إطار أجندة السياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية منظومة مف التدخالت البرامجية التنموية المترابطة والمتك
 لتعزيز دور المنطقة "ج" في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة. 2017-2022

ممراجعة النصفية ألجندة ، وذلؾ ارتباطا بالفترة المحددة ل2019-2018لعاميف وقد تـ تحديد اإلطار الزمني ليذه الوثيقة في ا
 طنية، وارتباطا أيضا بالبعد التنفيذي ليذه الوثيقة المحدد في الخطة التنفيذية التي تشكؿ جزءا أساسيا منيا.السياسات الو 

ة التي تعمؿ بيا أخذ بعيف االعتبار البيئة الفريدينبغي في إطار عممنا أف نكما أشارت أجندة السياسات الوطنية، فإنو و 
ضرورة العمؿ في مساريف متوازييف: األوؿ يسعى وبالتالي، ستعمار عمى أرضنا، اال المتمثمة في استمرار المؤسسات الفمسطينية

تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ  يسعى إلى ضماف حصوؿ المواطنيف عمى خدمات ذات جودة، وعمى إلى تجسيد االستقالؿ، والثاني
  صمودىـ.الممكف والالـز لتعزيز 

راتيجي لممنطقة المسماة "ج" يسعى إلى تعزيز السيطرة عمى تمؾ المنطقة وانطالقا مف ىذيف المساريف، فإف ىذا اإلطار االست
في إطار تجسيد استقاللنا، وكذلؾ لضماف توفير الخدمات لكافة المواطنيف في تمؾ المنطقة وتوفير الدعـ الالـز ليـ ولتعزيز 

 صمودىـ، بؿ ولزيادة عدد السكاف الفمسطينييف في تمؾ المنطقة.

 والتدخالت بأف ىذه الوثيقة، وبفعؿ التغيرات السريعة عمى األرض، لف تستطيع شموؿ كافة المجاالتىنا، وال بد مف التأكيد 
التي تتعامؿ مع القضايا الخاصة بالمنطقة المسماة "ج"، وىو ما يعني ضرورة بقاء ىذه الوثيقة مرنة وحيوية لمتعامؿ مع 

نشأ أثناء عممية التنفيذ، وبخاصة تمؾ الناشئة عف السياسات واإلجراءات ليذه المنطقة التي قد توالمختمفة االحتياجات الطارئة 
 التعسفية لالستعمار اإلسرائيمي.

 تأتي أىمية ىذه الوثيقة مف كونيا تسعى إلى ما يمي:و 

ة المسماة "ج" في إطار موحد، يجمع قالخاصة بالمنط القطاعيةالوطنية و والتحديات التنموية واألوليات  وضع القضايا -1
 فة السياسات والتدخالت في أجندة السياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية المختمفة ارتباطا بيذه المنطقة.كا

مف خالؿ ترتيبات مؤسسية تنظـ عمؿ تنظيـ العمؿ عمى تنفيذ السياسات والتدخالت الخاصة بالمنطقة المسماة "ج"  -2
 ييف.كافة الشركاء الحكومييف وغير الحكومييف والشركاء الدول

والعمؿ عمى متابعة وتناغميا وضع خطة تنفيذية لمتدخالت في ىذه المنطقة، وذلؾ لضماف واقعية ىذه التدخالت  -3
 تنفيذىا مف قبؿ المؤسسات الحكومية والمؤسسات المحمية والدولية الشريكة. 

مجنتيف الوزارية والفنية ال وبإشراؼ مف قبؿ فريؽ مف الخبراء المحمييف متعدد التخصصات الوثيقة ىذه إعداد عمى العمؿ تـ لقد
ومف خالؿ عممية مشاورات واسعة ما بيف المؤسسات الحكومية،  ،التنسيقي لممنطقة المسماة "ج" نيطالو  المكتببدعـ فني مف و 

تي حددتيا إلى األولويات والسياسات الوطنية الوبينيا وبيف المؤسسات الشريكة المحمية والدولية. واستند العمؿ عمى ىذه الوثيقة 
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وكذلؾ األولويات والسياسات القطاعية التي حددتيا االستراتجيات القطاعية المختمفة "، 2022-2017ندة السياسات الوطنية "أج
لمسياسات والتدخالت اإلنمائية في المنطقة المسماة االستراتيجي  الوطني . كما تـ االعتماد عمى اإلطار2022-2017لألعواـ 

ل ،"2016-2014"ج"  ، ومكتب األمـ المتحدة ى التقارير التي أعدتيا كؿ مف البنؾ الدولي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائيوا 
ومعيد األبحاث التطبيقية )أريج( حوؿ المنطقة المسماة "ج"، وأيضا الدراسات التي أعدتيا مؤسسات  لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية،

في العاـ الذي انعقد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( عديدة، ومف ضمنيا األوراؽ التحضيرية لمؤتمر معيد 
 ة.، وغيرىا مف الدراسات والتقارير المحمية والدولي2016

القدس، وذلؾ مدينة وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف ىذه الوثيقة تغطي بشكؿ أساسي المنطقة المسماة "ج" بدوف التركيز عمى 
. ومف ىنا، فإننا سنعمؿ بالتنسيؽ والتكامؿ ما بيف يات واألولويات والتدخالت الخاصة بلوجود استراتيجية خاصة لمسياسا

المناطؽ الفمسطينية التي ال زالت تخضع لمسيادة اإلسرائيمية الكاممة ومف الوثيقتيف لضماف تحقيؽ أفضؿ النتائج في مجمؿ 
 ضمنيا القدس الشرقية.

ي تواجييا المنطقة فصوؿ رئيسية: يتناوؿ الفصؿ األوؿ أىـ التحديات الت إضافة ليذه المقدمة، تتضمف ىذه الوثيقة خمسة
التركيز عمى التحديات العامة عمى المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكذلؾ عمى التحديات التي المسماة "ج"، مع 

ات العامة لمحكومة الفمسطينية الخاصة تواجييا بعض القطاعات الحيوية فييا. ويتناوؿ الفصؿ الثاني األولويات والسياس
 ، مع التركيز عمى خصوصية المنطقة المسماة "ج".2022-2017بالمنطقة المسماة "ج" وارتباطا بأجندة السياسات الوطنية 

األولويات واألىداؼ والسياسات القطاعية لمقطاعات الحيوية لممنطقة المسماة "ج" وارتباطا بأجندة الثالث الفصؿ ويتناوؿ 
الترتيبات المؤسسية والحوكمية  الرابعالفصؿ ويستعرض  .2022-2017السياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية لألعواـ 

أما الفصؿ الخامس، فيعرض  لمعمؿ في المنطقة المسماة "ج"، واألدوار المناطة بالمستويات المختمفة ليذه الترتيبات المؤسسية.
، والجيات المسؤولة عف 2019-2018امج والتدخالت الخاصة بالمنطقة المسماة "ج" لمسنوات الخطة التنفيذية، بما يشمؿ البر 

 التنفيذ، ومؤشرات قياس األداء، والموازنة المقدرة لمتدخالت.
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 يعطل التنمية وييدد حل الدولتين "ج"المسماة  عمى المنطقة عدم السيادةالفصل األول: 

" عف التحديات التي تواجييا فمسطيف بوضوح، والتي يقؼ عمى رأسيا 2022-2017لقد عبرت "أجندة السياسات الوطنية 
لقياـ الدولة الفمسطينية وتقويض كؿ فرصة ماض في أجندة الضـ والتوسع،  فيذا االستعمار. اإلسرائيمي االستعمار االستيطاني

 الحديث عف المنطقةألعراؼ الدولية. وعند وينفذ سياساتو غير مكترث بالشرائع وا االقتصاد الفمسطيني،بمنيوض المستقمة أو ل
فال يزاؿ االستعمار اإلسرائيمي يمنع المسماة "ج" فإف حجـ ىذه التحديات يزداد لكونيا تقع تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة، 

 . االستثمار والبناء والعمؿ في ىذه المنطقةو  العيش أعدادا متزايدة مف أبناء الشعب الفمسطيني مف

نشاء السمطة الوطنية الفمسطينية، بعد توق بسجالت ممكية األراضي حكومة االستعمار اإلسرائيمي احتفظت يع اتفاقية أوسمو وا 
يجب  طقةفي ىذه المن لألراضي ، ونشأ عف ذلؾ واقع مؤداه أف أي عممية تسجيؿ أو نقؿ ممكية"ج"الخاصة بالمنطقة المسماة 

تنفيذ أىدافيا سواء بمصادرة  حكومة االستعمار اإلسرائيمي، األمر الذي سّيؿ عمى اإلدارة المدنيةما يسمى بأف تتـ في مقرات 
معيقًا أساسيًا ألية عممية تنموية شاممة بسبب عدـ السيطرة والتحكـ عمى استصدار ، في الواقع ،الممكية أو نزعيا. وىذا أصبح

تبارىا متطمبًا مف أجؿ الحصوؿ عمى التراخيص الالزمة باع ،مف قبؿ الفمسطينييف أو استخراج الوثائؽ الخاصة بممكية األراضي
 .الحصوؿ عمى تمويؿ مف أجؿ اإلستثمار أو إقامة المشاريع في تمؾ المنطقةلمبناء أو 

ويعتبر قطاع الحكـ المحمي مف أبرز القطاعات التي تتأثر باإلجراءات والقيود التي يفرضيا االستعمار االستيطاني عمى 
جراءات الترخيص المتعمقة بو ،يمنع نظاـ التخطيط الحضري، حيث المنطقة المسماة "ج" اإلدارة ما تسمى بوالذي تفرضو  ،وا 

بيئة طاردة وغير آمنة  النظاـ خمؽ ىذاالواقعة فييا، بؿ  مف تنمية التجمعات الفمسطينية ،المنطقةىذه المدنية اإلسرائيمية عمى 
 ستعمارفبعد اال ولية، وتحوؿ دوف تنمية االقتصاد الفمسطيني المحمي.يؽ االستثمارات المحمية والدتعوتتسـ بالمخاطر، و 

، 1966قانوف التخطيط األردني المطبؽ في الضفة الغربية منذ العاـ  السمطة االستعماريةعّدلت  ،1967اإلسرائيمي عاـ 
ومف خالؿ النظاـ  .(418لصالح نظاـ تخطيط مركزي تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة )بموجب األمر العسكري رقـ 

بفرض القيود والعقبات عمى التجمعات الفمسطينية سمطة االستعمار ، تقـو "ج"التخطيطي والتنظيمي القائـ في المناطؽ المسماة 
عبر إصدار أوامر باليدـ واإلخالء والمصادرة بحؽ إما مف خالؿ تقييد أو رفض إعطاء التراخيص لمبناء، أو في تمؾ المناطؽ، 

 . تراخيص أنيا بنيت بدوفىذه السمطات آت تّدعي مباني ومنش

في إطار سعي االستعمار االستيطاني اإلسرائيمي إلحكاـ سيطرتو عمى المنطقة المسماة "ج"، ولمضغط عمى السكاف إلجبارىـ ف
يف أوؿ مف ولغاية شير تشر  2016آالؼ المنشآت والمنازؿ، وتشريد اآلالؼ مف السكاف. ففي العاـ  قاـ بيدـعمى مغادرتيا، 

  منشأة، منيا  1430سجؿ عدد الممتمكات الفمسطينية التي ىدمتيا قوات االستعمار االستيطاني اإلسرائيمية ، 2017العاـ 
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كذلؾ قامت قوات االستعمار االستيطاني اإلسرائيمي منشأة في القدس الشرقية.  309منشأة في المنطقة المسماة "ج"، و 1,121
 .3شخص في القدس الشرقية 465شخص في المنطقة المسماة "ج" و 1,574، منيـ رة نفسياشخص في الفت 2,039بتيجير 

تمنع الفمسطينييف عمميا مف االستثمار  ، فإف الطريقة الحالية التي تدار بيا المنطقة المسماة "ج"4وحسب تقرير لمبنؾ الدولي
مف تمؾ المناطؽ يمكف الوصوؿ إليو مف فقط صغير جزء و أنيا تخضع بشكؿ كامؿ لسيطرة االستعمار اإلسرائيمي،  فييا، حيث

% مف المناطؽ المسماة 1مف  باستعماؿ أقؿلمفمسطينييف  فالحكومة اإلسرائيمية تسمح. الفمسطينيةالقتصادية قبؿ المؤسسات ا
 حوالي فما نسبتو و خارج الحدود المسموحة لمبناء بيا لمفمسطينييف،ية، والباقي يقع تحت قيود شديدة أمبنالمناطؽ الوىي "ج"، 
 عمى الحصوؿ الفمسطينييف عمى يستحيؿ. لذا عمميًا، ال يزاؿ 5رة االسرائيميةطتحت السي"ج" ؽ المسماة طالمنا% مف 70

 عممية ويمكف وصؼ. المسماة "ج" منطقةال في القائمة الفمسطينية القرى داخؿ حتى اقتصادية، أو سكنية ألغراض تصاريح
 الطبيعية الموارد استخراج عمى نفسو الشيء وينطبؽ ،"العالية والتكمفة دوالتعقي الغموضب "ممموءة ابأني طمبات التصاريح تقديـ

 البنية التحتية العامة. وتطوير

 اإلدارة إلى ما يسمى الفمسطينيوف قدميا التي % فقط مف تصاريح البناء3.5ووفقا لتقارير البنؾ الدولي، تمت الموافقة عمى 
 ىذه المناطؽ في في الفمسطينية التجارية لممشاريع تصاريح أي منح ولـ يتـ المناطؽ المسماة "ج"، في لمبناء اإلسرائيمية المدنية
 محجر فقط مف قبؿ الشركات الفمسطينية منذ 12مزرعة واحدة لمتمور. كما تمت الموافقة عمى فتح  باستثناء األخيرة السنوات

 وأعدت دولي تمويؿ عمى بالفعؿ حصمت قد الفمسطينية الشركات عضب أف مف الرغـ وعمى. في ىذه المناطؽ 1994 عاـ
بسبب القيود عمى تمؾ  المشاريع ىذه مف أيينفذ  لـإال أنو، حتى اآلف، الميت،  البحر شاطئ عمى سياحية لمشاريع خطط

 .المناطؽ

فبالرغـ . الغربية الضفة مف كبيرة ءأجزا في القانوف إنفاذ المفروضة عمى الوصوؿ لممناطؽ المسماة "ج" تعرقؿ أيضا القيود إف
 قادرة غير الفمسطينية المدنية الشرطة الغربية جميعيا تقع في المنطقتيف "أ" و "ب"، فإف الضفة في لمشرطة مركزا 64 مف توفر

"ج"،  المسماة المنطقة في تمر ىاتيف المنطقتيف بفعؿ ارتباطيما معا مف خالؿ طرؽ مف أجزاء في بكفاءة القانوف إنفاذ عمى
 المدنية الشرطة أفراد عمى ويتعيف. إلى ىذه المنطقة والوصوؿ التنقؿ وذلؾ بفعؿ القيود التي يفرضيا االستعمار اإلسرائيمي عمى

وذلؾ عف طريؽ تقديـ طمب تنسيؽ خطي وموافقة  المناطؽ ميمة في تمؾعف أية المسبؽ لمجانب اإلسرائيمي  اإلبالغ الفمسطينية
 الشرطة أفراد قدرة إعاقة وبالتالي ،والتعامؿ معيا الجريمة موقع ما يزيد مف الوقت الالـز لموصوؿ إلىم اإلسرائيمييف عميو،

 .فعاؿ بشكؿ القانوف إنفاذ عمى الفمسطينية

                                                           
3

 october-23-10-report-civilians-https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-2017-0انًصذر:  
4

 .6112رمرٌر انجُك انذونً،  
5
ظً انًؼهُخ أراظً نًُبغك انؼسكرٌخ انًغهمخ واألراايُبغك َفىر انًسزىغُبد اإلسرائٍهٍخ و  :رح االسرائٍهٍخطرشًم االراظً انزً رمغ رحذ انسٍ  

وانطرق انًخصصخ  انعى وانزىسغ دونخ واألراظً انًسروػخ يٍ لجم انًسزىغٍٍُ وانًحًٍبد انطجٍؼٍخ واألراظً انًغهمخ انًؼسونخ ثجذار

 .االراظً انًصبدرح ثسجت أواير وظغ انٍذ وانجُبءونهًسزىغُبد واألراظً انًصبدرح لرة انجحر انًٍذ 

https://www.ochaopt.org/ar/content/protection-civilians-report-10-23-october-2017-0
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السالمة المجتمعية  عمى يؤثر الغربية الضفة مف كبيرة أجزاء في بفعالية الخدمات تقديـ عمى الفمسطينية الشرطة قدرة عدـ إف
تأسيس أي  الوضع األمني يتردد المستثمروف فيففي ظؿ ىذا . االستثمارية عمى البيئة سمباً  ويؤثر ،العاـ األمني الوضعوعمى 
، وفي أجزاء مف المنطقة "ب" التي ال تخدميا الشرطة الفمسطينية بفعالية نتيجة القيود في المنطقة المسماة "ج" استثماري نشاط

الفمسطينية  وتواجو الجيات أو التخريب، السرقة ألفعاؿ المناطؽ ىذه في الموجودة الستثماراتا تتعرض ما اإلسرائيمية. وكثيرا
 المستثمروف ينتيي ما وكثيرا. مرتكبييا عمى القبض أو الحوادث ىذه مثؿ وقوع فيمنع كبيرة صعوبات المسؤولة عف تنفيذ القانوف

 لحماية خاصة مؤسسات أمف توظيؼ إلى يمجأوف أو بيـ لحقت التي األضرار عف لمتعويض إضافية صيانة تكاليؼ بتكبد
ولتذليؿ التحديات التي تفرضيا السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى  االستثمار ويقمؿ جدواه. تكمفة مف بالطبع يزيد وىذا. استثماراتيـ

عيد ضبط الوضع األمني العاـ المنطقة المسماة "ج"، يمعب المحافظوف الفمسطينيوف في المحافظات المختمفة دورا ىاما عمى ص
 في محافظاتيـ، وىو ما يبقي عمى بعض فرص االستثمار في تمؾ المنطقة.

سرائيمية المباشرة عمى الموارد الطبيعية الفمسطينية السيطرة اال ، تزداد بالمقابؿومع ازدياد المعيقات االسرائيمية لمتنمية الفمسطينية
سيما في المنطقة  توطنات ال تزاؿ تتمدد وتتوسع في جميع أنحاء الضفة الغربية والومصادرتيا وبخاصة األرض والمياه. فالمس

 111 حوالي الضفة الغربية بدوف القدس الشرقية في اإلسرائيمييف المستوطنيف عدد بمغ أوسمو، اتفاقية توقيع فعند المسماة "ج".
، مستوطنة 174بما فييا القدس الشرقية   "ج"اطؽ المسماة عدد المستوطنات اإلسرائيمية في المناالف بينما يقّدر  ، 6نسمة ألؼ

 وفي الوقت نفسو، .7ألؼ مستوطف إسرائيمي 620، يعيش فييا حوالي 107 (Outpostsة )وعدد النقاط االستيطانية اإلسرائيمي
 المنطقة مساحة مف %4.47 حاليا المبنيةاالستيطانية  المناطؽ كبير لتشكؿ بشكؿ المستوطنات تشغميا التي المساحة توسعت

وكما ذكر سابقا، فإف األراضي التي تسيطر عمييا المستوطنات فعميا، أي داخؿ ما يسمى بالحدود البمدية . المسماة "ج"
ضافة لذلؾ، يمتيـ جدار الضـ 15.54وتبمغ لممستوطنات، تتجاوز الحد المذكور بكثير  % مف مساحة المنطقة المسماة "ج". وا 

 335% مف االراضي الواقعة في المنطقة المسماة "ج"، ويحاصر ما يزيد عمى 16.43ما يزيد عف و في حاؿ اكتمالوالتوسع 
 .8ألؼ مواطف فمسطيني، بمف فييـ المواطنيف مف سكاف القدس الشرقية، وبينو وبيف الخط األخضر

 ،نية مف قبؿ االستعمار اإلسرائيميمى سيطرة ومصادرة الموارد الطبيعية الفمسطيالمياه أبرز األمثمة الصارخة عمصادر  دّ ع  ت  و 
حيث يعاني المواطنوف الفمسطينيوف مف تراجع كمية ونوعية المياه التي يمكف استخداميا لألغراض المختمفة مف سنة ألخرى. 

 تواصؿ إسرائيؿ% مف حقوقيـ المائية، بينما 20ويرجع ذلؾ إلى تحديد كمية المياه المتاحة الستخداماتيـ المختمفة بأقؿ مف 
ياه إلى مفاوضات ، وتأجيؿ البت في حقوؽ المالضفة الغربيةالفمسطينية في % مف المصادر المائية 80استخراج ما نسبتو 

استغمت سمطات االستعمار اإلسرائيمي الوضع بتكثيؼ نيبيا لتمؾ الحقوؽ، فحسب تقرير لمبنؾ الدولي، الوضع النيائي. لقد 

                                                           
6
B’TSELEM: http://www.btselem.org/topic/area_c 

6112. رمرٌر هٍئخ يمبويخ انجذار واالسزٍطبٌ 
7
  

8
 بٌ.طًُ انزُسٍمً وهٍئخ يمبويخ انجذار واالسزٍغوفك ثٍبَبد دائرح شؤوٌ انًفبوظبد وانًكزت انى 

http://www.btselem.org/topic/area_c
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. وىو ما يعني تناقص 9لتي حددتيا اتفاقية أوسمو لالستخدامات اإلسرائيمية% مف الحصة ا180زادت إسرائيؿ الضخ إلى 
حصة الفرد الفمسطيني مف سنة ألخرى السيما مع زيادة عدد السكاف، وتراكـ أزمة شح المياه وتردي جودتيا بشكؿ تصاعدي. 

 79ا، وباتت حصة الفرد ال تتجاوز وحسب المقاييس اإلقميمية أصبح وضع الوصوؿ إلى المياه النقية في فمسطيف األكثر سوء
 100البالغ  تعتمده منظمة الصحة العالميةالمعيار الصحي األدنى الذي أقؿ بكثير مف ، وىو الستخداماتو كافة في اليـو اً لتر 

 .لتر يومياً 

ـر السكاف مف ، وتحاه خمؼ جدار الضـ والتوسعآبار المي مف قامت سمطات االستعمار اإلسرائيمي بعزؿ العديدإضافة لذلؾ، 
صوؿ إلى بعض الينابيع واستخداميا، كما يمنع االستعمار وصوؿ خدمات الكيرباء إلى مصادر المياه في المنطقة المسماة الو 

، يقطنيا في المنطقة المسماة "ج" تجمعا سكانيا 120 يفتقرو  "ج" ما يعيؽ مف القدرة عمى ضخ المياه لمتجمعات الفمسطينية.
صياريج عالية التكمفة، والتي االعتماد عمى مياه ال ما يضطر سكاف ىذه التجمعات إلى، بكات مياهإلى ش ألؼ مواطف، 180

لترا لمفرد يوميا، أي خمس الكمية التي  21التجمعات إلى  . وينخفض استيالؾ المياه في بعض10قد تيدد صحة المواطنيف
الستيالؾ المنزلي ولمثروة الحيوانية عمى صمود ىذه توصي بيا منظمة الصحة العالمية. ويؤثر نقص مياه الشرب الالزمة ل

كما تفتقر معظـ التجمعات السكانية الفمسطينية إلى شبكات صرؼ صحي، حيث ال تزيد نسبة المساكف المرتبطة التجمعات. 
ي ، عمما بأف كافة التجمعات السكانية الواقعة فوقطاع غزة في الضفة الغربية % فقط31مع شبكات الصرؼ الصحي عف 

مما يؤدي الى صرؼ مياه الصرؼ الصحي في األودية والممرات  توفر فييا مثؿ ىذه الشبكات،ال ي المناطؽ المسماة "ج"
ويعود ىذا النقص إلى االستعمار اإلسرائيمي المديد، المائية الطبيعية والذي ينعكس بشكؿ سمبي عمى البيئة والمصادر الطبيعية. 

ذه الخدمات لمتجمعات السكانية الفمسطينية، إضافة إلى المعوقات التي يضعيا عمى الذي أىمؿ بشكؿ كبير إيصاؿ مثؿ ى
 تنفيذىا بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية والسيما في المناطؽ المسماة "ج".

ومستدامة  آمنة وكافية مياه توفير مصادر، فتحديا أساسيا شكؿ عدـ السيادة والسيطرة عمى مصادر المياه الفمسطينيةتومف ىنا، 
 وينطبؽ ىذا بشكؿ خاص الفمسطينية،الحكومة التحديات التي تواجو  نيف، ولجميع االستخدامات، مف أىـلكافة المناطؽ والمواط

فإف ىناؾ حاجة ممحة عمى المناطؽ المسماة "ج" لما تتمتع بو مف مقومات وخاصة في مجاؿ االستثمار الزراعي. وبالتالي، 
دارتيا بشكؿ مستقؿ، بما لتسوية مسألة الحقوؽ الما ئية الفمسطينية، والتي تشمؿ ضماف السيطرة التامة عمى المصادر المائية وا 

وقؼ االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ و  في ذلؾ المياه السطحية في البحر الميت ونير األردف واألودية، وكذلؾ المياه الجوفية،
لوقؼ المفتاح الرئيسي والتي تشكؿ بمجمميا  ،ى المزيد مف مصادر المياهإلالفمسطينييف وصوؿ ضماف حرية و  ،المياه الفمسطينية

دارة ىذه المصادرالتدىور، و  بما يمكف مف تمبية االحتياجات المائية الالزمة إلحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،لتطوير وا 
 المستدامة.
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ارتباطا مباشرا بضغوطات  ،مصادرتياو عمى األرض والمياه بالسيطرة  ،وترتبط المعوقات التي يفرضيا االستعمار اإلسرائيمي
المسماة "ج". فمف أبرز التحوالت  في المنطقة لألسر القاطنة المورد األساسي لمعمؿ والدخؿعمى القطاع الزراعي الذي يشكؿ 

ج المحمي قبؿ االنتفاضة ربع النات يالييكيمة عمى االقتصاد الفمسطيني ىي انييار مركزية قطاع الزراعة، حيث تراجع مف حوال
أىميا القيود  ،عدة عوامؿ، وىو تراجع يرتبط ب2015% فقط في العاـ 3.6ثـ إلى % في منتصؼ التسعينيات، 12األولى إلى 

. ويعزو تقرير لمبنؾ الدولي التراجع في اإلنتاج الزراعي إلى 11التي يفرضيا االستعمار اإلسرائيمي عمى األرض والمياه والتسويؽ
لى أف الفرصة ياه الصالحة لمري، ويشيرمنقص ال الضائعة  االقتصادية إلى إمكانيات كبيرة لمتوسع في حاؿ توفير المياه، وا 

. وىذا يؤكد عمى أىمية منح موضوع حقوؽ المياه 12% مف الناتج المحمي اإلجمالي10بسبب عدـ توفر المياه تصؿ إلى 
. فالقطاع ، إضافة لوقؼ سمب األراضير اإلسرائيمي لممياه الفمسطينيةاالىتماـ والجيد الكافييف لوقؼ سمب حكومة االستعما

الزراعي الفمسطيني يمتمؾ ميزات فريدة بفضؿ التنوع المناخي، والسيما المناطؽ الخصبة في منطقة األغوار الواقعة في المنطقة 
 المسماة "ج"، والتي يمكف زراعتيا عمى مدار العاـ. 

دية في التطوير بفعؿ السيطرة اإلسرائيمية عمى المنطقة المسماة "ج". فبفعؿ ىذه السيطرة ال تزاؿ ويواجو قطاع الطاقة معوقات ج
فمسطيف تفتقر إلى مصادر اإلنتاج المحمية لمكيرباء لسد احتياجات السوؽ، باستثناء محطة توليد كيرباء غزة، حيث تعتمد 

 ، إلى إعاقة2022-2017يجية قطاع الطاقة استرات أشارت تيراد كمصدر ليذه الطاقة. لقداالسفمسطيف، بشكؿ رئيسي عمى 
تعطيؿ خطط الحكومة في  المسماة "ج" عدة مشاريع استراتيجية لتطوير القطاع، ومف ضمنيا السيطرة اإلسرائيمية عمى المنطقة

قة الرياح، وتعطيؿ ، مثؿ مصادر الطاقة الشمسية وطاوالسيما في األغوار استغالؿ موارد الطاقة الطبيعية في ىذه المنطقة
، وتعطيؿ (رنتيس بتروؿ )حقؿ 1967در البتروؿ المحتممة في الضفة الغربية الواقعة بمحاذاة حدود العاـ اإمكانية استغالؿ مص

إنشاء خط النقؿ الكيربائي عمى الضغط العالي، والذي يشكؿ العمود الفقري لنظاـ  خطوط الربط مع األردف، وتعطيؿإنشاء 
نظاـ التوزيع الكيربائي عمى الضغط المتوسط لنقؿ وتعطيؿ إنشاء يربط شماؿ الضفة الغربية بجنوبيا،  كونو النقؿ الكيربائي

مرور في ي مدف وبمدات الضفة الغربية، والتي بمجمميا تتطمب الالطاقة الكيربائية مف محطات التحويؿ إلى مراكز األحماؿ ف
 المنطقة المسماة "ج".

المديد توفير الخدمات الرئيسية لمتجمعات السكانية الفمسطينية، والسيما تمؾ الواقعة في المنطقة  لقد أىممت سمطات االستعمار
بفعؿ استمرار السيطرة اإلسرائيمية عمى ىذه المنطقة بعد إنشاء المسماة "ج" بفعؿ استيدافيا، والسعي لتيجير السكاف منيا، و 

لتجمعات اتواجو العديد مف الخدمات التعميمية، . فعمى صعيد اإلسرائيميةلـ تتوقؼ ىذه السياسات السمطة الوطنية الفمسطينية، 
 لمسياسات نتيجة ميمية الكافيةال تمتمؾ المرافؽ التعأو ، الحصوؿ عمى التعميـالوصوؿ و في صعوبات في المنطقة المسماة "ج" 
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مبة طمف مجموع ال %9أكثر مف  جووايوبسبب ذلؾ،  السمطات االستعمارية.التي ت طبقيا  المتعمقة بالتخطيط والترخيص
ـ تعاني معظتمقي خدمات التعميـ، و تحديات دائمة في مف  "ج"قة المسماة طفي التجمعات الواقعة في المن نيفطينييف والقاطالفمس

، وذلؾ نظرا لموقع ىذه التجمعات بالنسبة لممدارس، " مف تحصيؿ عممي متدفج"المسماة  التجمعات الفمسطينية في المنطقة
ما ، 13لموصوؿ إلى مدارسيـكـ 4مف السير مسافة تزيد عف اة "ج" يضطر ما يزيد عف نصؼ الطمبة في المنطقة المسميث ح

إلى مدارس في تجمعات أخرى. ىذا باإلضافة إلى اعتداءات قوات االستعمار والمستوطنيف  يعني اضطرار الطالب لمتواجو
 إلى الكثير مف الخسائر البشرية والمادية، وتعطيؿ العممية التدريسية. عمى المدارس والطمبة، واإلغالؽ والحواجز، ما أدى

التجمعات الواقعة في  مف 117حيث تعاني ينطبؽ عمى خدمات التعميـ، أما عمى صعيد الخدمات الصحية، فينطبؽ عمييا ما 
مسافة تزيد  ات تقع عمىالتجمع مف ىذه% 82كثر مف أوصوؿ الى الخدمات الصحية، فمف صعوبة ال ""جالمناطؽ المسماة 

 تفتقر كثير مف التجمعات المسماة "ج"،فػي المنطقػة اصعوبة البناء . ول14مركز صحي أو عيادةمف أقرب  كيمو متر واحد عف
 .المتنقمػة اتالعيػاد اتخدمػتعتمد بشكؿ كبير عمى مؤىمة، وثابتة، وىي لذلؾ  مراكػز صػحيةالى  السكانية الواقعة فييا
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 لممنطقة المسماة "ج"والسياسات العامة : األولويات يالفصل الثان
رية واالستقالؿ، بتحقيؽ ىدفنا األسمى في الحانطالقا مف الرؤية الوطنية التي حددتيا "أجندة السياسات الوطنية" والقاضية 

مسماة "ج" ىي جزء ال ال ووحدتيا، فإف المنطقة 1967الكاممة عمى كافة األرض الفمسطينية المحتمة في العاـ  وفرض السيادة
الكاممة عمييا واالستفادة مف  مستطاع لتحقيؽ سيادتنا وسيطرتنا يتجزأ مف األرض الفمسطينية، والتي يجب عمينا بذؿ كؿ جيد

المقومات والموراد البشرية والطبيعية المتوفرة فييا، وىو ما يتطمب إسنادنا مف المجتمع الدولي، عمى طريؽ نيؿ حريتنا وتحقيؽ 
 لنا.استقال

اسات ال تنفصؿ األولويات والسياسات العامة لممنطقة المسماة "ج" عف األولويات والسياسات الوطنية التي حددتيا "أجندة السي
التنفيذي برنامج العمؿ ىذه الوثيقة "اإلطار االستراتيجي و  إنعكاس ليا. ومف ىنا، تسعى "، بؿ تشكؿ2022-2017الوطنية 

 تمؾبتعزيز سيطرتنا عمى  تتكفؿ التي الواقعية السياساتية األولويات والتوجيات " إلى تحديد2019-2018لممنطقة المسماة "ج" 
دماجيا في التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقيا  نوعية وتحسيف القاطنيف فييا شعبنا أبناء صمود المنطقة، وتعزيز حياتيـ، وا 

 لتطاؿ كافة أبناء شعبنا وفي جميع األماكف.

 عمى المنطقة المسماة "ج" السيادة الفمسطينيةالقانوينة والحشد والمناصرة لتعزيز تفعيل اآلليات األولى: أولويتنا 

" عمى ثالثة محاور أساسية ارتباطا باألولويات والسياسات الوطنية، كاف أوليا 2022-2017بنيت "أجندة السياسات الوطنية 
الستبداؿ واقع فرض االستعمار اإلسرائيمي لمحقائؽ عمى األرض بواقع محور الطريؽ نحو االستقالؿ، والذي يستيدؼ أساسا 

أولويات وطنية مترابطة يجب العمؿ في إطارىا، وىي:  ة. وقد حددت ضمف ىذا المحور ثالثةإقامة الدولة الفمسطينية المستقم
نياء االستعمار، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية ل دولة فمسطيف. وما مف شؾ بأف المنطقة تجسيد الدولة المستقمة وا 

 المسماة "ج" تحتؿ موقعا ىاما عمى طريؽ تحقيؽ ىذه األولويات. 

بما فييا  1967ففي إطار ىذه األولويات، نؤكد عمى أحقيتنا في السيادة المطمقة عمى كامؿ ترابنا الوطني عمى حدود العاـ 
ننا نسعى لموصوؿ لميـو الذي لف تكو  و"ج"، أو أي  ف فيو تصنيفات لألرض الفمسطينية عمى أساس "أ" و"ب"القدس الشرقية، وا 

تقسيـ إقميمي أخر. فتجسيد الدولة الفمسطينية المستقمة يتطمب، فيما يتطمب، إحكاـ السيطرة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة 
 يقـو بو االستعمار اإلسرائيميما ل، ووضع حد 1967"ج" كجزء أصيؿ وال يتجزأ مف األرض الفمسطينية التي احتمت في العاـ 

فبدوف السيطرة عمى تمؾ المنطقة . نا الطبيعية فييارضنا ومواردنا ومصادر أل ،منيج ومتواصؿمغير قانوني و  ،مف استيالء
حدة ومتيا كوااإلسرائيمية ومقا االستعماريةتتعطؿ الجيود الفمسطينية الرامية إلى بناء الدولة، وىو ما يستدعي مواجية السياسة 

عبر تنفيذ التدخالت الالزمة لدعـ التنمية االقتصادية، ولتوفير نوعية الحياة المالئمة لمواطنينا القاطنيف في مف أىـ أولوياتنا، 
تمؾ المنطقة، ولدعـ صمودىـ، وفرض أمر واقع فمسطيني اليوية في مواجية سياسة األمر الواقع التي يفرضيا االستعمار 

 عمييا. 
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نما وغني عف القوؿ،  بأف تعزيز عالقات الدولة الفمسطينية العتيدة مع باقي دوؿ العالـ، ليس عمى المستوى السياسي فحسب، وا 
األدوات والقنوات الالزمة لذلؾ. وىنا تحتؿ المنطقة المسماة "ج"  ييف االقتصادي واإلنساني، يتطمببشكؿ خاص عمى المستو 
منطقة األغوار، حيث تشكؿ ىذه المنطقة الحدود األوسع مع دوؿ مة و مدينة القدس المحت طمحيأىميتيا الخاصة، والسيما 

الجوار، كذلؾ توفر المنطقة األنسب إلنشاء مطار فمسطيني في الضفة الغربية. ومع استمرار السيطرة اإلسرائيمية عمييا، فإف 
واإلنساني. ومف ىنا، فإف أولوية  دة عمى المستوييف االقتصاديو قدرة الفمسطينيف عمى التواصؿ مع العالـ الخارجي تبقى محد

 إحكاـ سيطرتنا عمى ىذه المنطقة توفر لنا المقومات الضرورية لتعزيز ارتباطاتنا مع دوؿ العالـ.

ولتعزيز السيطرة الفمسطينية عمى ىذه المنطقة، فإف المطموب ليس فقط بذؿ الجيد مف الفمسطينييف فحسب، بؿ أيضا مف قبؿ 
خضاعيا لمقوانيف واألعراؼ الدولية بصفتيا نظاما استعماريا. فمالمجتمع الدولي لمحاسبة إ طالما اعترؼ العالـ بأف سرائيؿ وا 

مف قرارات األمـ قد أكدت الكثير فمسطيف والتعديات الواقعة عمييا تشكؿ مخالفة ألحكاـ القانوف الدولي وقواعده. و استعمار 
ومف ىنا، اإلسرائيمي عمى نحو ال يدع مجااًل لمشؾ.  لالستعمار ة القانونيةالمتحدة والقرارات القانونية الدولية عمى انعداـ الصف

استخداـ أدوات لمدعـ القانوني، و فإننا نعمد في ىذه الوثيقة، ومف أجؿ تجسيد الدولة الفمسطينية المستقمة، إلى وضع إطار 
رة المنطقة المسماة "ج"، سياسيا، واقتصاديا، الحشد والمناصرة، عمى الصعيديف المحمي والدولي، لنص الضغط القانونية، وأدوات

 وقانونيا، وماليا، وفقا ألحكاـ القانوف الدولي، كواحد مف أىـ أولوياتنا الخاصة بيذه المنطقة عمى مدى السنوات القادمة. 

تفعيل لجان و في أطر ىيئات حكم محمي،  في المنطقة المسماة "ج"ضمان شمول كافة التجمعات السكانية أولويتنا الثانية: 
  المواطنينالحتياجات  استجابتيالتعزيز  المحمية وتوسيع صالحيات الييئاتالتنظيم 

" حوؿ اإلصالح وتحسيف جودة الخدمات العامة، والذي 2022-2017تمحور المحور الثاني في "أجندة السياسات الوطنية 
ومة الفعالة. وفي إطار ىاتيف األولويتيف، فإف المنطقة يستند إلى أولويتيف وطنيتيف ىما: الحكومة المستجيبة لممواطف، والحك

واطنيف فييا أيضا. فنظرا لخصوصية ىذه المنطقة، فإف استجابة الحكومة الحتياجات الم حتؿ موقعيا المحوريالمسماة "ج" ت
تعزيز استجابتيا ، وذلؾ مف خالؿ تعزيز بناء الييئات المحمية في التجمعات السكانية الموجودة فييا و يشكؿ أولوية قصوى

 الحتياجات المواطنيف، ومف أجؿ االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة ليـ.

، فإف االستناد إلى المسماة "ج" المنطقة صوؿ إلى المواطنيف فيصعوبات جدية في الو وبما أف الحكومة المركزية تواجو 
يتطمب منا العمؿ عمى تطوير ىذه الييئات، وتوسيع  ما وىوالييئات المحمية يشكؿ واحدا مف استراتيجياتنا لمعمؿ فييا، 

ودورىا في  صالحياتيا، بما يشمؿ دورىا في تنمية االقتصاد المحمي، وقدرتيا عمى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لممواطنيف
وكذلؾ تفعيؿ لجاف  يـ، ويضمف استجابتيا الحتياجات المواطنيف وأولوياتتعزيز التماسؾ االجتماعي ومكونات صموده وبناؤه

نعرض ي ىذه الوثيقة . وليذا، فإننا فالتنظيـ وتوفير دعـ مالي العداد مخططات ىيكمية وممارسة صالحيات تنظيمية
، وكذلؾ لتحسيف الخدمات المقدمة لممواطنيف عمى الييئات المحمية في المنطقة المسماة "ج"محددة تعنى بتطوير  استراتيجية

 .تمؾ المنطقة، كأولويات رئيسية ضمف أولوياتنا لتعزيز سيطرتنا عمييا ودعـ صمود المواطنيف فييا المستويات المختمفة في
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واالرتقاء بيا في المنطقة المسماة "ج"، فإننا سنعمؿ عمى تعزيز الشراكة والتكاممية  توسيع نطاؽ الخدمات التي تقدميا الحكومةول
ف المنظمات غير الحكومية مي القائمة في تمؾ المنطقة، مع الشركاء مبيف أعماؿ الحكومة المركزية، وىيئات الحكـ المح

ننا نتطمع، خالؿ فترةو  الخاص والشركاء الدولييف. والقطاع لممنطقة تنفيذ ىذا اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي  ا 
تطوير الخدمات لو بكافة مستوياتيا  طيطوير عممية التخطوت المسماة "ج" إلى تعزيز الشراكة مع كافة الشركاء غير الحكومييف

التي نقدميا مجتمعيف لممواطنيف في تمؾ المنطقة بيدؼ تحسيف نوعية حياتيـ وتعزيز صمودىـ عمى طريؽ بناء الدولة 
 . 1967الفمسطينية المستقمة عمى حدود العاـ 

اممة لألراضي تشكؿ إحدى أولوياتنا لممنطقة ، فإف تطوير اإلدارة الشأيضا ولتعزيز مستوى الخدمات العامة المقدمة لممواطنيف
المسماة "ج" نظرا لوقوع المساحة األكبر مف الضفة الغربية فييا. وتتطمب اإلدارة الشاممة لألراضي العمؿ عمى استكماؿ تسجيؿ 

مختمؼ األراضي األراضي في تمؾ المنطقة، وتعزيز اإلدارة الكفؤة ألراضي الدولة وأراضي األوقاؼ الموجودة فييا، واستخداـ 
المتوفرة فييا بالشكؿ األمثؿ، سواء لمتوسع الحضري، أو ألغراض التنمية االقتصادية والسيما في القطاع الزراعي، أو ألية 

استكماؿ عممية فمف شأف  أغراض تنموية أخرى، وفقا الحتياجات المجتمعات المحمية، أو لالحتياجات التنموية الوطنية العامة.
لجماعية لمشعب الفمسطيني فييا، وتحفيز ي تمؾ المنطقة صوف وحماية حقوؽ الممكية الشخصية وافتسجيؿ األراضي 

العقاري، ويسيـ في حؿ الخالقات االجتماعية والعائمية المرتبطة بحقوؽ اإلرث والممكية  ع دائرة الرىفيوساالستثمار، وت
 لممواطنيف.

 تنمية المستدامةأولويتنا الثالثة: إدماج المنطقة المسماة "ج" في ال

االستقالؿ السياسي واالقتصادي، " عمى الترابط الوثيؽ بيف التنمية المستدامة و 2022-2017أكدت "أجندة السياسات الوطنية 
التنمية المستدامة في ظؿ حالة الشرذمة الجغرافية التي يفرضيا عمينا  فمف الصعب، إف لـ يكف مف المستحيؿ، تحقيؽ

بالسيطرة االستعمار اإلسرائيمي االستدامة االقتصادية طويمة المدى في ظؿ استمرار  ف الصعب تحقيؽاالستعمار المديد، كما م
في اشتراط حصولنا عمى تصاريح لتطوير البنية التحتية ، وفي ظؿ استمراره عمى أرضنا ومواردنا الطبيعية واستغالليا

عمى أرضنا،  اً . وطالما بقي االستعمار جاثمطقة المسماة "ج"والسيما في المن الضرورية، وتطوير األعماؿ واستيراد المنتجات،
لمتحديات التنموية التي نواجييا، ومف ضمنيا الفجوة التنموية بيف المناطؽ الفمسطينية  فإنو ال يمكف تحقيؽ حموؿ مستدامة

تسـ بالتيميش نتيجة عدـ قدرة المختمفة، والسيما في المنطقة المسماة "ج" التي تخضع لمسيادة اإلسرائيمية الكاممة، والتي ت
 الحكومة الفمسطينية عمى تنفيذ السياسات والتدخالت الالزمة ليا لجسر الفجوة التنموية بينيا وبيف المناطؽ األخرى.

ما بيف مف السير قدما في تطوير مجتمعنا عبر المزاوجة  ال بد لنااعتبرت "أجندة السياسات الوطنية" أنو عمى الرغـ مف ذلؾ، 
بيف السياسات التي ال يمكف تنفيذييا إال بزواؿ اة المواطنيف وتدعيـ صمودىـ، وما قاء بتقديـ الخدمات وجودتيا لتحسيف حياالرت

ونظرا ألىميتيا مف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية، فإف المنطقة االستعمار اإلسرائيمي عف أرضنا. 
ىذه المنطقة مف  مكوالسير قدما لتعزيز التنمية الفمسطينية المستدامة المنشودة، لما تم المسماة "ج" تحتؿ موقعا ىاما في
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تنا األساسية تطوير ىذه المنطقة لضماف صمود المواطنيف مقومات، ولما تحويو مف ثروات. ومف ىنا، فإننا نضع ضمف أولويا
لى إسنادنا مف المؤسسات الدولية لتنفيذ  متطمعيف إلى الشراكة مع كافة شركائنا غيرفييا، بؿ ولزيادة عددىـ،  الحكومييف، وا 

لى ممارسة الضغط مف المجتمع الدولي إلحقاؽ حقوقنا غير القابمة لمتجزئة.  التدخالت الالزمة فييا، وا 

نية مع يطالتجمعات الفمس طوباالضافة الى تعزيز دور الحكـ المحمي في ربوإلدماج المنطقة المسماة "ج" في التنمية المستدامة، 
فإننا نسعى إلى تحقيؽ ذلؾ مف ، تنموية ططات ىيكمية ومكانية وخططوالمتوافقة مع مخ وبناء المبنة االساسية لمتنمية بعضيا
تدخالت في مجاؿ توفير الخدمات االجتماعية وخدمات البنية التكاممية ما بيف التدخالت في المجاؿ االقتصادي، و الخالؿ 

ي استراتيجيتنا إلدماج تمؾ المناطؽ في التنمية المستدامة لما لذلؾ مف أثر في تعزيز صمود التحتية. ومف ىنا فإننا، نبن
مواطنينا في تمؾ المنطقة، وكذلؾ لما تحويو مف مقومات تدعـ بناء االقتصاد الوطني المستقؿ. أما في مجاؿ الخدمات 

تحسيف مستوى حياة المواطنيف القاطنيف في تمؾ  أىمية ىذه الخدمات فيندرؾ االجتماعية وخدمات البنية التحتية، فإننا 
المنطقة، وفي دعـ صمودىـ، وتعزيز إسياميـ في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة. وبيذا، فإف التدخالت التي نعرضيا في ىذه 

عمؽ باإلدماج الوثيقة في مجاؿ إدماج المنطقة المسماة "ج" في التنمية المستدامة تنقسـ إلى مجاليف رئيسييف: األوؿ يت
 االقتصادي، والثاني يتعمؽ باإلدماج مف خالؿ توفير الخدمات االجتماعية األساسية وخدمات البنية التحتية الضرورية.

 عمى طريق بناء اقتصادنا الوطني المستقلاالقتصادية إدماج المنطقة المسماة "ج" في التنمية  المجال األول:

المرىقة التي يفرضيا االستعمار عمينا، وتأميف الدعـ المطموب لتأسيس الشركات  إزالة عوائؽ اإلجراءاتإننا نؤمف بأف 
والمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناىية الصغر في المنطقة المسماة "ج" سيسيـ في تنمية وتعزيز صمود المواطنيف القاطنيف 

لضماف المستقبؿ و الحاضر أو في المستقبؿ.  فييا، كما سيسيـ في دعـ القطاع الخاص الفمسطيني بشكؿ عاـ سواء في الوقت
الفمسطينية  بيف المناطؽ جسر الفجوة التنموية القائمةالمشترؾ والعادؿ لجميع أبناء شعبنا، فإنو يتوجب عمينا العمؿ عمى 

منطقة تسيـ في والذي يتطمب منا البدء بإعادة بناء وتطوير قاعدة اقتصادية في تمؾ ال، المختمفة والسيما المنطقة المسماة "ج"
 بناء اقتصادنا الوطني المستقؿ.

ومف ىذا المنطمؽ، فأننا نسعى إلى تعزيز وصوؿ االقتصاد الفمسطيني إلى المنطقة المسماة "ج" عمى الرغـ مف المعيقات التي 
نطقة مف خالؿ تعزيز صمود المواطنيف في المؾ لتحقيؽ ىدفيف مترابطيف، األوؿ ىو يفرضيا عمييا االستعمار اإلسرائيمي، وذل

توفير البيئة المالئمة لتعزيز اأنشطتيـ االقتصادية وتوفير فرص عمؿ الئقة ليـ، والثاني ىو بناء اقتصاد فمسطيني مستقؿ 
والذي يتطمب إدماج المنطقة المسماة "ج" في خططنا وبرامجنا االقتصادية. وستعتمد استراتيجيتنا لمعمؿ في المنطقة المسماة 

قتصادي عمى تطوير البنية التحتية التي تخدـ األنشطة االقتصادية المختمفة، وتعزيز بناء قاعدة إنتاجية في "ج" في المجاؿ اال
تمؾ المنطقة ترتبط بالمقومات والموارد المتوفرة فييا، وتشجيع االستثمار المحمي واألجنبي المباشر فييا، بالتركيز عمى قطاعات 

ومف خالؿ توفير البيئة االستثمارية واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ة، والسياحة، الزراعة، والطاقة، واإلنشاءات، والصناع
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المالئمة، وبالتركيز عمى االحتياجات االستثمارية الممحة واآلنية لممنطقة المسماة "ج" مع ارتباطيا برؤية اقتصادية وطنية 
 عامة.

عمى التطور السريع والمساىمة الفعالة في التشغيؿ والنمو تو وقدر  ونظرا ألىمية القطاع الزراعي في المنطقة المسماة "ج"
فإننا نسعى مف خالؿ ىذه الوثيقة إلى التركيز عمى التدخالت الالزمة لتطوير ىذا القطاع، لما لذلؾ مف ، والتنمية االقتصادية

ة ىامة عمى المستوى انعكاس عمى توفير فرص العمؿ والدخؿ لألسر القاطنة في تمؾ المنطقة، وتوفير فرص استثماري
االقتصادي العاـ، ولما لمقطاع الزراعي مف أىمية في تعزيز السيطرة والسيادة الفمسطينية عمى األرض في تمؾ المنطقة. وقد 

المسماة  المنطقة في ستصالحلال المناسبة الزراعية األراضي مساحة 2010دراسة نشرت عاـ  في األراضي أبحاث مركزقدر 
% مف الوظائؼ في منطقة "ج" ىي في الزراعة فإف التركيز 39وعمى اعتبار اف حوالي  .دونما 303,763 يقارب بما "ج"

عمى دعـ القطاع الزراعي بمشاريع إستراتيجية وشاممة لجميع مراحؿ سالسؿ القيمة يعد مف األولويات الوطنية والتنموية، ىذا 
ع الزراعي في تمؾ المنطقة، والذي يحتـ عمينا تطوير مصادر المياه باإلضافة إلى توفير المياه الزراعية الالزمة لتطوير القطا

 البديمة في تمؾ المنطقة كواحدة مف أولوياتنا.

 وتحسين نوعيتيا لممنطقة المسماة "ج" البنية التحتية وخدمات األساسية االجتماعية الخدمات توفير: مجال الثانيال

مف األولويات الوطنية التي ترتبط بتقديـ الخدمات لجميع المواطنيف  اً " عدد2022-2017حددت "أجندة السياسات الوطنية 
الفمسطينييف، ومف ضمنيا توفير العدالة االجتماعية وسيادة القانوف، وتوفير التعميـ الجيد والشامؿ لمجميع، وتوفير الرعاية 

ود التجمعات السكانية وتنميتيا. وبشكؿ الصحية الشاممة وذات الجودة والمتاحة لمجميع، وتوفير المقومات الالزمة لدعـ صم
عاـ، فإف المنطقة المسماة "ج" تحتؿ أولوية خاصة ضمف ىذه األولويات، وذلؾ بفعؿ السيطرة الكاممة عمييا مف قبؿ االستعمار 

ية المادية سياسة تقتير شديد في اإلنفاؽ عمى البنى التحت، 1967العاـ  استعمار، منذ اإلسرائيمي. فقد طبقت سمطات االستعمار
، واستمرت ىذه السياسة في المنطقة المسماة "ج" بعد قياـ السمطة الوطنية لممواطنيف واالجتماعية التي تيسر وصوؿ الخدمات

لى تأثيرات سمبية عمى  الفمسطينية. وقد أدت ىذه السياسة اإلسرائيمية إلى تراكـ عجز واضح في وفرة وجودة المرافؽ العامة، وا 
 واطنيف في تمؾ المنطقة، وكذلؾ عمى المناخ االستثماري فييا.نوعية الحياة لمم

الدائمة لتوفير الخدمات الالزمة لمتجمعات السكانية القائمة في تمؾ المنطقة، إال  وعمى الرغـ مف محاوالت الحكومة الفمسطينية
الجتماعية، قد حدت مف وصوؿ الخدمات أف المعيقات اإلسرائيمية وعدـ منح التصاريح الالزمة لتطوير البنى التحتية المادية وا

بتوفير الخدمات الالزمة  ؿ في المنطقة المسماة "ج" المتعمقةومف ىنا، فإف استراتيجيتنا لمعملمواطنينا القاطنيف في تمؾ المنطقة. 
ليـ مستوى بما يضمف  نيف، وتوفير الخدمات األساسيةتنطمؽ أساسا مف سعينا لتحقيؽ العدالة االجتماعية بيف جميع المواط

حياة الئؽ. فإضافة إلى التدخالت االقتصادية التي نسعى لتنفيذىا في المنطقة المسماة "ج" والتي مف شأنيا توفير فرص 
االستثمار، وفرص العمؿ، والحد مف الفقر، فإننا نسعى عمى المستوى االجتماعي لتوفير الحماية االجتماعية لمفقراء والميمشيف 
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ز دور النساء والشباب فييا، وتوفير خدمات التعميـ والصحة الشاممة وذات الجودة، وتعزيز صمود في تمؾ المنطقة، وتعزي
 وتنمية المجتمعات المحمية القائمة فييا.

إننا نسعى إلى استمرار تقديـ خدمات الحماية االجتماعية لكافة األسر واألفراد الفقراء والميمشيف في تمؾ المنطقة، والذيف يتمقوف 
رأسماؿ البشري لتدعيـ صمود مواطنينا ولإلسياـ الفي إطار سعينا لبناء دمات مف وزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية. و تمؾ الخ

نقص البنى التحتية الالزمة لتوفير التعميـ الشامؿ لجميع الطمبة في المنطقة المسماة "ج"، وعدـ في ظؿ في عممية التنمية، و 
توفير البيئة اآلمنة لمتعميـ ى التحتية الالزمة لمتعميـ و بة إلى مدارسيـ، فإننا نسعى إلى تطوير البنتوفر البيئة اآلمنة لوصوؿ الطم

ضماف نوعية القاضية بو األمد  ةأولويتنا الوطنية العامة طويمتتوافؽ مع ىي ، و لطمبتنا القاطنيف في تمؾ المنطقة مف الجنسيف
إلى تجمعات سكانية  والطالباتالتحتية لمتعميـ يقمؿ مف الحاجة النتقاؿ الطمبة التعميـ وجودتو لكافة المواطنيف. فتوفير البنى 

أخرى لتمقي تعميميـ، وبالتالي يقمؿ تعرضيـ لممضايقات مف قبؿ المستوطنيف وقوات االستعمار اإلسرائيمي، والتي تعد مف أىـ 
تطوير لمبنى والخدمات التعميمية في المنطقة  ولتحقيؽ ما نصبو إليو مف التحديات التي يواجييا طمبتنا في تمؾ المنطقة.

 المسماة "ج"، فإننا نسعى إلى الشراكة والتكاممية مع الشركاء مف المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدولييف.

مات لمواطنينا في المواطنيف، فإننا ممتزموف بتوفير ىذه الخد لجميع شاممة صحية خدمات توفيروانطالقا مف توجيات الحكومة ب
المنطقة المسماة "ج"، بؿ وبالتركيز عمييا، نظرا لخصوصيتيا، ولدعـ صمود مواطنينا فييا واالرتقاء بمستوى حياتيـ. فال زاؿ 
المواطنوف في تمؾ المنطقة يتعرضوف ألخطار كبيرة عمى صحتيـ مف قبؿ االستعمار اإلسرائيمي، بسبب محدودية إمكانية 

تجمع سكاني في المنطقة المسماة "ج" الحصوؿ عمى خدمات  117الصحية، حيث يصعب عمى  الحصوؿ عمى الخدمات
الرعاية الصحية األولية والثانوية. وننطمؽ في دعـ المنطقة المسماة "ج" في المجاؿ الصحي مف توجو استراتيجي مفاده تطوير 

 الصحة خدمات فييا مواطنيف في تمؾ المنطقة، بماال نحو وتوجيييا العامة والصحة األولية الصحية الرعاية وتوسيع خدمات
 المزمنة، واألمراض الصحي، والتثقيؼ المجتمع وصحة المدرسية، والصحة النفسية، والصحة والطفؿ، األـ وصحة اإلنجابية،
 والتقنيات حديثةال الطبية والمعدات واألجيزة الحديثة، والعالجات والمقاحات األدوية توفر ضماف ذلؾ ويشمؿ. السارية واألمراض
وكما الحاؿ في خدمات التعميـ في المنطقة  .والمدربة المؤىمة الكافية والكوادر المتطورة، والتأىيمية والتشخيصية العالجية

 المسماة "ج"، فإننا نسعى إلى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدولييف لتحقيؽ توجياتنا.

ة التحتية المادية المرتبطة بتوفير الخدمات الضرورية لممواطنيف في المنطقة المسماة "ج""، وانطالقا مف وعمى صعيد البني
"، والسيما في الوصوؿ إلى مجتمع قادر عمى 2022-2017التوجيات الحكومية التي حددتيا "أجندة السياسات الوطنية 
تجمعات السكانية الفمسطينية في المنطقة المسماة "ج"، وضماف الصمود والتنمية، فإننا نسعى إلى تقديـ الدعـ واإلسناد لم

 ،سالمتيا وتعزيز صمودىا وصوف أمنيا، ورفدىا بالخدمات األساسية، والتأكد مف أنيا تنعـ ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة
ستيطاف في تمؾ المنطقة، وتأخذ دورىا في بناء الدولة وتحقييؽ التنمية. وعمى الرغـ مف الممارسات االستعمارية ومشاريع اال

نعاش القطاع الزراعي، وتوفير  فإننا ممتزموف بمساندة التجمعات السكانية فييا، مف خالؿ استصالح األراضي الزراعية وا 
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الخدمات األساسية الالزمة ليا، وبخاصة ضماف توفر خدمات الطاقة الكيربائية مف خالؿ ربط التجمعات السكانية بمصادر 
ت مياه نظيفة ف االعتماد عمييا، وخدمات المياه والصرؼ الصحي مف خالؿ ربط التجمعات السكانية بشبكاالطاقة التي يمك

وشبكات الصرؼ الصحي، والطرؽ الرابطة لتسييؿ الترابط بيف التجمعات السكانية وتخفيض تكمفة نقؿ المواد األساسية 
 والزراعية.
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المنطقة المسماة "ج"الفصل الثالث: األولويات والسياسات القطاعية في   
ارتباطا باألولويات العامة لممنطقة المسماة "ج" التي تناولناىا في الفصؿ السابؽ، ينقسـ ىذا الفصؿ الذي يعنى باألولويات 
والسياسات القطاعية إلى ثالثة أقساـ رئيسية: يتناوؿ القسـ األوؿ األولويات والتدخالت القانونية والحشد والمناصرة التي 

تعزيز السيادة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة "ج"، ويتناوؿ القسـ الثاني األولويات المتعمقة بتطوير ىيئات الحكـ تستيدؼ 
المحمي وتوسيع صالحياتيا لتعزيز دورىا في االستجابة الحتياجات المواطنيف في المنطقة المسماة "ج"، ويتناوؿ القسـ الثالث 

ة المسماة "ج" في التنمية المستدامة، بشقييا؛ اإلدماج االقتصادي، وتوفير الخدمات األولويات المرتبطة بإدماج المنطق
 األساسية.

 والحشد والمناصرة لتعزيز السيادة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة "ج" ةالقانوني تفعيل اآللياتأوال: 

 الدعم القانوني -1

في إنتياكات  ستعمارتعدد أساليب اال في المجاؿ القانوني بسبب تحديات كبيرة يواجيوا وشركاؤىا الحكومة الفمسطينيةال تزاؿ 
القدس والمناطؽ المسماة "ج" وضعؼ مدينة القانوف الدولي والقانوف الدولي االنساني في كافة المناطؽ الفمسطينية وتحديدا في 

الحكومي واالىمي في التعامؿ اآلني مع ، باالضافة الى استنفاذ الجيد القانوني ستعمارتأثير المنظمات الدولية عمى سياسات اال
وضعؼ  تعدد المرجعيات القانونية المعموؿ بياتحديات عممياتية والمتمثمة ب ىذه االنتياكات. كما تواجو الحكومة الفمسطينية

عونة والسيما في المنطقة المسماة "ج". وقد أدت ىذه التحديات إلى ثغرات تتصؿ بالم لمسكاف االساسية المعرفة القانونية
وىدـ المنشآت  كنقص التمويؿ الالـز لتوفير الخدمات القانونية لجميع الفمسطينييف المعرضيف لخطر التيجير القسريالقانونية، 

 والمباني، ومنع الوصوؿ إلى األراضي والممتمكات، وحؽ اإلقامة، وغيرىا مف االنتياكات اإلسرائيمية.

في تسييؿ وصوؿ الخدمات االساسية الالزمة لكافة الفمسطينييف  ستعماراليشار ىنا الى المسؤولية المباشرة عمى دولة ا
بما فييا القدس  1967القاطنيف في القدس والمناطؽ المسماة "ج". كما أف عدـ انسحاب اسرائيؿ مف كافة المناطؽ المحتمة عاـ 

فكفؿ القانوف الدولي االنساني واإلعالف يجعؿ كافة المناطؽ الفمسطينية محتمة حسب قرارات االمـ المتحدة. وليذا، الشرقية 
في الوصوؿ الى الخدمات االنسانية  1967في كافة االراضي المحتمة عاـ  حؽ الفمسطينييف 15الخاص في الحؽ في التنمية

 ومف دوف الحاجة الى الفصؿ بيف قانونية ونوعية والى الحؽ في التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتنموية عمى حد سواء
كما تعتبر الحكومة الفمسطينية مدعومة بالقانوف  مدعـ االنساني مقابؿ انواع المساعدات والتدخالت االخرى.ل الحدود الجغرافيةو 

، االمر الذي يمكف الدولي بأف التدخالت االنسانية والتنموية في االراضي الفمسطينية المحتمة مترابطة وغير قابمة لمفصؿ
تحقيؽ االنتقاؿ التدريجي مف المرحمة االنسانية والطارئة الى مرحمة التنمية  ضرورة ا مفالحكومة الفمسطينية ومواطنيي

ييف عمى تسييؿ وصوؿ المساعدات بغض النظر لالمستدامة. واعتمادا عمى سبؽ، ستعمؿ الحكومة الفمسطينية مع شركائيا الدو 
                                                           

.1992واػالٌ فٍُب نؼبو  11/161لرار انجًؼٍخ انؼبيخ رلى  
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في االمتناع عف  ستعماروعمى ضماف مسؤولية دولة االعف تصنيفاتيا وتنفيذ التدخالت وحماية االصوؿ مف المصادرة او اليدـ 
 التعرض لتمؾ المساعدات.

لتنفيذ تدخالت المساعدة القانونية في المنطقة واضحة ومشتركة و موحدة قانونية استراتيجية  وضع ومف ىنا أتت الحاجة إلى
 المسماة "ج". 

المنطقة المنطقة المسماة "ج" و القدس و  ؽ مواطنينا فيحماية حقو  إلى مف توفير الدعـ القانونييكمف اليدؼ االستراتيجي 
والسيما في الحصوؿ والمحافظة عمى المسكف، والوصوؿ إلى األراضي، وحماية الممتمكات، في مدينة الخميؿ،  H2 المسماة

 لتالية:وحؽ اإلقامة، مف خالؿ مساعدات قانونية تدعـ صمودىـ. ويتفرع عف ىذا اليدؼ االستراتيجي األىداؼ الفرعية ا

 .ار موحدطضمف ا تيسير المساعدة القانونية المنظمة والمتكاممة ما بيف جميع األطراؼ -1
تطوير ودعـ نظاـ نوعي ومستداـ لممساعدة القانونية، وتطوير القدرات المؤسسية والسياساتية القانونية لمحكومة  -2

 .الفمسطينية
بالشراكة مع كافة الشركاء مف الدوؿ و مناصرة طينية لمالحكومة الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمساستراتيجية رفد  -3

 .ستعماروالتطورات القانونية مف أجؿ التأثير بسياسات اال بالتقاريروالمؤسسات األىمية والدولية 

لدعـ مترابطة ومتكاممة، كوسيمة ىذه األىداؼ، فإننا نسعى إلى تنفيذ تدخالت محددة مرتبطة بركائز ثالث مف أجؿ تحقيؽ و 
مواطنينا ولمنع االنتياكات اإلسرائيمية، فالجمع بيف ىذه الركائز ىو ما يتيح لنا توفير أفضؿ التدخالت القانونية لمنع صمود 

االنتياكات اإلسرائيمية، وكذلؾ الستخداـ الوسائؿ القانونية المتاحة محميا وعمى مستوى المحافؿ الدولية، واستنادا لمبيانات 
 ومف اجؿ تحقيؽ ىذه االىداؼ سيتـ االعتماد عمى الركائز التالية: ميالت المتوفرة. واإلحصاءات والمعمومات والتح

، والتي تستيدؼ الوصوؿ إلى نتائج مباشرة بالحصوؿ عمى أوامر زجرية الفوريةالقانونية  االستجابة: أوال: ركيزة قصيرة األجل
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف  يد لممساعدة القانونية.لمنع ىدـ المنازؿ وضماف إمكانية وصوؿ األشخاص المعرضيف لخطر التشر 

تقديـ خدمات المساعدة القانونية في المنطقة المسماة "ج" إلى قيادة و المسؤولة عف رئيسية المؤسسة الفمسطينية ىي الحكومة ال
ما  واالستيطاف،جدار الىيئة مقاومة ، مف خالؿ الحكومة الفمسطينيةتموؿ كما المنظمات المحمية والدولية،  شركائيا مف جانب

كما  ـ خدمات المساعدة القانونية.يتقدالمنطقة المسماة "ج" لال يقؿ عف عشرة مكاتب قانونية خاصة تعمؿ في جميع أنحاء 
السكنية وحاالت أوامر اليدـ واإلخالء وغيرىا إلى  باألراضي والمباني العديد مف الحاالت المتعمقة الحكومة الفمسطينية حوؿت

 ولتحقيؽ االستجابة القانونية الفورية، فإننا نسعى إلى تنفيذ السياسات التالية: .نفيذية أخرىتمنظمات 

لممؤسسات الحكومية واالىمية المتخصصة لضماف استمرارية برامج الدعـ  ليالماالمؤسسي و  توفير الدعـ . أ
 القانوني.
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بيف المؤسسات القانونية األىمية التنسيؽ والتعاوف المتواصؿ بيف المؤسسات الحكومية المتخصصة مف جية و  . ب
 )المحمية والدولية( مف جية أخرى.

ضماف توفير الوثائؽ والبيانات الدقيقة مف قبؿ المؤسسات المتخصصة، مثؿ وزارة االوقاؼ ووزارة العدؿ ووزارة  . ت
 ردنية.إلى بعض المؤسسات األ الحكـ المحمي، باالضافة

مف شأنيا لعب دور رئيسي في تمكيف المجتمع،  (، والتياالستباقية( الوقائيةونية القاناالستجابة  ثانيا: ركيزة متوسطة األجل:
وتعزيز القدرات ونظـ المساعدات القانونية، وتساعد عمى وضع استراتيجيات قانونية جديدة، بما في ذلؾ المرتبطة بقضايا 

القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف وينتيؾ الفمسطينية لمطعف في النظاـ القانوني القائـ الذي يميز ضد المجتمعات  ،المصمحة العامة
وىنا يتـ التركيز عمى أىمية وجود نظاـ قوي ومتكامؿ لممساعدة القانونية مبني عمى توفر بيانات فنية  والقانوف اإلنساني الدولي.

. ولتحقيؽ االستجابة القانونية دقيقة تساعد عمى زيادة فاعمية المساعدات القانونية، وعمى تحسيف أداء التخطيط القانوني والفني
 الوقائية، فإننا نسعى إلى تنفيذ السياسات التالية:

جوية إلستخداميا في مواجية القضايا المتعمقة بحماية حقوؽ الخرائط ال بيانات محدثة بإستمرار مثؿ توفيرضماف  . أ
 كات اإلسرائيمية.ولمنع االنتيا H2المنطقة المسماة المواطنيف القاطنيف في المنطقة المسماة "ج" و 

تطوير العمؿ المؤسسي الحكومي واألىمي مف أجؿ توثيؽ العالقات الفنية والقانونية الخاصة بقضايا رخص البناء  . ب
باالضافة الى توفير التخصصات الفنية الالزمة وتدريب الطواقـ الحكومية الميدانية في التعامؿ مع التفاصيؿ 

 الفنية مف منظور قانوني موحد.

 القانونية والفنية الخاصة بالمناطؽ المسماة "ج"القضايا  لدعـر خبرات بحثية قانونية متخصصة توفيضماف  . ت
 ولتطوير االستراتيجيات القانونية بشكؿ مستمر.

 ى ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف وبالتعاوف مع شركائيا.متابعة القضايا القانونية لدتنسيؽ و  تطوير نظاـ . ث

وتوحيد  إلى العدالة عف طريؽ دعـ االنشطة القانونية التوعوية ستعمارريف مف االتسييؿ وصوؿ االفراد المتضر  . ج
الترتيبات االجرائية والمؤسساتية المتعمقة بمواجية االجراءات االسرائيمية وبالتعاوف مع المؤسسات الحكومية ذات 

 العالقة.

نية لمقضايا ولتوزيع الجيود الميدانية دعـ الشراكات الحكومية مع المؤسسات القانونية لضماف المتابعات القانو  . ح
 ولدعـ توسيع نطاؽ عمؿ التدخالت المتنوعة عمى االرض. عمى مختمؼ محافظات الوطف بصورة منظمة وفعالة

، وىي مستمدة مف العمؿ الميداني الذي يوفر البيانات والمواقؼ الدولية في السياسات أثيرالت ثالثا: ركيزة طويمة األجل:
حميؿ القانوني بشأف االنتياكات اإلسرائيمية، والتي بدورىا تسيـ في مساعدة مقدمي المساعدة القانونية برفع اإلحصائية والت
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 والتي فبالرغـ مف أىمية توفير المساعدات القانونية المباشرة واآلنية مستوى الوعي حوؿ ىذه االنتياكات عمى المستوى الدولي.
ومة الفمسطينية مف تقديـ خدمات واطنيف الفمسطينييف وال تمكف الحكفي حياة الم ومستداـ ؤدي الي تغيير جذريالت جمميامب

، إال أننا نسعى إليجاد حموؿ جذرية لضماف كافة الحقوؽ األساسية لمشعب الفمسطيني، ومف أساسية وتحقيؽ التنمية المستدامة
مى كافة المستويات السياسية والميدانية، والعمؿ ضمنيا السيادة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة "ج"، وىو ما يتطمب العمؿ ع

عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي لتحقيؽ ىذه الحقوؽ. ولتعزيز السيادة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة "ج"، فإننا نسعى إلى 
، عرض لو المواطنيفحيؿ القسري الذي يتالتركيز عمى أولويات وتدخالت لتعزيز صمود المواطنيف في ىذه المنطقة، ولمنع التر 

ولتحقيؽ ىذا . الحفاظ عمى مساكنيـ، والوصوؿ إلى أراضييـ وحماية ممتمكاتيـممنازؿ والمنشآت، وحماية حقيـ في ومنع اليدـ ل
   ( مف ىذه الوثيقة.2الالزمة في الممحؽ رقـ ) اليدؼ تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات

استراتيجية مناصرة مف قبؿ الحكومة الفمسطينية ومنظمة فسنا، والقاضي بتطوير واعتماد وانطالقا مف اليدؼ الذي حددناه ألن
التحرير الفمسطينية بالشراكة مع كافة الشركاء مف الدوؿ والمؤسسات األىمية والدولية واستخداـ كافة الوسائؿ المتاحة عمى 

اتيجيتنا في مجاؿ الحشد والمناصرة المعنية بدعـ صمود ، فإننا نعرض فيما يمي استر المستوى المحمي أو في المحافؿ الدولية
عمى تمؾ المنطقة،  أبناء شعبنا في المنطقة المسماة "ج"، وكجزء مف استراتيجيتنا األشمؿ في تحقيؽ السيادة الفمسطينية الكاممة

 .1967مف األرض الفمسطينية التي احتمت في العاـ كجزء ال يتجزأ 

 "ج"ة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة الحشد والمناصرة لدعم السياد -2

عامو الخمسيف واتفاؽ أوسمو المؤقت عامو الثالث والعشريف، فإف الحاجة إلى نصرة حقوؽ الفمسطينييف  ستعمارمع دخوؿ اال
 ج""لمنطقة ا بما يسمى% مف الضفة الغربية 61تبدو أكثر أىمية مف أي وقت مضى. فبموجب اتفاقات أوسمو، تـ تصنيؼ 

المتعاقبة ىذا  حكومات االستعمار اإلسرائيمي. ومنذ التوقيع عمى االتفاؽ، استخدمت تخضع لمسيطرة اإلسرائيمية الكاممة والتي
الشرط ذريعة الستعمار األراضي في ىذه المنطقة مف خالؿ خمؽ حقائؽ عمى األرض وقمع سكانيا الفمسطينييف، بما يتعارض 

  والقانوف الدولي.

د والمناصرة والتي ستشكؿ أحد األذرع الوطنية الداعمة لمجيود شوضع اطار موحد لتفعيؿ آليات الحومف ىنا جاءت أىمية 
قبؿ اف نستعرض و في دعـ صمود الفمسطينييف وتعزيز السيطرة عمى كامؿ التراب الفمسطيني. الحكومية واالىمية والدولية 

االىمية التنموية القضايا أىميا  د مفعد عمى تأكيداليجب  مف القطاعات الحيوية، فإنو قطاعاالنتياكات اإلسرائيمية في كؿ 
اليدؼ مف ىذا االتفاؽ  كوف عدـ التزاـ الجانب اإلسرائيمي باتفاؽ أوسمو، وانتياء صالحيتوو  "ج"واالستراتيجية لممنطقة المسماة 

أما القضية الثانية الضفة الغربية.  تدريجيًا عمىلمفمسطينييف فترة انتقالية مدتيا خمس سنوات، تسمح بنقؿ السيطرة لأف يكوف 
ضد االنتياكات التي تقـو بيا الحكومة االسرائيمية بحؽ شعبنا الفمسطيني خاصة في  والمسئولية لةءساالم   غياب اجراءاتفيي 

 بشكؿ تفصيمي فيما يمي:ولقد اوردنا ىذه القضايا والرسائؿ المرتبطة بيا  .المنطقة المسماة "ج"
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  ج"االستراتيجية لممنطقة المسماة االىمية التنموية و"  

عند الحديث عف اىمية المناطؽ المسماة "ج" لمدولة الفمسطينية القابمة لمحياة تبرز قضيتاف اساسيتاف يجب التركيز عمييما في 
 : عند التعرض ليما في تدخالت الحشد والمناصرة رسائؿ خاصة لكؿ منيما ضرورة توجيواستراتيجية الحشد والمناصرة مع 

لممنطقة المسماة "ج" يجعؿ مف إنشاء دولة فمسطينية قابمة لمحياة أمرًا غير قابؿ لمتطبيؽ  إسرائيؿ الزاحؼضـ  :القضية األولى
 عمى نحو متزايد.

 :التي ينبغي توجيييا بالخصوص الرسائل

المتصمة جغرافيًا في  ال يمكف إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة دوف المنطقة المسماة "ج" كونيا المنطقة الوحيدة -1
 الضفة الغربية.

، مقارنة متناثرة  فمسطينيةتجمعات لـ ترسـ المنطقة المسماة "ج" عشوائيًا: فيي تحدد المناطؽ التي يوجد فييا  -2
لذا، تعتبر المنطقة المسماة "ج" مف وجية النظر اإلسرائيمية، أفضؿ وأسيؿ منطقة لالستعمار، “. بالمناطؽ "أ" و "ب

ر إلى طرد أعداد ىائمة مف الفمسطينييف )والتي مف شأنيا أف تجمب المزيد مف االىتماـ الدولي دوف االضطرا
 والعقوبات المحتممة(.

إف معظـ المنطقة المسماة "ج" قد تـ حظرىا عمى الفمسطينييف مف خالؿ عمميات إغالؽ أحادية الجانب تفرضيا  -3
سرائيمييف الذيف يستطيعوف في نياية المطاؼ إنشاء أو إلإسرائيؿ. وىذا يعطي السيطرة الفعمية عمى تمؾ األرض ل

 توسيع المستوطنات غير القانونية عمى ىذه األرض.
حيوية ال يمكف القياـ بيا في المدف مثؿ استراتيجية و يتـ منع الفمسطينييف أو تقييدىـ عف القياـ بأنشطة اقتصادية  -4

 والتي ال تتوفر إال في المنطقة المسماة "ج".الزراعة والرعي ألنيا تتطمب مساحات كبيرة مف األراضي 

 ال يستطيع الفمسطينيوف تطوير المنطقة المسماة "ج" أو استغالؿ مواردىا. القضية الثانية:

 :التي ينبغي توجيييا بالخصوص الرسائل

طقة المسماة عمميات اليدـ )وعمميات اليدـ الفعمية( يحوؿ دوف تطوير المن اخطاراتنظاـ التصاريح االسرائيمي و اف  -1
 "ج".

تخسر الحكومة الفمسطينية مميارات الدوالرات سنويًا بسبب عدـ القدرة عمى تطوير المنطقة المسماة "ج" والقدس  -2
 اعات النقؿ والمواصالت واالتصاالت.طوتوسعة ق شرقية واستخراج الموارد الطبيعيةال

 في المنطقة المسماة "ج" والقدس الشرقية. ة بيااقتصادية خاصتقـو إسرائيؿ بنيب الموارد الطبيعية وتطور مشاريع  -3
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سيساىـ في تجفيؼ المصادر المتاحة  واالستثمار فييا تضييؽ الخناؽ عمى استيراد والتعامؿ مع بضائع المستوطنات -4
 لممستوطنيف.

 
   والمسئولية لةءساالم 

اتيجية الحشد والمناصرة مع استخداـ عند الحديث عف المساءلة والمسئولية تبرز ثالث قضايا يجب التركيز عمييـ في استر 
 رسائؿ خاصة لكؿ منيـ: 

وباألخص األنشطة ) "ج"تقع معظـ انتياكات حقوؽ االنساف وانتياكات القانوف الدولي في المناطؽ المسماة  :القضية األولى
 إسرائيؿ كقراراتمعتدييف أو دولة االستيطانية والممارسات اإلسرائيمية المرتبطة بيا(، وال أحد يقـو بمحاسبة كاًل مف االفراد ال

 .1967منذ عاـ وال تزاؿ  انتيكتيا إسرائيؿمجمس األمف الدولي التي 

 :التي ينبغي توجيييا بالخصوص الرسائل

 مػف خػالؿ سياسػاتيا تنتيؾ الحكومة اإلسرائيمية حقوؽ الفمسطينييف في جميع أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمػة يوميػاً  -1
نيػػا تػرفض االعتػػراؼ بعػدـ شػػرعية أعماليػا بموجػػب القػانوف الػػدولي او حتػى االلتػػزاـ بالقػانوف. وبػػدال وممارسػاتيا، كمػا ا

 . مف ذلؾ، سعت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة إلى الطعف في الحقائؽ القائمة والمنظورات القانونية
نتياكػات؛ إال أف آليػات التطبيػؽ ليسػت متػـز باتخػاذ إجػراءات ضػد ىػذه االياف  الػدولي المجتمع عمىفي ىذا السيناريو،  -2

 مترددة في اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيؿ.  والحكومات األجنبيةجزءا منيا، 
حػؿ الػدولتيف، الػى تالشػي  أدى، ممػا "ج" في اسػتعمار الضػفة الغربيػة والمنػاطؽ المسػماة استطاعت إسرائيؿ االستمرار -3

بػإجراءات دولػة طعف تقػـو أيػة دولػة بػالسػتعمار مسػتمر( بالمقابػؿ ال مع عدـ وجود رؤية لموضع الراىف )ممػا يجعػؿ اال
 حمميا المسؤولية. تو إسرائيؿ 

القانوف الدولي ليس خطئا أخالقيا فقط بسبب المعاناة التي يعاني منيا الفمسطينيوف، بؿ بعدـ احتراـ اف تباىي إسرائيؿ  -4
التػػي تسػػاىـ وسػػاىمت منػػذ  العنجييػػة االسػػرائيمية ىػػي، وىػػذه يقمػػؿ أيضػػا مػػف أىميػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والضػػمانات الدوليػػة

 .وفي العالـ بأسره عقود في زعزعة االستقرار في الشرؽ األوسط

 

الصالحية لتقـو بالتبريرات القانونية لالنتياكات التي تقـو بيا في المناطؽ  ئيؿ إطارا مؤقتا ومنتييإسرا تستخدـ: انيةالقضية الث
 ".ج"المسماة 

 :غي توجيييا بالخصوصالتي ينب الرسائل
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جزء مف إطار قديـ ومنتيي الصالحية )بحسب اتفاقيػة أوسػمو المؤقتػة(، ولكػف تقػـو إسػرائيؿ بإجبػار  "ج"تعتبر المنطقة  .1
قانوني، وىذا يمكنيا مف مواصمة ضميا ألراضي الضػفة الغربيػة وىػدميا  كإطاراستخدامو الى جميع األطراؼ المعنية 

ع الحفػاظ عمػى واجيػػة شػرعية واالدعػاء بانيػا تقػػـو بيػذه االعمػاؿ بموجػػب إطػار تػـ االتفػػاؽ لمبنيػة التحتيػة الفمسػطينية مػػ
 عميو مع الجانب الفمسطيني. 

حتى لو لـ تكف اتفاقية أوسمو قد انقضت بعد، فإف القانوف الدولي ىو الذي يعتمد عندما يتعارض مع االتفاقيات  .2
 .تفاقات مف قبؿ جميع األطراؼ المعنيةالقانونية األخرى، حتى لو تـ االتفاؽ عمى ىذه اال

القانوني المتحيز في  أو التجمعات الواقعة في المناطؽ الميمشة النظاـاألفراد سواء : يستخدـ الفمسطينيوف القضية الثالثة
خرا تدعو الى القوانيف اإلسرائيمية التي تـ طرحيا مؤ  مف عددعممًا بأف  قانونيا ضد االنتياكات اإلسرائيمية لالستئناؼإسرائيؿ 

والتي  الشرقية "ج" والقدسفي المناطؽ المسماة  اإلسرائيمية االنتياكاتالتميز ضد الفمسطينييف الراغبيف في الطعف ضد 
 تتعارض مع القانوف الدولي )بما في ذلؾ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف(.

 : التي ينبغي توجيييا بالخصوص الرسائل

في ظؿ الحكومة اإلسرائيمية الحالية،   لت المحاكـ اإلسرائيمية أكثر فأكثر إلى اليميف المتطرؼ، وخاصةتحو  .1
 الفمسطينييف.وأصبحت متحيزة بشكؿ متزايد ضد 

 

المسماة "ج" مدرجة حسب القطاعات والرسائؿ التي ينبغي توجيييا مف االنتياكات اإلسرائيمية في المنطقة  ونستعرض فيما يمي
( خطة عمؿ الحشد والمناصرة والتي تدرج 3. كما يرد في الممحؽ رقـ )حشد المجتمع الدولي لمتنديد بالسياسات اإلسرائيميةأجؿ 

جميع القضايا المتعمقة باالنتياكات االسرائيمية، مع تفصيؿ المبادرات واألنشطة الالزمة لموصوؿ إلى اليدؼ المحدد واحداث 
 التغيير اإليجابي.

 
  وسبل العيش الزراعةقطاع 

المناصرة الخاصة الحشد و قضايا رئيسية يجب التعامؿ معيا في  اع الزراعة وسبؿ العيش، فإف ثالثعند الحديث عف قط
 :ا، إضافة إلى رسائؿ محددة مرتبطة بوبالمنطقة المسماة "ج"، وذلؾ مف خالؿ تحديد ىدؼ معيف لمتعامؿ مع كؿ مني

االستعمار  بسبب استيالء المسماة "ج"لمتاحة لمزراعة والرعي في المنطقة تتناقص مساحة األراضي ا: القضية األولى
حشد المجتمع وىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" ىو المنطقة.  تمؾعمى األراضي في اإلسرائيمي المستمر 
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وعمى أف يتـ ذلؾ مف  المسماة "ج".قة الدولي لمتنديد بالسياسات اإلسرائيمية المتمثمة في االستيالء عمى األراضي في المنط
 رسالتيف رئيسيتيف:توجيو خالؿ 

 لمخطر وتتأثر مباشرة بتقمص مساحة األراضي المزروعة المتاحة.الفمسطينييف والرعاة تتعرض سبؿ عيش المزارعيف  -1
 والرعوية في المنطقة المسماة "ج".جزء األكبر مف األراضي الزراعية يقع ال -2

قيودًا عمى تصدير المنتجات الزراعية الفمسطينية، وعمى استيراد المعدات الزراعية االستعمار اإلسرائيمي  : يفرضالقضية الثانية
إنياء القيود اإلسرائيمية عمى استيراد المعدات الزراعية، وىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" ىو  المتخصصة.

 رسائؿ أساسية: توجيو ثالثوعمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ  زراعية.إضافة إلى القيود المفروضة عمى نقؿ السمع ال

يدعي  "األمف"، كماليا بػتعسفية وال عالقة  مدخالت اإلنتاج الزراعيوضة عمى استيراد القيود اإلسرائيمية المفر  -1
 .االستعمار اإلسرائيمي

 مف شأف تصدير السمع الزراعية أف يعزز االقتصاد الفمسطيني بطريقة مستدامة. -2
 رض بروتوكوالت باريس قيودًا غير معقولة عمى الصادرات الفمسطينية، وينبغي مراجعتيا أو إلغاؤىا.تف -3

 المزارعيف والرعاة الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى أراضييـ وزراعتيا. وباستمرار يمنع المستوطنوف اإلسرائيميوف: القضية الثالثة
مكيف المزارعيف والرعاة الفمسطينييف مف الوصوؿ واستخداـ أراضييـ و توىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" ى

 المسماة "ج"، عمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ الرسائؿ التالية:في المنطقة 

االعتداءات عمى المزارعيف الفمسطينييف مف قبؿ الجنود والمستوطنيف اإلسرائيمييف متعمدة، وىي جزء مف بيئة قسرية  -1
مف أجؿ ضـ أراضييـ بحكـ األمر الواقع لالستخداـ الحصري  المسماة "ج"،ينييف مف المنطقة ترمي إلى تشريد الفمسط

 .اإلسرائيمي
الذيف يقدموف عمى تخريب الزراعة الفمسطينية ومياجمة المزارعيف  يف اإلسرائيمييفالمستوطنيتـ إخضاع ال   -2

 الفمسطينييف لممساءلة.
في األراضي الزراعية الفمسطينية،  تخمص مف مياه الصرؼ الصحيوباستمرار بال إسرائيمية تقـو عدة مستوطنات -3

لحاؽ الضرر بالبيئة.  وتدمير المحاصيؿ وا 
 
  التعميمقطاع 

نطقة المسماة "ج" ىي االستيداؼ إف القضية الرئيسية في قطاع التعميـ التي يجب التعامؿ معيا في استراتيجية نصرة الم
لممدارس والطالب وموظفي المدارس الفمسطينييف ما يؤدي إلى  ي والمستوطنيفمالمتكرر مف قبؿ قوات االستعمار اإلسرائي
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تعطيؿ التعميـ في المدارس الواقعة في المنطقة المسماة "ج". ويتمحور ىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" في 
 الرسائؿ التالية:توجيو خالؿ . وعمى أف يتـ ذلؾ مف الحؽ في التعميـ بموجب القانوف الدولي اإلنسانيحماية 

 الطالب والمعمميف ومضايقة تخويؼياجمة و يقـو المستوطنوف والجنود اإلسرائيميوف في کثير مف األحياف بم -1
 ؿ الدراسية.و تعميـ األطفاؿ الفمسطينييف والفص ، وتعطيؿالمسماة "ج"الفمسطينييف في المنطقة 

إف مياجمة المدارس ىي انتياؾ خطير لحؽ ، وبالتالي، فليالمدارس أماكف تخضع لمحماية بموجب القانوف الدو  -2
 األطفاؿ الفمسطينييف في التعميـ.

ىو جزء مف بيئة قسرية تيدؼ إلى  الب الى مدراسيـطوتقييد بناء ابنية مدرسية جديدة واعاقة وصوؿ ال ىدـ المدارس -3
ولتعزيز سيطرة  ،بحكـ األمر الواقعمف أجؿ ضـ أراضييـ و ، المسماة "ج"تشريد الفمسطينييف بالقوة مف المنطقة 

 .سرائيمي عمييااالستعمار اإل
 
 قطاع الصحة 

عدد العيادات إف القضية الرئيسية في قطاع الصحة التي يجب التعامؿ معيا في استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" ىي أف 
ينييف مف بناء أي عيادات أو مستشفيات، كما الفمسط يمنع االستعمار اإلسرائيميو المنطقة غير كاٍؼ، تمؾ والمستشفيات في 

المرافؽ الصحية مف يمكف بناء يا. ويتمحور ىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" في أنو قـو بيدـ العيادات فيي
ف يعيشوف ومف دوف التعرض لخطر اليدـ، ويمكف لمفمسطينييف الذيمستشفيات وعيادات في المنطقة المسماة "ج" بدوف تصاريح 

 الرسائؿ التالية:توجيو وعمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ  في المنطقة الوصوؿ بحرية إلى الرعاية الطبية.

ف ىدميا يشكؿ المستشفيات أماكف محمية بموجب القانوف الدولي -1 الحصوؿ لحؽ الفمسطينييف في  اخطير  اانتياك، وا 
 .عمى خدمات صحية ذات جودة

ىو جزء مف بيئة قسرية تيدؼ إلى إجبار الفمسطينييف عمى النزوح لمسماة "ج" امنع الخدمات الصحية في المنطقة  -2
 .ولتعزيز سيطرة االستعمار اإلسرائيمي عمييا ،الواقع األمر بحكـ أراضييـ ضـ أجؿ مفو  يا،من

 .مييفرضيا االستعمار اإلسرائيالحصوؿ عمى الرعاية الصحية دوف عوائؽ  المسماة "ج"يحؽ لمفمسطينييف في المنطقة  -3
لىو  مف يتـ تمكيف الموظفيف الصحييف الفمسطينييف مف التنقؿ يجب أفو  لتوفير الرعاية المسماة "ج" داخؿ المنطقة و  ا 

 لسكانيا مف الفمسطينييف. الصحية
 
  الصرف الصحيالمياه و قطاع 

 مع قضيتيف رئيسيتيف: تنطمؽ استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" فيما يتعمؽ بقطاع المياه والصرؼ الصحي مف التعامؿ
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الفمسطينية، ومنعو لمفمسطينييف مف تطوير البنية في الموارد المائية ىي سيطرة االستعمار اإلسرائيمي وتحكمو  :القضية األولى
الجيات المانحة لتنفيذ التحتية ذات الصمة. ويتمحور ىدؼ استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" في ىذا المجاؿ حوؿ حشد 

سمطات االستعمار  ة إلى تصريح أو موافقة محددة مفجمف دوف حا المسماة "ج"تدامة لمشكمة المياه في المنطقة حموؿ مس
 :وعمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ الرسالة التاليةاإلسرائيمي. 

دارة االسيطرة عمى و الحالية في االستعمار اإلسرائيمي  سياسات -1 بشکؿ المسؤولة ىي  لموارد المائية في الضفة الغربيةا 
المسماة ، وخاصة في المنطقة وقطاع غزة المياه في الضفة الغربية وتردي جودةكمية  نقصاستنزاؼ و  مباشر عف

 "ج".

 بطريقة منصفة، ما يسبب نقصًا في المياه لمفمسطينييف. المائية العابرة لمحدودفيي عدـ تقاسـ الموارد  :أما القضية الثانية
االستعمار سياسات ضية في إطار استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" في تحدي ويتمحور ىدفنا لمتعامؿ مع ىذه الق

 وعمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ الرسائؿ التالية: .وزيادة كميات المياه العابرة لمحدود المخصصة لمفمسطينييفاإلسرائيمي 

ويؤدي إلى نقص ر الشرعية، ما ، فمعظـ المياه تذىب لممستوطنات اإلسرائيمية غيالتقسيـ الحالي لممياه غير عادؿ -1
يؤثر بشكؿ كبير عمى حياتيـ اليومية، وكذلؾ سبؿ معيشتيـ، وبالتالي ياه بالنسبة إلى الفمسطينييف، حاد في الم

 وخاصة الزراعة والرعي.
. ينبغي أف يؤخذ ذلؾ في الحسباف عند 1948حدود عمى كميات كبيرة مف المياه داخؿ  يحصؿاإلسرائيمي الجانب  -2

 .مخصصات الموارد المائية العابرة لمحدود بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييفتحديد 
لفمسطينييف مف الوصوؿ إلى المياه ىو جزء مف بيئة قسرية تيدؼ إلى االستعمار اإلسرائيمي اإف حرماف سمطات  -3

تعزيز سيطرة ، ولمف أجؿ ضـ أراضييـ بحكـ األمر الواقعو  المسماة "ج"،تشريد الفمسطينييف قسرًا مف المنطقة 
 .االستعمار اإلسرائيمي عمييا

معالجة المياه العادمة في المنطقة المسماة محطات خدمات الصرؼ الصحي و منع االستعمار اإلسرائيمي إنشاء إف  -4
حماية ، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعيةعي ولكميات إضافية مف المياه لالستخداـ الزرايحـر الفمسطينييف مف توفير "ج" 
 ضي مف المصادرة وعدـ تيجير سكانيا مف أرضيـ.األرا
 
  التخطيط والتنمية 

 تنطمؽ استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" في مجاؿ التخطيط والتنمية مف التعامؿ مع قضيتيف رئيسيتيف:

بيئة قسرية جزء مف  وسمطات االستعمار اإلسرائيمي ى اليدـ المستمر لمبنية التحتية الفمسطينية مف قبؿ ىي أفالقضية األولى: 
وتمنع الفمسطينييف مف الحصوؿ عمى الخدمات المسماة "ج"، تيدؼ إلى إجبار الفمسطينييف عمى النزوح القسري مف المنطقة 
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 لمفاعميف يمکفوبالتالي، فإف ىدفنا لمتعامؿ مع ىذه القضية ضمف استراتيجية نصرة المنطقة المسماة "ج" ىو أنو  األساسية.
المسماة "ج" مف دوف خطر اليدـ مف قبؿ سمطات االستعمار اإلسرائيمي. التحتية في المنطقة  لدولييف بناء البنيةوا الفمسطينييف

 وعمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ الرسائؿ التالية:

 .ينتيؾ القانوف الدوليسمطات االستعمار اإلسرائيمي ىدـ المنازؿ الفمسطينية والبنية التحتية مف قبؿ  -1
نزوح الفمسطينييف تيدؼ إلى  جزء مف بيئة قسريةىو  الفمسطينية التحتية لمبنيةبر اإلسرائٍهً هذو سهطبد االسزؼً -2

ولتعزيز سيطرة االستعمار اإلسرائيمي  ،الواقع األمر بحكـ أراضييـ ضـ أجؿ مفالمسماة "ج"، و بالقوة مف المنطقة 
 عمييا.

مف أمواؿ دافعي  بيدـ البنية التحتية الممولة ـواالستعمار اإلسرائيمي عندما يقيجب عمى الدوؿ المانحة مساءلة  -3
 .الضرائب في تمؾ الدوؿ

التصاريح اإلسرائيمي الفمسطينييف مف حقوؽ التخطيط، ويمنعيـ مف تحقيؽ فيي المتعمقة بحرماف نظاـ  :أما القضية الثانية
 لمفمسطينييف يمکفطقة المسماة "ج" ىو أنو ولمتعامؿ مع ىذه القضية، فإف ىدفنا ضمف استراتيجية نصرة المن التنمية المستدامة.

. وعمى أف يتـ تحقيؽ ىذا إسرائيمية مف دوف أي قيود المسماة "ج"التحتية في المنطقة  تخطيط وتنمية البنية الدولييف والفاعميف
 اليدؼ مف خالؿ الرسالتيف التاليتيف:

 .تحقيؽ التنمية المستدامة يمنع المجتمعات الفمسطينية مفعنصري و نظاـ التصاريح الحالي تمييزي  -1
سياسة التنظيـ والتخطيط التي يتبعيا االستعمار اإلسرائيمي حاليا عنصرية وتمنع المجتمعات الفمسطينية مف تحقيؽ  -2

 التنمية المستدامة لتقتصر التدخالت عمى المجاالت اإلغاثية.

 

وتفعيل لجان التنظيم طر ىيئات حكم محمي، في أفي المنطقة المسماة "ج" ضمان شمول كافة التجمعات السكانية ثانيا: 
  وتوسيع صالحيات الييئات المحمية لتعزيز استجابتيا الحتياجات المواطنين

، حيث "ج" المسماةقطاع الحكـ المحمي مف أبرز القطاعات التي تتأثر بالمعيقات واإلجراءات اإلسرائيمية في المناطؽ  يعتبر
)الحكومية، واإلقميمية، والمحمية(، وكذلؾ مسؤولياتو المتعددة )الخدماتية، والتخطيطية  يعتبر ىذا القطاع بمستوياتو المختمفة

، والعمود الفقري لتعزيز صمود التجمعات الفمسطينية، "ج" المسماةواإلدارية( بمثابة خط التماس األوؿ مع سكاف المناطؽ 
 واإلنساف، واليوية. ،والحفاظ عمى األرض

، والمؤسسات "ج" المسماة طقةسطينية أىمية خاصة لدعـ وتطوير الييئات والتجمعات المحمية في المنوعميو، أولت الحكومة الفم
الوطنية واإلقميمية المختمفة العاممة في ىذه المناطؽ وتعزيز دورىا، وتوسيع نطاقيا وتقوية ترابطيا التنموي والجغرافي مع باقي 
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عمى  2022-2017، وكذلؾ في استراتيجية قطاع الحكـ المحمي .وركزت أجندة السياسات الوطنية16األرض الفمسطينية
، والمناطؽ الميمشة والقدس الشرقية، والتركيز عمى دعـ صمود اإلنساف الفمسطيني "ج"المسماة  طقةاألىمية الخاصة لتنمية المن

لو، مف خالؿ توفير خدمات  فييا، وتقميؿ األعباء عميو، وتحسيف وضعو المعيشي، وتوفير األمف االجتماعي والمعيشي الالئؽ
 .17صحية وتعميمية واجتماعية، وخدمات بنية تحتية مالئمة

تجمعا سكانيا في المنطقة  612إلى أف ىناؾ  الوطني التنسيقي لممناطؽ المسماة "ج"مكتب العف الصادرة تشير التقارير 
تجمعا عمى محافظات  585معات البالغ عددىا منيا في القدس الشرقية في حيف تتوزع باقي التجتجمعا  27 يقع ، "ج"المسماة 

 الضفة الغربية. 

المسماة  طقةات المحمية الفمسطينية في المنالتجمعات والييئحقيقة أف ى عموبمعزؿ عف األرقاـ، تجمع كافة التقارير والدراسات 
جراءات مف سياسات و تعاني  "ج" الفمسطينية، وفرض األمر الواقع  االستعمار اإلسرائيمي اليادفة لمحد مف تطور تمؾ التجمعاتا 

فكما أسمفنا سابقا، فإف مف أىـ التحديات التي تواجو الييئات المحمية  عمييا بإدخاؿ تغييرات جغرافية وديموغرافية قسرية.
الفمسطينية في المنطقة المسماة "ج" ترتبط بقضايا التخطيط والتنظيـ، وتسجيؿ األراضي، وفي تقديـ الخدمات األساسية 

 واطنيف، وذلؾ بفعؿ السياسات التعسفية التي يفرضيا االستعمار اإلسرائيمي عمييا وعمى المنطقة المسماة "ج" برمتيا.لمم

 

 التخطيط والتنظيم:

جراءات الترخيص التخطيط الحضري،  إف سياسة  "ج"اإلدارة المدنية اإلسرائيمية عمى المنطقة المسماة ب سمىتما  اتفرضي التيوا 
عيؽ توتتسـ بالمخاطر، و  وغير آمنةٍ  طاردةً  بيئةً السياسة  هخمؽ ىذتحيث  .لتجمعات الفمسطينية في تمؾ المنطقةتنمية ا مفتحد 

 418) قرار عسكري رقـ  1971فمنذ العاـ  .المحمي الفمسطينياالستثمارات المحمية والدولية، وتحوؿ دوف تنمية االقتصاد 
ال توجد لجاف تخطيط لمتجمعات الفمسطينية عمى المستوى المحمي أو ة ( القاضي بإلغاء لجاف التنظيـ المحمية واإلقميمي

قامت سمطات االحتالؿ بتفعيؿ لجاف تنظيـٍ محميٍة ولوائيٍة تخدـ االستيطاف واالستعمار حيث بالتوازي مع ذلؾ، المحافظات، و 
 إسرائيميةٍ  لماضية لصالح مستوطناتٍ خالؿ السنوات ا تفصيميةٍ  ىيكميةٍ  عمى مخططاتٍ  صادؽ ما يسمى بمجمس التنظيـ األعمى

 مف خالؿ لجاف التخطيط المحمية الخاصة بيا.

بفرض القيود  سمطات االستعمار اإلسرائيمي ، تقـو"ج"المسماة  طقةالمنالمفروضة عمى التخطيط والتنظيـ  سياسة  ومف خالؿ
إصدار أوامر  ، أو عبرإعطاء التراخيص لمبناءوالعقبات عمى التجمعات الفمسطينية في تمؾ المناطؽ، مف خالؿ تقييد أو رفض 

وكما أسمفنا، . تراخيصأنيا بنيت دوف  تدعي سمطات االستعمار اإلسرائيمي ومنشآتٍ  باليدـ واإلخالء والمصادرة بحؽ مبافٍ 

                                                           
16

 نىغٍُخ انخبصخ ة"رؼسٌس اسزجبثخ انهٍئبد انًحهٍخ نهًىاغٍ"انسٍبسخ انىغٍُخ انسبثؼخ فً أجُذح انسٍبسذ ا.
17

 6166-6112.اسزرارٍجٍخ لطبع انحكى انًحهً 



34 
 
 

 

 اآلالؼر بيدـ اإلدارة المدنية اإلسرئيمية أوامما يسمى بتشير إحصائيات المؤسسات الحقوقية الدولية واإلسرائيمية إلى إصدار 
 ، مما أدى إلى تشريد آالؼ الفمسطينييف وتركيـ دوف مأوى.بيدـ المئات مف المنشآت والمنازؿ كما قامت زؿمف المنشآت والمنا

مف حؽ التخطيط والبناء طيمة سنوات  "ج"لحرماف التجمعات السكانية والييئات المحمية الفمسطينية في مناطؽ ما يسمى  نظراً 
حقيا القانوني واالنساني في التخطيط وتنفيذ مشاريع البنى التحتية  ة ىذه الييئات والمجتمعات بممارسةلرغب ذاً وتنفي ،االحتالؿ

حداث التنمية واالىتماـ ا  والعمؿ عمى تطوير البنى التحتية فييا و  "ج"المسماة  طقةالمنوتوجيات الحكومة الفمسطينية لمعمؿ في 
، ولتبقى ىذه المناطؽ جزء وزارة  مف خالؿ عمى عاتقياينية طالحكومة الفمس خذتأ مف كياف الدولة الفمسطينية، الً يصأ اً الالـز

ولويات التنموية لتنفيذ ما يمـز مف مشاريع بنى ألعداد المخططات الييكمية وقوائـ اإجراءات إمسؤولية متابعة  المحميالحكـ 
، باإلضافة طراؼ الدوليةوبعض األ الفمسطينية قبؿ الحكومةمف  خصصت مبالغ ماليةٍ  ،ولتنفيذ ىذه التوجيات والرغبات ٍة.تحتي

تنفيذ مشاريع البنى التحتية المدرجة باألولويات يتـ عمى أف بعض شركائيا الدولييف مع  الفمسطينية إلى ذلؾ، تفاىمت الحكومة
مع عدد مف المكاتب قد بالتعاوزارة الحكـ المحمي قامت  ،ارط. وفي ىذا االشيراً  18التنموية بعد تسميـ المخططات ب 

مف  اعداد ما يمزميإلاالستشارية ذات الخبرة في مجاؿ التخطيط بشقيو الفيزيائي والتنموي لمعمؿ مع ىذه الييئات والتجمعات 
يتـ تنفيذ مشاريع عمى أف و  ،قميمي والوطني ف األيبما يتناغـ والمستوي بصورة تشاركية ولويات التنمويةأمخططات فيزيائية و 

 لتحتية مف خالؿ صندوؽ تطوير واقراض البمديات.البنى ا

 80)تجمعا سكانيا  127، تغطي 1/2018( حتى شير local outline plansخططًا )م 115 وفي ىذا السياؽ، تـ إعداد
مع  ،دارة المدنية اإلسرائيميةلما يسمى باإلمخططًا  101تـ تسميـ  ،ىذه المخططات ومف. في المنطقة المسماة "ج"ىيئة محمية( 

. وتجدر اإلشارة إلى ال زالت بدوف مخططاتمخيمات  7باالضافة الى "ج"  المسماة طقةمنالتجمعًا في  464 العمـ أف حوالي
يمكف أف المحمية الييئة  يا مع ىيئات محمية عمى اعتبار بأفطتستيدؼ شموؿ كافة التجمعات ورب التخطيطاستراتيجية  أف

 تجمعا. 232ويبمغ عددىا  ييئة محميةتصنؼ كناؾ العديد مف التجمعات التي ال  ىكما أف تشمؿ أكثر مف تجمٍع سكانٍي 

وضع األسس  ،تستيدؼ الحكومة الفمسطينية مف خالؿ إعداد المخططات الييكمية لمتجمعات السكانية في المنطقة المسماة "ج"
إلعداد ىذه المخططات، حيث  محدداً  قى عامالً الالزمة لتنمية تمؾ التجمعات، إال أف السيطرة اإلسرائيمية عمى تمؾ المنطقة تب

إلدارة لما يسمى بامخططًا تـ تسميميا  101فقط مف بيف  مخططاتٍ  5عمى إال المصادقة  لـ تتـوعمى الرغـ مف ذلؾ كمو، 
لما يسمى شيرًا عمى تسميميا  18مخططًا، عمى الرغـ مف مرور أكثر مف  96بخصوص  المدنية، بينما لـ يصدر أي قرارٍ 

نياء النقاش الفني حوليا.اإلدارة ب  :المنطقة المسماة "ج"وضعية المخططات الييكمية في ويبيف الجدوؿ التالي  المدنية، وا 
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 عدد المخططات الوضع/ المرحمة

عداد مخططات   14 جمع معمومات، وا 

 89 نقاش فني

 7 مرحمة اعتراض الجميور

 5 مدنيةاإلدارة القبؿ ما يسمى ب تـ المصادقة عمييا مف

 MoLG and UNHABITAT Online Dashboardالمصدر: 

إعداد  دعـ  عمى ينيةطالحكومة الفمس تعمؿ ،عمرانية(ال) المخططات الييكمية المحمية عدادإ العمؿ عمى زاة مع استمرارابالمو 
البنية  ،تنموية )الزراعةىـ القطاعات الأوبرامج  تخدـ  التركيز عمى تطوير خططٍ ، بحيث يتـ مشتركة مخططات تنظيـ ىيكمية

االلتزاـ بالمخطط  خذ بعيف االعتبارألمع ا، ...الخ( في حدود منطقة التخطيط المشتركة ةالسياح، الصناعات والحرؼ ،التحتية
.مع امكانية الوطني المكاني    التعديؿ حيثما يمـز

 "ج"حمية والمجاف اإلقميمية في ما يسمى مناطؽ لى إعادة تفعيؿ لجاف التنظيـ والتخطيط المإ وزارة الحكـ المحميتسعى كما   
( مف اً مخطط 115جراءات المصادقة عمى كافة المخططات الييكمية المعدة خالؿ المرحمة الماضية )إلى السير بإباإلضافة 

 لمتجمعات التي لـ تشمميا المخططات مخططات ىيكمية محمية عدادإ عمىوالعمؿ  مؤسسات التنظيـ والتخطيط الفمسطينية
   ( مف ىذه الوثيقة.4ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات الالزمة في الممحؽ رقـ )السابقة 

 

 تسجيل األراضي

بسجالت ممكية األراضي الخاصة سمطات االستعمار اإلسرائيمي احتفظت ، أما عمى صعيد تسجيؿ األراضي، فكما أشرنا سابقا
ونشأ عف ذلؾ واقع مؤداه أف أي عممية تسجيؿ أو نقؿ ممكية في ىذه المناطؽ يجب أف تتـ في مقرات  ،"ج"بالمنطقة المسماة 

تنفيذ أىدافيا سواء بمصادرة الممكية أو نزعيا. سمطات االستعمار اإلسرائيمي  رة المدنية، األمر الذي سّيؿ عمىاإلداما يسمى ب
موية شاممة بسبب عدـ السيطرة، والتحكـ عمى استصدار أو استخراج الوثائؽ وىذا أصبح في الواقع معيقًا أساسيًا ألية عممية تن

الخاصة بممكية األراضي باعتبارىا متطمبًا مف أجؿ الحصوؿ عمى التراخيص الالزمة لمبناء أو القروض وغيرىا مف التسييالت 
 البنكية.

ة لالستثمار، لكف عدـ فرزىا وتسجيميا ووصميا تشير الكثير مف التقارير والدراسات إلى أف ىناؾ وفر مف األراضي القابم
بخدمات الطرؽ والمياه والكيرباء يحوؿ دوف استغالليا. ولحؿ ىذه المشكالت ال بد مف العمؿ عمى فرز وتسجيؿ كافة األراضي 

ما ال بد لحيف وفي كافة المناطؽ والسيما في المنطقة المسماة "ج" التي تقع فييا النسبة األكبر مف األراضي غير المسجمة. ك
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االنتياء مف عممية التسجيؿ مف تشجيع مالؾ األراضي المسجمة في المنطقة المسماة "ج" عمى مواصمة العمؿ عمى استخداـ 
 أراضييـ والعمؿ عمى إعادة تسجيميا لتثبيت ممكيتيـ فييا.

ف ىذه ناطؽ الضفة الغربية، إال أوتسجيؿ األراضي في م ويوساريع تجريبية محدودة النجاز تالبنؾ الدولي بدعـ مش قاـلقد 
، بسبب المعيقات القانونية واإلدارية عمية وسرعة االنجازاوعانت مف مشاكؿ في الف"ج"، المسماة  المشاريع لـ تستيدؼ المنطقة

 ،بتأسيس ىيئة تسوية االراضي والمياه 2016 عميو قامت الحكومة الفمسطينية في شير نيساف مف العاـوالفنية المختمفة. و 
دارية والقانونية التي تواجو ىذه وية األراضي، ومعالجة العقبات اإلسراع في عمميات تس، بيدؼ اإلبموجب مرسـو رئاسي

 العممية.

ما يقارب  تفيد األرقاـ الرسمية المتوفرة في ىيئة تسوية األراضي والمياه أف نسبة مساحة أراضي الضفة الغربية المسجمة تبمغ
% مف قبؿ 32حيث تـ تسجيؿ ما يقارب مف  مميوف دونـ 5.665ية لمضفة الغربية والبالغة % مف المساحة الكم35مف 

% مف أراضي الضفة 3رب مف الحكومة األردنية في حيف قامت ىيئة تسوية األراضي والمياه بإنجاز أعماؿ التسوية لما يقا
مميوف دونـ تقع في المنطقة المسماة "ج" ما  2.4مميوف دونـ مف أراضي الضفة ، منيا  3.6عمما اف ما يقارب مف  ،الغربية

ومنيا األراضي أراضي الضفة الغربية  تسوية األراضي بإنجاز أعماؿ التسوية فيبحاليا  الييئة و تقـوزالت غير مسجمة. 
ىذه الوثيقة،  بالشراكة مع المواطنيف. وحتى تاريخ إعدادؾ بالتعاوف مع الييئات المحمية و وذل"ج"، المنطقة المسماة  الواقعة في

في الضفة الغربية، منيا مميوف دونـ  1.57 تـ توقيع اتفاقيات تعاوف بيف الييئة والبمديات والمجالس القروية لتسوية ما مساحتو
لؼ دونـ مف مجموع أ 14.948ما مساحتو تسوية آالؼ دونـ في المنطقة المسماة "ج". ىذا وقد تـ إنجاز  907حوالي 

خطة تدخالت ىيئة تسجيؿ ويجري العمؿ عمى تسجيؿ مساحات أخرى منيا كما ىو مدرج ب سماة "ج"المساحة في المنطقة الم
 .(5) االراضي والمياه في الممحؽ رقـ

 الخدمات األساسية

الالزمة لتطوير البنية لرئيسية ومف محدودية اإلمكانيات لى الخدمات اإتعاني معظـ التجمعات الفمسطينية مف صعوبة الوصوؿ 
كيرباء، واالتصاالت الطرؽ، و وال يسية لممواطنيف، والسيما الخدمات المرتبطة بالمياه والصرؼ الصحي،والخدمات الرئالتحتية 

وتواجو الحكومة الفمسطينية والييئات المحمية في التجمعات السكانية القائمة في المنطقة المسماة  وغيرىا.وتكنولوجيا المعمومات 
االستعمار اإلسرائيمي، تحد مف إمكانية تطوير ىذه الخدمات، ومف لعب الييئات المحمية  "ج" معوقات كبيرة، تفرضيا سمطات
عية الخاصة بيذه الخدمات في ومنعا لمتكرار، سوؼ نستعرض األولويات والسياسات القطاالدور المنوط بيا لخدمة مواطنييا. 

 الحؽ مف ىذا الفصؿ. قسـ
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 :لحكم المحمي في المنطقة المسماة "ج" وتوسيع صالحياتيابتطوير ىيئات ااألىداف والسياسات الخاصة 

عطاء األولوية لمييئات المحمية زيادة عدد الييئات المحمية في المنطقة المسماة "ج"، و  ف األول:ليدا لتحسيف أدائيا  القائمة فيياا 
 قيؽ ىذا اليدؼ سنتبع السياسات التالية:المؤسسي وتفعيؿ مواردىا المادية والبشرية لتقديـ الخدمات ذات الجودة لممواطنيف. ولتح

  االستمرار في دعـ الييئات المحمية في تنفيذ المشاريع ذات األولوية التنموية وفي توفير وتطوير خدمات المرافؽ
 العامة األساسية مف بنية تحتية وأبنية عامة ومجتمعية مع إعطاء األولوية لمييئات المحمية في المنطقة المسماة "ج".

 بما يساىـ في تحسيف الخدمات  ومجالس الخدمات المشتركة بناء النظـ المؤسسية ورفع قدرات الييئات المحمية
 المقدمة لممواطنيف.

 أكبر عدد ينية بالييئات المحمية القائمة والقريبة او انشاء ىيئات محمية جديدة مف أجؿ ادماج طإدماج التجمعات الفمس
 نيف.طية المستدامة ودعـ تقديـ خدمات افضؿ لممواجيود التنمفي التجمعات ممكف مف 

دارة :الثاني ليدفا القطاع. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ سنتبع السياسات  منظومة تشريعية ومؤسساتية وتخطيطية مالئمة لتنظيـ وا 
 التالية:

 ( مف مؤسسات التناً مخطط 115المصادقة عمى كافة المخططات الييكمية المعدة خالؿ المرحمة الماضية ) ظيـ
 .والتخطيط الفمسطينية

 التنموية ومشاريع البني التحتية وتنفيذ المشاريع  ططوير وتعديؿ مذكرات التفاىـ مع الشركاء الدولييف لدعـ تنفيذ الخطت
 ات الييكمية المعدة.ططفور موافقة الييئات المحمية ووزارة الحكـ المحمي عمى المخ

 ات السكانية في المنطقة المسماة "ج"مكانية والتنموية لكافة التجمعاستمرار العمؿ عمى إعداد وتحديث المخططات ال ،
 .وضماف االستخداـ األمثؿ لألراضي وتواصميا وتكامميا الجغرافي والخدماتي والتنموي

  اعات التنموية.ط)عنقودية( تركز عمى اىـ الق مشتركة إعداد مخططات تنظيـ ىيكمية دعـ 

 تحديث سجالت الممكية الخاصة بيذه ، و "ج"راضي في المنطقة المسماة تسوية وتسجيؿ األ استكماؿ العمؿ عمى
 األراضي.
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 إدماج المنطقة المسماة "ج" في التنمية المستدامةثالثا: 

 اإلدماج االقتصادي

مى خفيض القيود عإف اكتماؿ وصوؿ االقتصاد الفمسطيني إلى المنطقة المسماة "ج" بحسب االتفاقيات المؤقتة، بالتوازي مع ت
واضحا عمى ازدىار االقتصاد الفمسطيني. وىذا يتمثؿ في كوف المنطقة  اتمؾ المنطقة، سيكوف ليما أثر التنقؿ والوصوؿ إلى 

محمية  جزيرة 227 "أ" و "ب" المناطؽ تشكؿ حيف في كما أنيا متجاورة ومتصمة جغرافيا، الطبيعيةػ بالموارد المسماة "ج" غنية
لتطوير  وكذلؾ الغربية، الضفة داخؿ لضماف حركة األشخاص والبضائع عنيا الغنى سماة "ج"المنطقة الم يجعؿ مما صغيرة،

 ،الزراعة ذلؾ في بما الفمسطيني االقتصاد قطاعاتف م العديد لتطوير كبيرة إمكانيات أنيا توفر كما .تحتية مترابطة بنية
 .تصاالت، واالوالسياحة ،واالنشاءاتميت، وخاصة في منطقة البحر ال ،المعادف ومعالجة ،الحجراستخراج وصناعة و 

المنطقة المسماة  بال قيود إلى مف الوصوؿ الفمسطينية والحكومة الفمسطيني فإنو إذا تمكف الشعب الدولي البنؾ وبحسب تقديرات
 مميار 3.4 ستتجاوز المباشرة وغير المباشرة المكاسب فإف االقتصادية، األنشطة في والمشاركة في االستثمار "ج"، والحرية

، يرافقيا نسبة مساوية في الزيادة 2016 لمعاـ لفمسطيف اإلجمالي المحمي الناتج مف %25 يعادؿ ما أي أمريكي، دوالر
 المسماة المنطقة إلى الوصوؿ الفمسطينييف، حيث أف عيش سبؿ عمىا لمتوقعة في توظيؼ األيدي العاممة، ما ينعكس إيجابا
 معدؿ انخفاض إلى المتوسط، والذي بدوره سيؤدي المدى عمى إضافية وظيفة ألؼ 45 فم يقرب ما خمؽ إلى يؤدي قد" ج"

 عف لعاطميفا أف إلى التقديرات تشير إذ لفقر،معدؿ ا انخفاض في يؤثر وبالتالي الغربية، الضفة في% 14.5 إلى البطالة
سيتركز  األثر ىذا غالبية ىذا مع العمـ بأف .ميفالعام مع بالمقارنة الضعؼ بمقدار الفقر معدالت لدييـ ترتفع فمسطيف في العمؿ

 .الميت التحويمية لمعادف البحر والصناعات الزراعية الصناعات اتفي قطاع

. كبير بشكؿ لفمسطينية لمحكومة المالي ىذه المصادر اإلضافية المحتممة تحسيف الوضع شأف مف الدولي، البنؾ تقديرات ووفؽ
 تخفيض ، وىو ما مف شأنوسنويا دوالر مميوف 800 نحو إلى المصادر بيذه المرتبطة ضافيةاإل الضريبية اإليرادات تصؿ وقد

عمما أنو تـ تخفيض المانحيف،  مف الموازنة دعـ المتكررة إلى الفمسطينية بشكؿ كبير، وتقميؿ الحاجة لمحكومة المالي العجز
، أي أقؿ   مميوف دوالر حاليا 420السابقة لتصؿ الى  % خالؿ السنوات العشر50ة )بالمعدؿ( بحوالي نسبة المساعدات المالي

 % مف الناتج المحمي االجمالي.5مف 

% مف الناتج 1مف سد العجز في الموازنة إلى  18وعمى الرغـ مف تخفيض الدعـ الدولي، فقد تمكنت الحكومة الفمسطينية
التطويرية. وفي حاؿ تـ المحافظة عمى  % مف الموازنة لصالح المشاريع3االجمالي العاـ باالضافة الى تخصيص نسبة 

المستويات السابقة مف الدعـ المالي، ستتمكف الحكومة الفمسطينية مف سداد عجزىا بالكامؿ، وتخصيص مبالغ إضافية لممشاريع 
 ى الحكومةعم كبيرة إيجابية فوائد يولد أف العامة المالية االستدامة في الكبير التحسف ىذا شأف االستثمارية والتنموية. ومف
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دات التنموية لفمسطيف ومف ضمنيا لممناطؽ وليذا فإف تخصيص المساع .كبيرة فييا بدرجة المستثمريف ثقة ويعزز الفمسطينية
سيساىـ بشكؿ مباشر في تخفيض نسبة البطالة ومعدالت  ،وتحديدىا في المشاريع التنموية المستدامة والمنتجةالمسماة "ج"، 

 لقاعدة الضريبية لمحكومة الفمسطينية.الفقر، باإلضافة لزيادة ا

، ووفقا لمكثير مف التقارير والدراسات الدولية والمحمية، بأف المنطقة المسماة "ج" يتوفر فييا الكثير مف  لقد أصبح مف المعمـو
. ة المستدامةاإلمكانيات االقتصادية، والتي بدونيا ال يمكف تحقيؽ االستقالؿ السياسي واالقتصادي، وال يمكف تحقيؽ التنمي

 عدد في المناطؽ المسماة "ج" يعادؿ األراضي مف مربع كيمومتر لكؿىا ؤ انشاالمحاجر التي يمكف  عدد أف افتراض عمىفمثال، 
في المناطؽ المسماة  جديدا محجرا 275 بالتالي يمكف فتح  مربع، كيمومتر "أ" و "ب" لكؿ المنطقتيف في حاليا المحاجر الفعالة

 بطوؿ تمتد الميت لمبحر الجنوبي الشاطئ عمى مناطؽ في اإلسرائيمية والمنتجعات الفنادؽ مف العظمى الغالبية تقعكذلؾ،  "ج".
 لبناء إمكانية ويوفر كيمومترا، 40 حوالي 1967 عاـ حدود عمى الفمسطيني الميت البحر ساحؿ طوؿ ويبمغ كيمومترات، ستة

 .اإلسرائيميفي الجانب  الميت البحر ساحؿ عمى طوؿ حجـ التطور الواقعل ،األقؿ عمىمساوية،  استيعابية قدرة ذات منتجعات
 الغربية الضفة المسماة "ج" مف المنطقة في يقع الذي الميت البحر شاطئ مف كيمومترا 40تطوير قد يكوف مف غير الممكف 

 إلى( الكمي الطوؿ %مف15) األقؿ عمى كيمومترا 6تطوير  ال انو يمكف افتراضإ ليكوف مناسبا إلقامة منتجعات سياحية،
 .الجانبيف اإلسرائيمي واألردني في الموجودة لتمؾ مماثمة منتجعات

القطاع الزراعي وضمف سياسات الحكومة الفمسطينية لدعـ صمود المواطف الفمسطيني، والسيما في المنطقة المسماة "ج"، فإف 
. ونظرا لمتنوع المناخي في فمسطيف، يتميز قطاع الزراعة بتنوع يعتبر مف أىـ الدعائـ في مواجية سياسات االستعمار اإلسرائيمي

. لكف السياسات القسرية التي يتبعيا عمى التطور السريع والمساىمة الفعالة في التشغيؿ والنمو االقتصادياإلنتاج وقدرتو 
مبيوت والحظائر، ومصادرة االستعمار اإلسرائيمي، وبخاصة السيطرة عمى المنطقة المسماة "ج" وما يتمخض عنيا مف ىدـ ل

األراضي والمعدات الزراعية، وعدـ إصدار تراخيص البناء أو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الزراعية، وغيرىا مف الممارسات 
 الممنيجة، ىي المعوؽ الرئيس في تطوير ىذا القطاع.

% منيا 63يقع  ،مميوف دونـ 1,08نحوبية بفي الضفة الغر  الصالحة لمزراعةمساحة األراضي  تقدر احصائيات وزارة الزراعة
 المروية الزراعية تشكؿ المساحة". ونظرا لمسيطرة اإلسرائيمية عمى الموارد المائية الفمسطينية وسرقتيا، في المنطقة المسماة "ج

% 59% في األردف و37% في قطاع غزة و77مف مساحة األراضي الزراعية في الضفة الغربية، بالمقارنة مع فقط % 12
وكنتيجة  مميوف متر مكعب فقط. 60، عمما بأف كمية المياه المستخدمة لمزراعة في الضفة الغربية تبمغ 19الجانب اإلسرائيمي في

 لمسيطرة اإلسرائيمية عمى الموارد الطبيعية في المنطقة المسماة "ج" تراجع إنتاج القطاع الزراعي الفمسطيني بشكؿ كبير.

                                                           
19

 6166-6112إسزرارٍجٍخ انمطبع انسراػً 



40 
 
 

 

، يعد نقص المياه واالجراءات التي تمارسيا سمطة االستعمار اإلسرائيمي السبباف 2009نة وحسب تقرير البنؾ الدولي لس
% في حاؿ 10الرئيسياف في تراجع اإلنتاج الزراعي، حيث يشير التقرير إلى امكانية زيادة الناتج المحمي االجمالي بحوالي 

 قطاع في التشغيؿ زيادة امكانية الموارد المائية يحوؿ دوفتوفر المياه المخصصة لمزراعة، ىذا باإلضافة إلى أف عدـ توفر ىذه 
"ج" ىي في  المسماة منطقةال% مف الوظائؼ في 39وعمى اعتبار اف حوالي  .عمؿ فرصة آالؼ 110 عف يقؿ ال بما الزراعة

يعد مف األولويات الزراعة، فإف التركيز عمى دعـ القطاع الزراعي بمشاريع استراتيجية وشاممة لجميع مراحؿ سالسؿ القيمة 
 الوطنية والتنموية. 

 مع كبير بشكؿ الفمسطيني اإلجمالي المحمي الناتج إمكانية زيادة إلى ،2013لقد خمص تقرير، أصدره البنؾ الدولي في العاـ 
 والغابات، المراعي مف الدونمات مف اآلاللؼ ومئات لمزراعة، الصالحة األراضي مف دونـ 326,400 إلى الوصوؿ حرية

 اإلضافية الزراعية األراضي مف دونما 326,400 ري أف غير "ج". المنطقة المسماة في الري مياه إلى الوصوؿ مكانيةوا  
 أف حيف في سنويا، المياه مف مكعب متر مميوف 189 حوالي إلى المنطقة المسماة "ج" ستحتاج في لمفمسطينييف المتاحة

 ري أف التقرير وقدر. مكعب لجميع االستخدامات متر مميوف 118 تبمغ موأوس اتفاقات بموجب الحالية الفمسطينية المخصصات
إضافيا لالقتصاد  مبمغا يحقؽ أف يمكف اإلضافية، والغابات المراعي إلى الوصوؿ عف فضال المستغمة، غير المنطقة ىذه

 .20دوالر مالييف 704 قدره الفمسطيني

الماشية صعوبات أيضا في الوصوؿ إلى المراعي واألراضي  لرعاة ومربويواجو افباإلضافة إلى القيود عمى الزراعة النباتية، 
المتاحة لتربية الثروة الحيوانية في المنطقة المسماة "ج"، حيث تفرض سمطات االستعمار اإلسرائيمي قيودا عمى تنقالتيـ 

نسبة األراضي غير المتاحة وحركتيـ بفعؿ التوسع االستيطاني أو إغالؽ ىذه األراضي بحجج أنيا أراضي عسكرية. وتقدر 
مميوف دونـ مجموع المراعي في الضفة الغربية. وعالوة عمى ذلؾ، فإف أكثر مف نصؼ  1.5% مف أصؿ 85لمرعي بحوالي 

ألؼ شخص يتركزوف في المنطقة المسماة "ج"، وبيذا فيـ يعانوف بشكؿ كبير مف التقييدات  25البدو المقدر عددىـ بحوالي 
 .21الستعمار اإلسرائيمي، بما يشمؿ التقييدات عمى التخطيط والبناءالتي يفرضيا عمييـ ا

 األىداف والسياسات الخاصة باإلدماج االقتصادي لممنطقة المسماة "ج":

 التمكيف االقتصادي لممواطنيف في المنطقة المسماة "ج". ولتحقيؽ ىذا اليدؼ سنتبع السياسات التالية: األول: اليدف

 المستثمريف في المناطؽ "ج" المتضرريف مف إجراءات االستعمار اإلسرائيمي. إنشاء صندوؽ خاص لتعويض -1
 .اعتماد سياسات تحفيز ضريبي لالستثمار في المنطقة المسماة "ج" -2
 .توفير الدعـ الفني والتقني لممؤسسات االقتصادية في المنطقة المسماة "ج" -3
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 ٣١٠٢رمرٌر انجُك انذونً، 
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 ٣١٠٢رمرٌر األوَكزبد، 
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لألراضي المخصصة لالستثمار والبناء في مدف و بيف التجمعات والقرى وال مد الطرؽ وتوصيؿ الكيرباء والمياه -4
 .التجمعات السكانية في المنطقة المسماة "ج"

 .تطوير المناطؽ السياحية -5

نشاء مناطؽ صناعية جديدة. -6  تطوير المناطؽ الصناعية الحالية وا 

 تعزيز الرقابة عمى األسواؽ لمنع تيريب منتجات المستوطنات. -7

 قة ذات االولوية االستراتيجية.طعزيز الجيود في ىذه المنوير أريحا واألغوار لتطانشاء ىيئة ت -8

توسيع شبكات الحماية االجتماعية اليصاؿ الدعـ لمعالئالت االكثر فقرا بقيادة وزارة التنمية االجتماعية باالضافة الى  -9
جيود في اختيار اعتماد قوائـ العائالت الفقيرة المعتمدة مف قبؿ وزارة التنمية االجتماعية مف اجؿ ضماف توحيد ال

 واستيداؼ الفئات المستيدفة وضماف االنتقاؿ الى حالة التنمية المستدامة.

 دعـ مشاريع التمكيف السكني لألسر والتي تشمؿ تأىيؿ المنازؿ القائمة وبناء منازؿ جديدة. -10

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ سنتبع  المنطقة المسماة "ج" ودعـ صمودىـ.تطوير القطاع الزراعي وتمكيف المزارعيف في  اليدف الثاني:
  السياسات التالية:

التركيز عمى مناطؽ بعينيا ضمف المنطقة المسماة "ج" واستيدافيا بتنمية زراعية شاممة، سواء مف حيث توفير الموارد  -1
 الطبيعية، كاألرض والمياه، أو مف حيث تنمية األسواؽ لمسمع الزراعية بمختمؼ مراحؿ سالسؿ القيمة.

 السترجاع الضريبي لممزارعيف.مية اف عميتحس  -2
 مف ممارسات االستعمار اإلسرائيمي.ف يالمتضرر  يفوالمنتجتقديـ الدعـ المناسب لممزارعيف  -3
 .ف مف الكوارث الطبيعية وأزمات األسواؽيف المتضرر يف والمنتجيممزارعتقديـ الدعـ الالـز ل -4
 ة المروية.لمزراع في المناطؽ القابمة اقامة منشآت لتجميع المياه الزراعية -5
 توفير الدعـ الالـز الستصالح األراضي وشؽ الطرؽ الزراعية التي تصؿ جميع األراضي الزراعية أو الممكف زراعتيا -6

 .ومحاصيؿ عالية القيمة إستراتيجيةمساحات أراضي جديدة بمحاصيؿ  زراعةفي المنطقة المسماة "ج"، و 
 .رشاد والبيطرة لممزارعيفوتوفير خدمات اإل ،مزارع ثروة حيوانية ذات عائدإنشاء  -7
 درء المخاطر والتأميف الزراعي والتسميؼ الزراعي وخدمات تطوير األعماؿ لممزارعيف.خدمات تطوير  -8
 .في المنطقة المسماة "ج" جمعيات وأطر فاعمة تجمع المزارعيف والمنتجيفإنشاء  -9

وغيرىا مف  في االغوارة وبرامج تدريب زراعي يوير رأس الماؿ البشري وذلؾ بإنشاء مدارس زراعطت -10
  ويرية.طؽ ذات االمكانيات التطالمنا
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ولتحقيؽ ىذا السياسات تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات الالزمة  لتطوير القطاع الزراعي وتمكيف المزارعيف 
   ( مف ىذه الوثيقة.6في المنطقة المسماة "ج" في الممحؽ رقـ )

 وتحسين نوعيتيا المسماة "ج"توفير الخدمات األساسية لممنطقة 

 الخدمات التعميمية:

ال تمتمؾ المرافؽ أو ، التعميـخدمات في الحصوؿ عمى التجمعات السكانية في المنطقة المسماة "ج" صعوبات تواجو العديد مف 
تي تجعؿ مف المستحيؿ السمطات االسرائيمية، والالتي ت طبقيا  المتعمقة بالتخطيط والترخيص لمسياسات التعميمية الكافية نتيجة

، بما في ذلؾ التعميـ. ياتطوير الخدمات األساسية فيعمميا الحصوؿ عمى تراخيص البناء في ىذه التجمعات، وبالتالي يمنع 
أكثر مف ثمث المناطؽ السكنية في المنطقة ، يفتقر (OCHA) تنسيؽ الشؤوف اإلنسانيةاألمـ المتحدة لمكتب  فوفقا ألرقاـ
إلى السفر لمسافات طويمة، وأحيانا سيرا عمى األقداـ، لموصوؿ إلى أقرب  طالبمدرسة ابتدائية، ويضطر اللى إالمسماة "ج" 

(، H2يضّطر بعض طالب المدارس، بمف فييـ طالب المنطقة الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية مف مدينة الخميؿ )كما  مدرسة.
نيف اإلسرائيمييف وىـ في طريقيـ إلى المدرسة. وتعتمد األسر عبور حاجز عسكري و/أو يتعرضوف لممضايقات مف المستوطإلى 

، وىي ممارسة تؤثر بشكؿ خاص عمى الفتيات الب مف المدارسطسحب اليات مواجية سمبية، بما في ذلؾ غالبا آل
ع ىذه موقتحصيؿ عممي متدني، والذي يرتبط في جزء كبير منو بتمؾ التجمعات مف  بسبب ذلؾ، تعاني معظـو  .22الفمسطينيات

 كـ4 عف تزيد مسافة السير مف" ج" المسماة المنطقة في الطمبة نصؼ عف يزيد ما يضطر حيثالتجمعات بالنسبة لممدارس، 
 .مدارسيـ إلى لموصوؿ

القضية الرئيسية التي تؤثر عمى تحصيؿ الطمبة وحصوليـ عمى  أف 2016ألمـ المتحدة عاـ الصادر عف اتقرير الوقد بيف 
حادثة متعمقة باعتداءات المستوطنيف  ألؼ 25حيث تـ حصر ما يقارب مف لعنؼ الذي يرتكبو المستوطنوف، التعميـ ترتبط با

. وكثيرا ما يضطر الطالب الذيف يعيشوف في مناطؽ قريبة مف المستوطنات إلى السير 2014عمى طمبة المدارس في عاـ 
رحالت طويمة لموصوؿ إلى  "ج"عيشوف في المنطقة المسماة لموصوؿ إلى مدارسيـ، وكثيرا ما يتكبد أولئؾ الذيف ي بمحاذاتيا

ثر نفسي سيء عمى الطمبة مثؿ اإلجياد ومستوطنيو، مما لو مف أ ستعماراال مدارسيـ باإلضافة إلى تعرضيـ لعنؼ جيش
ؼ عاـ لممدارس والصفو  تفاع وتيرة اقتحامات جيش االستعماروالصدمات والخوؼ الشديد. كما أشار التقرير أيضا إلى ار 

201523. 

 :األىداف والسياسات الخاصة بخدمات التعميم في المنطقة المسماة "ج"
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 https://www.ochaopt.org/ar/content/access-education-area-c-west-bank-0انًصذر:  
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تطوير البنية التحتية الخاصة بالتعميـ في المنطقة المسماة "ج". وسيتـ العمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ األول:  اليدف
 السياسات التالية:

وكذلؾ لتطوير البنية التحتية  خمو منيا في المنطقة المسماة "ج"في التجمعات التي ت بناء مدارس العمؿ عمى استمرار -1
 الالزمة لممدارس القائمة.

توفير الدعـ المالي الكافي لتنفيذ كافة اإلعماؿ اإلنشائية والتطويرية والتوسعة لممدارس والمرافؽ التعميمية لتمكينيا مف  -2
 استيعاب عدد أكبر مف الطمبة.

النظاـ لكافة الطمبة في المنطقة المسماة "ج".  ستويات جميعـ عمى التعميـ في وعادؿ وشامؿ فآم التحاؽ ضماف :الثاني اليدف
 وسيتـ العمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ السياسات التالية:

والسعي لتوفير حموؿ فاعمة سرائيمي التي تمارس بحؽ األطفاؿ، اذ التدابير الالزمة لمواجية سياسات االستعمار اإلاتخ -1
بالتعميـ، والوصوؿ اآلمف لمطمبة والمعمميف إلى مدارسيـ، وبخاصة المدارس النائية  حؽ األطفاؿ في االلتحاؽ تضمف
 كـ عف أقرب مدرسة. 4تبعد أكثر مف التي 

محمية  مكثفة مناصرة حمالت خالؿ مف، بما فييا القدس، "ج"المنطقة المسماة  في العادؿ والتعميـ اآلمنةبيئة ال ضماف -2
 .قامة الجبرية عمييـؽ العممية التعميمية واعتقاؿ الطمبة وفرض اإلكشؼ عف حجـ االنتياكات االسرائيمية بحودولية لم

 الخميؿ.الخاص بالبمدة القديمة في إقرار عالوة مخاطرة لمعامميف في المناطؽ "ج" أسوة بقرار مجمس الوزراء  -3

 فييية.توفير برامج الدعـ النفسي والبرامج اإلرشادية والصحية والتر  -4

 رفع مستوى الوعي الجماعي بأىمية التعميـ وتعزيز الحفاظ عمى اليوية الفمسطينية. -5

ولتحقيؽ ىذا السياسات تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات الالزمة لتطوير قطاع التعميـ في المنطقة المسماة 
   ( مف ىذه الوثيقة.7"ج" في الممحؽ رقـ )

 ة:يخدمات الصحال

ووفاة، بؿ أيضا ألنو  ، ليس فقط ألنو يسبب إصابات وعجزخطرا كبيرا عمى صحة الفمسطينييف ستعمار اإلسرائيمييشكؿ اال
 "،ج"المسماة  ي إلى النزوح، والتيميش، والتمييز، خاصة في المنطقةيؤثر عمى إمكانية الحصوؿ عمى الخدمات الصحية ويؤد

أكثر مف وتقع . 24ى خدمات الرعاية الصحية األولية والثانويةالحصوؿ عم تجمع في تمؾ المنطقة 117حيث يصعب عمى 
كيمومتر مف أقرب مركز صحي أو عيادة، باإلضافة إلى  1تزيد عف التجمعات في المنطقة المسماة "ج" عمى مسافة % 82

                                                           
24
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عمى خدمات وتعتمد بشكؿ كبير  ،صعوبة البناء فييا. وعميو تفتقر الكثير مف التجمعات إلى مراكز صحية مؤىمة وثابتة
 العيادات المتنقمة.

ضرورة توسيع  حميميا لموضع الصحي في فمسطيف إلىفي ت 2022-2017وقد تطرقت استراتيجية القطاع الصحي لألعواـ 
مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة  مراكز الرعاية األولية في المنطقة المسماة "ج"، حيث بينت أف إجماليخدمة 
إال أنيا أقرت بالحاجة إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي ليذه مف إجمالي المراكز الصحية، % 62ا نسبتو م تشكؿ الصحة

، والمناطؽ والمناطؽ التي يعزليا جدار الضـ والتوسع المراكز مف حيث تغطيتيا لممناطؽ الميمشة، أي المنطقة المسماة "ج"،
تطوير مستوى بعض ىذه  أشارت إلى ضرورة وكذلؾ ،قيمية والقدس وسمفيتمحافظات قمفي خاصة المتأثرة بالمستوطنات، وب

 . وزيادة عدد الكوادر العاممة فيياالمراكز 

 :األىداف والسياسات الخاصة بالخدمات الصحية في المنطقة المسماة "ج"

 نا سنتبع السياسات التالية:ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فإن تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية االولية. اليدف األول:

، وكذلؾ لتطوير البنية بناء مراكز صحية في التجمعات التي تخمو منيا في المنطقة المسماة "ج" العمؿ عمى استمرار -1
 التحتية في المراكز الصحية القائمة.

ة في المنطقة المسماة توفير الدعـ المالي الكافي لتنفيذ كافة اإلعماؿ اإلنشائية والتطويرية والتوسعة لممراكز الصحي -2
 "ج".

. ولتحقيؽ ىذا في المنطقة المسماة "ج" وضماف وصوليـ إلييا المواطنيف لجميع شاممة صحية خدمات توفيراليدف الثاني: 
 اليدؼ فإننا سنتبع السياسات التالية:

 والطفؿ، ألـا صحة اإلنجابية، الصحة خدمات فييا بما العامة والصحة األولية الصحية الرعاية خدمات تطوير -1
 . السارية األمراض المزمنة، األمراض الصحي، والتثقيؼ المجتمع صحة المدرسية، الصحة النفسية، الصحة

 والتشخيصية العالجية والتقنيات الحديثة الطبية والمعدات األجيزةو  الحديثة، والعالجات والمقاحات األدوية توفير -2
 .والمدربة ةالمؤىم الكافية والكوادر المتطورة، والتأىيمية

 تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وأنماط الحياة الصحية. -3

بيف مختمؼ مقدمي الخدمات  والتنسيؽعزيز التكامؿ في الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة المسماة "ج" ت -4
 .الصحية
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حسب المسح أسرة  1,300) ما يقارب المنطقة المسماة "ج" توفير التأميف الصحي المجاني لألسر المحتاجة في  -5
 .لمتجمعات البدوية( واالستيطاف الميداني لييئة مقاومة الجدار

ولتحقيؽ ىذا السياسات تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات الالزمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة 
   ( مف ىذه الوثيقة.8وتوفير خدمات شاممة في المنطقة المسماة "ج" في الممحؽ رقـ )

 :والصرف الصحي المياه خدمات

 % مف التجمعات السكانية70( إلى أف OCHAتشير التقارير الصادرة عف مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف االنسانية )
عمى غير موصولة بشبكات المياه، وتعتمد تجمعا،  281الموجودة بالكامؿ أو جزئيا في المنطقة المسماة "ج"، البالغ عددىا 

لتر لمفرد  21عات إلى تمالمياه في بعض المج الؾوينخفض استي كمصدر رئيسي لممياه.لمرتفعة التكمفة، صياريج المياه، ا
ويؤثر نقص مياه الشرب الالزمة لالستيالؾ المنزلي والثروة  .العالمية الصحة منظمة بيا توصي التي الكمية يوميا، أي خمس

الذي تقـو  دمير البنية التحتية األساسية لممياه والصرؼ الصحي األساسيةالحيوانية، عمى الصمود العاـ ليذه التجّمعات. ويولد ت
 التي تمكف الفمسطينييف مف تطوير مصادرىـ المائية، وانعداـ تصاريح البناء بو سمطات االستعمار اإلسرائيمي بشكؿ متكرر،

وقد  ، وتدني مستوى األمف الغذائي.راضيادة خطر اإلصابة باألم، ويمكف أف تؤدي إلى التيجير، والفقر وز لمعيش بيئة قاسية
لى أف شبكات الصرؼ الصحي في الضفة الغربية إ 2022-2017أشارت استراتيجية قطاع المياه والمياه العادمة لألعواـ 

الى شبكات المدف الرئيسية وخاصة في المنطقة المسماة "ج"  مقتصرة عمى المدف الرئيسية، بينما تفتقر معظـ التجمعات خارج
والذي ينعكس بشكؿ سمبي  ،مما يؤدي الى صرؼ مياه الصرؼ الصحي في األودية والممرات المائية الطبيعية ،صحي صرؼ
 البيئة والمصادر الطبيعية.الصحة العامة لممواطنيف، وعمى  عمى

 األىداف والسياسات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة المسماة "ج":

وتطوير بناء  وحمايتيا مف التموث واالستنزاؼ طوير الموارد المائية المتاحة في المنطقة المسماة "ج"زيادة وت اليدف األول:
 . ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فإننا سنتبع السياسات التالية:مؤسسات قطاع المياه الرئيسية

 .غير التقميديةالتقميدية و  زيادة كميات المياه المتاحة مف المصادر -1
 .لينابيع المنتشرة في المناطؽ المسماة "ج"إعادة تأىيؿ األبار وا -2
 .حماية مصادر المياه مف التموث واالستنزاؼ -3
 توحيد جيود كافة الشركاء لمعمؿ عمى تأميف الدعـ الدولي لمحقوؽ المائية الفمسطينية. -4

ولتحقيؽ ج". لكافة التجمعات السكانية في المنطقة المسماة " والصرؼ الصحي ضماف وصوؿ خدمات المياه :اليدف الثاني
 ىذا اليدؼ فإننا سنتبع السياسات التالية:
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 .التجمعات السكانية غير المخدومة في المنطقة المسماة "ج" توفير خدمات المياه لكافة -1
 .والمياه العادمة تطوير البنية التحتية لممياهالعمؿ عمى  -2
 .تحسيف كفاءة أنظمة توزيع المياه -3
 .ات السكانية في المنطقة المسماة "ج"جة في التجمالصحي ومحطات المعال إنشاء شبكات الصرؼ -4
في المنطقة المسماة "ج" لتقميؿ الفاقد وزيادة  لتجمعات السكانيةفي االمتوفرة العمؿ عمى صيانة شبكات المياه العامة  -5

 كمية المياه المتاحة لالستخدامات المختمفة.

 زيادة وتطوير الموارد المائية المتاحةدرات الالزمة لولتحقيؽ ىذا السياسات تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبا
( 9في المنطقة المسماة "ج" في الممحؽ رقـ )ضماف وصوؿ خدمات المياه والصرؼ الصحي لكافة التجمعات السكانية و 

   مف ىذه الوثيقة.

 قطاع الطاقة:

ويواجو مناس. المستوى المعيشي ليا في تحسيف تشكؿ الطاقة واحدا مف أىـ المقومات لبناء االقتصاد الفمسطيني، عدا عف أىميت
قطاع الطاقة معوقات جدية في التطوير بفعؿ السيطرة اإلسرائيمية عمى المنطقة المسماة "ج". فسحب استراتيجية قطاع الطاقة 

ضمنيا شاريع استراتيجية لتطوير القطاع، ومف ، تعطؿ السيطرة اإلسرائيمية عمى المنطقة المسماة "ج" عدة م2017-2022
المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة باالعتماد عمى الطاقة الشمسية في منطقة األغوار، ومشاريع الربط بيف المناطؽ المختمفة في 

ف عدـ القدرة عمى تطوير ىذا الضفة الغربية، وبينيا وبيف الدوؿ المجاورة، والتي تتطمب مرورىا في المناطؽ المسماة "ج".  وا 
ا عمى أسعار الطاقة الكيربائية المزودة لممواطنيف، وبالتالي ليا تأثيراتيا عمى حياتيـ اليومية، والسيما في القطاع ليا انعكاساتي

 المناطؽ المسماة "ج"، والتي يتواجد فييا تجمعات سكانية تخمو مف الشبكات العامة لمكيرباء، والسيما التجمعات البدوية.

مخص في تأميف القدرة عمى تزويد االقتصاد الفمسطيني والمجتمع بمصادر طاقة وبيذا فإف التحدي الرئيسي في ىذا القطاع يت
مستدامة، وبتكمفة مناسبة، وتقميص التبعية الشديدة لمشركات اإلسرائيمية. فالمجتمع واالقتصاد في فمسطيف بحاجة ماسة إلى 

الصدد تحتؿ المنطقة المسماة "ج" أىميتيا الخاصة ، وفي ىذا توفير إمدادات طاقة تتمتع بالمرونة واالستدامة والتعرفة التنافسية
 . في تطوير ىذا القطاع

 :األىداف والسياسات الخاصة بقطاع الطاقة في المنطقة المسماة "ج"

ضماف تزويد التجمعات السكانية في المناطؽ المسماة "ج" بإمدادات الطاقة المستدامة وبالتكمفة المناسبة. ولتحقيؽ ىذا  :اليدف
 بع السياسات التالية:اليدؼ سنت

 ربط التجمعات السكانية غير الموصولة بشبكات الكيرباء العامة في المنطقة المسماة "ج" أينما أمكف ذلؾ. -1
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الطاقة  يد الكيرباء متوسطة الحجـ تعتمد عمىتشجيع وتوفير الحوافز لالستثمار الخاص في بناء محطات تول -2
 الشمسية.

 نطقة المسماة "ج" بتركيب محطات توليد كيرباء بالطاقة الشمسية في المنازؿ.تشجيع وتوفير الحوافز لألسر في الم -3
 تشجيع وتوفير الحوافز الستخداـ محطات توليد الكيرباء بالطاقة الشمسية لالستخدامات الزارعية. -4

ي المناطؽ ولتحقيؽ ىذا السياسات تـ وضع خطة تحتوي عمى التدخالت والمبادرات الالزمة لتزويد التجمعات السكانية ف
   ( مف ىذه الوثيقة.10في الممحؽ رقـ ) المسماة "ج" بإمدادات الطاقة المستدامة وبالتكمفة المناسبة

 بالمنطقة المسماة "ج" رتيبات اإلدارية والحوكمية الخاصةالتالفصل الرابع: 

لتنفيذ ، مة متعددة المستوياتحوكع ىيكمية لمعمؿ في المنطقة المسماة "ج"، تـ وض مف أجؿ ضماف التنسيؽ الفعاؿ والمتواصؿ
والقياـ بالتنسيؽ بيف مختمؼ المستويات ومع جميع  ىذا اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي لممنطقة المسماة "ج"،

بحيث سيتـ  ،األطراؼ ذات العالقة، وضماف متابعة تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف خالؿ إطار متابعة وتقييـ واقعي ومحدد
 واعتماد مجموعة مف المؤشرات المالئمة والقابمة لمقياس لمراقبة مدى التقدـ في تحقيؽ األىداؼ. تحديد

جيات الوطنية والقطاعية األخرى لغاء االستراتيإ ليس استبداؿ أو وثيقةا، فإف الغرض مف ىذه الوكما تمت اإلشارة اليو سابق
بؿ المساعدة في وضع إطار ناظـ يساعد عمى  ،قة المسماة "ج"المنطت وتدخالت ليا عالقة بتنمية التي تتضمف استيدافاو 

 تركيز الجيود والموارد المختمفة، وتفادي اختالط وتضارب الصالحيات والمسؤوليات.

دارة، ومتابعة ىذعميو، فإف اإلشراؼ عمى تنفيذ، و  مستويات  خمسةمنوط ب ا اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذيوا 
 رئيسية:

حيث منح القرار  ،25/8/2015 الصادر في التي تـ تشكيميا بموجب قرار مجمس الوزراءو  ،ى األول: المجنة الوزاريةالمستو 
. تضـ المجنة "ج"المسماة  طقةواإلشراؼ عمى التدخالت في المنالمجنة الوزارية صالحية "وضع السياسات وتحديد األولويات، 

 مالية والتخطيط، ووزير شؤوف القدس، ووزير الحكـ المحمي، ووزير الزراعة.وزير الرئيس الوزراء، و في عضويتيا كال مف: 
 :ما يمي يتمحور عمؿ المجنة عمىقؿ(، أو كمما دعت الحاجة لذلؾ. و تعقد المجنة اجتماعاتيا بشكؿ نصؼ سنوي )عمى األو 

كإطار  جمس الوزراء باعتمادهوالتوصية لم ،نطقة المسماة "ج"مماإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي لرار إق -1
 .تمؾ المنطقةوطني ناظـ لمعمؿ في 

ضماف ، وترتيب األولويات، و نطقة المسماة "ج"مماإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي لاإلشراؼ عمى تنفيذ  -2
 توفر الموارد الالزمة لذلؾ.
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المسؤوليات والصالحيات بخصوص حؿ أي إشكاليات قد تطرأ بيف الجيات الحكومية أو أي تداخؿ وتضارب في  -3
 الموجستية.ية، و تذليؿ العقبات السياساتية، والقانون، و طقة المسماة "ج"فيذ التدخالت والبرامج في المنتن

 .طقة المسماة "ج"مة مف أجؿ تحسيف العمؿ في المنالتواصؿ مع الجيات الداعالتنسيؽ مع الجيات الدولية، و  -4
، وسير العمؿ في البرامج والتدخالت اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي الخاصة بتحقيؽ أىداؼرفع التقارير  -5

 المختمفة الى مجمس الوزراء، والتوصية باتخاذ القرارات الالزمة.

قرار مجمس الوزراء اآلنؼ الذكر مف أجؿ "متابعة تنفيذ ب والتي تـ تشكيميا أيضا ،المستوى الثاني: المجنة الفنية الوطنية
بالتنسيؽ مع الجيات الدولية ومؤسسات األمـ و يع انسجاما مع األولويات التي يتـ تحديدىا مف قبؿ المجنة الوزارية، المشار 

، ووزارة ني التنسيقيطوالمكتب الو  المتحدة". تتشكؿ مف موظفي الفئة العميا في المؤسسات الحكومية التالية: مكتب رئيس الوزراء
ة، ووزارة شؤوف القدس، ووزارة الحكـ المحمي، ووزارة التربية والتعميـ العالي، وسمطة الطاقة المالية والتخطيط، ووزارة الزراع

قراض البمديات، ودائرة شؤوف  والموارد الطبيعية، وسمطة المياه، وىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف، وصندوؽ تطوير وا 
، ووزارة ، ووزارة الصحةوالمياه وىيئة تسوية األراضية االراضي، ط، ووزارة الشؤوف الخارجية والمغتربيف، وسمالمفاوضات
قؿ(، أو كمما دعت الحاجة ربع سنوي )عمى األ تعقد المجنة اجتماعاتيا بشكؿو . ني، والجياز المركزي لالحصاءطاالقتصاد الو 

 :يا عمى ما يمييتمحور عمملذلؾ. و 

ب األولويات واالستراتيجيات التي تحددىا حس طقة المسماة "ج"مشاريع والتدخالت الخاصة بالمنمتابعة تنفيذ ال -1
 الحكومة الفمسطينية والمجنة الوزارية.

 .طقة المسماة "ج"يات الحكومية فيما يتعمؽ بالمنضماف التنسيؽ المتواصؿ والفعاؿ عمى المستوى الفني بيف الج -2
طقة في المن الىمية والدوليةوا ؿ عمؿ الجيات الحكوميةتحديد آليات العمؿ الميدانية واألدوات التنفيذية التي تسي -3

 .المسماة "ج"
، وعرض ونقاش الدروس طقة المسماة "ج"صة بعمؿ كؿ جية حكومية في المنتبادؿ المعمومات والبيانات الخا -4

 والتجارب مف أجؿ االستفادة منيا في التنفيذ والمتابعة.
 لمجنة الوزارية.إعداد التقارير التفصيمية حوؿ سير العمؿ في المشاريع والتدخالت، ورفعيا  -5

ىذا اإلطار االستراتيجي وبرنامج مف الضروري أف يتـ متابعة تنفيذ : Task Forceالمتابعة المصغرالمستوى الثالث: فريق 
فة ، لذلؾ، مف المفترض أف يتـ تشكيؿ فريؽ عمؿ مصغر بيدؼ المتابعة المكثفعالةبشكؿ حثيث وبطريقة العمؿ التنفيذي 

وزارة ني التنسيقي، طالمكتب الو . يتشكؿ ىذا الفريؽ مف أعضاء المجنة الفنية مف: طقة المسماة "ج"منلمتدخالت والمشاريع في ال
وسمطة الطاقة والموارد الطبيعية، وسمطة المياه،  التعميـ العالي، ووزارة الصحة،و الحكـ المحمي، ووزارة الزراعة، ووزارة التربية 

 حيث يقـو بإعداد تنسيقيا في فريؽ العمؿ المصغر التنسيقي دورا نيطالو  كتبيمعب المو وىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف. 
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 او عند الحاجة يجتمع ىذا الفريؽ بشكؿ شيريو  .مجمس الوزراء وأعضاء المجنة الفنية مب المتابعة ورفعيا الىطالقضايا التي تت
 ميمات الفريؽ ما يمي:، وتشمؿ طقة المسماة "ج"ممحة التي تواجو العمؿ في المنالقضايا اللمناقشة 

 .طقة المسماة "ج"تنفيذية تخص المشاريع في المن اتخاذ قرارات -1
 طقة المسماة "ج"فيذ الخاصة بمشاريع تطوير المنمناقشة واقتراح آليات التن -2
 .طقة المسماة "ج"وتنفيذ المشاريع في المن، المعايير الخاصة بتصميـ، وتخصيصتحديد  -3
 وفقًا لمسياسات المقررة.طقة المسماة "ج" فذ في المنع المشاريع التي ستناعتماد جمي -4
تعزٌز آلٌات التنسٌق والمتابعة المٌدانٌة انًكزت انىغًُ انزُسٍمً ثهذف  مٍخ يٍ خاللانًزبثؼخ يغ انهجبٌ انًُبغ -5

 المسماة "ج" لضمان التنفٌذ الكفإ لهذه المشارٌع. ةطقمشارٌع التً ٌتم تنفٌذها فً المنلل

االستراتيجيات  حؿم وثيقةاألحواؿ أف تحؿ ىذه ال ليس المقصود بأي حاؿ مف: الحكومية مؤسساتلوزارات والالمستوى الرابع: ا
أف تقـو كؿ وزارة أو  تفترض ىذه الوثيقةو والخطط القطاعية المعتمدة والمنفذة مف قبؿ الوزارات والجيات الحكومية المختمفة. 

بمجاؿ عمميا، بحيث تكوف مسؤولية تحقيؽ األىداؼ الخاصة بكؿ قطاعيا و فيذ التدخالت المتعمقة بجية حكومية بمتابعة تن
 قطاع/مجاؿ ممقاة عمى عاتؽ كؿ وزارة/جية بالتنسيؽ مع المؤسسات والجيات ذات العالقة.

 المستوى الخامس: المجان المناطقية في المحافظات المختمفة

ب المجاف المناطقية دورا ستوى المحافظات، مف المتوقع أف تمعمف أجؿ ضماف التنسيؽ الميداني الفعاؿ لتنفيذ التدخالت عمى م
في المحافظات  ممثمة بالمديريات المختمفةة يمركزيا في ىذا المجاؿ. حيث تشمؿ عضوية ىذه المجاف المؤسسات الحكومفعاال و 

قة. وتشمؿ قائمة األىمية والمدنية الغير حكومية ومؤسسات تنفيذية ذات العال وبحضور المؤسسات وتجتمع بشكؿ دوري
التنسيقي لممناطؽ  نيطالو  لكؿ لجنة عمى مستوى المحافظة كؿ مف: مكتب رئيس الوزراء ممثال بالمكتب الحكومية العضوية

المسماة "ج"، مكتب المحافظة، ومديرية الحكـ المحمي، ومديرية الصحة، ومديرية التربية والتعميـ، ومديرية الزراعة، ومديرية 
 عية، وىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف، وىيئة تسوية األراضي والمياه.التنمية االجتما

 تشمؿ ميمات ىذه المجاف ما يمي:

يذية التي قد تنشأ اثناء التنفيذ وضماف نشر دعـ المؤسسات المنفذة في تنفيذ المشاريع المختمفة وحؿ االشكاليات التنف -1
 البيانات ذات العالقة بالتدخالت لتجنب التكرار. 

يز آليات التنسيؽ والمتابعة الميدانية لممشاريع التي يتـ تنفيذىا في المناطؽ المسماة "ج" لضماف التنفيذ الكفؤ ليذه تعز  -2
 وضماف التنفيذ ضمف السياسات الحكومية العامة. المشاريع

يقية عمى دعـ آليات تحديد األولويات االنسانية والتطويرية وذلؾ بمشاركة واسعة مف جميع أعضاء المجاف التنس -3
 مستوى المحافظات.
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إنشاء قاعدة بيانات موحدة لممعمومات الخاصة بالمشاريع التي تنفذ في المناطؽ المسماة "ج" مف قبؿ المؤسسات  -4
المختمفة، والتحقؽ مف ىذه المعمومات، كطبيعة ىذه المشاريع والنتائج المتوقعة والجيات المانحة والداعمة والمؤسسات 

 متيا المالية وغيرىا. المنفذة لممشاريع وقي
كما ستشكؿ تمؾ المجاف التنسيقية قاعدة لتطوير برامج واسعة عمى مستوى المحافظة ترفد عممية تصميـ المشاريع  -5

 الجديدة بالبيانات والنتائج الدقيقة مدعومة بنظاـ الجيو مولج والذي بدوره سيعزز مف الدور القيادي الحكومي.
" لممؤسسات الحكومية في تحديد وتنفيذ المشاريع ضمف األولويات المعدة مف Ownershipتفعيؿ الدور القيادي " -6

 قبميا، مما يزيد مف معرفة المواطنيف اتجاه دور المؤسسات الحكومية في دعـ المناطؽ المسماة "ج".

 دور المكتب الوطني التنسيقي لممناطق المسماة "ج"

ولية لدعـ جنة الوزارية بيدؼ تحسيف التنسيؽ بيف الجيود الحكومية والدبقرار مف الم التنسيقي  لقد تـ تشكيؿ المكتب الوطني
وفؽ  بيعيةطفي توجيو الدعـ لمتجمعات والمصادر ال، وتعزيز الدور القيادي الحكومي مواطنيف في المنطقة المسماة "ج"صمود ال

كافة البرامج والمشاريع واعداد توصيات  ة، ودعـ الجيود الحكومية في المناصرة واالعالـ، ومتابعة وتقييـالوطنياالولويات 
 .راؼ المنفذة لمبرامج والتدخالتط، وتعزيز المعرفة وتبادؿ الخبرات بيف االوتقديـ تقاربر أداء دورية الى رئيس الوزراء سياساتية

جنة الوزارية )مف عف طريؽ العمؿ كمنسؽ لم ايات المختمفة التي تـ ذكرىا سابقدورا رئيسيا في دعـ المستو ويمعب ىذا المكتب 
الى الميمات والمسؤوليات التي تـ  . باالضافةالمتابعة المصغرنية الوطنية، ولفريؽ ولمجنة الف ،خالؿ مكتب رئيس الوزراء(

بالتأكد مف متابعة كافة القرارات التي يتـ عمى أف يقـو المكتب بشكؿ أساسي وفقا لقرار تأسيسو، والتي تنص ممكتب لمنحيا 
مسودات التقارير الفنية، وتقارير االنجاز، و تقارير االبحاث و مجنة الفنية ومف فريؽ العمؿ المصغر، واعداد اتخاذىا مف ال

قرارىا قبؿ رفعيا لمجنة الوزارية الوطنية.  المتابعة والتقييـ وعرضيا عمى المجنة الفنية مف أجؿ مراجعتيا وا 

 مف )التي يرأسيا المحافظوف( دولييف و كذلؾ مع المجاف المناطقيةيتواصؿ المكتب مع لجنة التنسيؽ والمتابعة مع الشركاء ال
توجيو الدعـ الدولي وفقا لألولويات تعزيز الدور القيادي الحكومي في أجؿ تنسيؽ الجيود والمشاريع في المناطؽ المختمفة، و 

د في يع البيانات الرئيسية التي تساعكما يتواصؿ المكتب مع المؤسسات االىمية والدولية مف أجؿ تجم واالستراتيجيات الوطنية.
مساعدات ر تنسيؽ الطتبادؿ البيانات بيف أتصميـ المشاريع و  كما يقـو المكتب بتعزيز آليات تعزيز فاعمية التدخالت كافة.

 كمما امكف ذلؾ،الغاثية والتنموية بيف الجيود ا والتكاممية االنتقالية يمية االخرى مف أجؿ تقوية العالقةاالنسانية والقنوات التمو 
 التمويمية والتنفيذية مع بعضيا البعض. التخطيطية و ريؽ مواءمة المراحؿ طوذلؾ عف 

 .ىذا اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي لممنطقة المسماة "ج"لحوكمة الخاص بتنفيذ لرسـ التالي ىيكؿ اايمخص 
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(PM, MOFP, MOA, MOLG, MOJA) 

                             ض    
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 2019-2018لتنفيذية لممنطقة المسماة "ج" لألعوام الخطة ا: الخامس الفصل
لمسنتيف المقبمتيف  خارطة طريؽلممنطقة المسماة "ج" يذا اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمؿ التنفيذي لستشكؿ الخطة التنفيذية 

الحكومييف، ومف (، وتتضمف التدخالت التنفيذية والمياـ التي سيقـو بيا كافة الشركاء الحكومييف، وغير 2018-2019)
تي المؤسسات المحمية والدولية، ضمف ىذا اإلطار الزمني، وانطالقا مف األولويات واألىداؼ والسياسات العامة والقطاعية ال

ما رامج تتفرع عنيا تدخالت فرعية، وأينلممنطقة المسماة "ج". وقد تـ بناء الخطة التنفيذية عمى أساس ب أوردتيا ىذه الوثيقة
ننا ننطمؽ في ىذه الخطة التنفيذية، باألساس، مف مبدأ التخطيط أمكف تـ تحدي د التكمفة المالية لتنفيذ كؿ مف ىذه التدخالت. وا 

المبني عمى النتائج بالتركيز عمى التنفيذ، وضمف حدود الموارد المتاحة. كما تشتمؿ ىذه الخطة التنفيذية عمى مؤشرات لقياس 
 قييـ لعممنا في المنطقة المسماة "ج".األداء، وبالتالي ضماف المتابعة والت

الممكنة في المنطقة المسماة واألنشطة فإف ىذه الخطة التنفيذية ال تمثؿ كافة التدخالت وبفعؿ التغيرات السريعة عمى األرض، 
ذ. وبالتالي، فإنو "ج"، بؿ إننا راعينا أف تبقى ىذه الخطة مرنة وحيوية لمتعامؿ مع أي تدخالت طارئة أو تنموية تنشأ أثناء التنفي

سيتـ العمؿ عمى مراجعة ىذه الخطة، أثناء التنفيذ، بشكؿ دوري، والعمؿ عمى تطويرىا وفقا لالحتياجات أو التغيرات عمى 
 األرض، والسيما تمؾ المرتبطة بالسياسات واإلجراءات التعسفية لالستعمار اإلسرائيمي.
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 (1الممحق رقم )

 ارج السيطرة الفمسطينيةالتي تقع خالمسماة "ج" و  المناطق

 

 التي تقع خارج السيطرة الفمسطينية في الضفة الغربية؟المسماة "ج" و  ما ىي المناطق

  H2وعمى القدس الشرقية وكذلؾ عمى منطقة  اؿ "ج"تشتمؿ المناطؽ التي تقع خارج السيطرة الفمسطينية عمى المنطقة المسماة 
 تجمعا. 612التي تقع خارج السيطرة الفمسطينية  )بمختمؼ تصنيفاتيا( في مدينة الخميؿ، حيث يبمغ مجموع التجمعات

 
محافظة مف محافظات الضفة  11تجمعا سكانيا تقع بشكؿ كمي أو جزئي في  25 585عمى  "ج"وتشمؿ المنطقة المسماة 

تجمعا منيا بشكؿ  284تجمعا في حيف يقع  301الغربية. ويبمغ عدد التجمعات الواقعة بشكؿ كمي في المنطقة المسماة "ج" 
 )ثالثمائة الؼ( نسمة.  300,000جزئي. ويقدر عدد سكاف ىذه التجمعات حوالي 

تجمعا منيا بشكؿ كمي ضمف حدود بمدية  22،  يقع 26تجمعا 27بمغ عدد التجمعات الواقعة فييا  فقدأما في القدس الشرقية 
تشير الخطة االستراتيجية لمتنمية القطاعية . و 27تالؿ تجمعات بشكؿ جزئي داخؿ حدود بمدية االح 5االحتالؿ في حيف تقع 

                                                           
25

 ػذد انزجًؼبد لبثم نهزغٍر. 
26

 رجًؼب او حٍب فً انمذش انشرلٍخ. 22رجًؼبد ٌمغ يُهب  112رحزىي يحبفظخ انمذش ػهى  
27

 غ أحٍبء انمذش انشرلٍخ انىالؼخ داخم وخهف جذار انفصم انؼُصري.رشًم جًٍ 
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الضـ داخؿ جدار  399,000 فمسطيني، يسكف منيـ ما يقارب 560,000 سكاف القدس الشرقية يقارب مفإلى أف عدد  لمقدس
نطقة وخاصة في مخيـ شعفاط ومالضـ والتوسع يسكنوف خمؼ جدار  161,000 أما الباقي ويبمغ عددىـ ما يقارب مفوالتوسع 

  .عقب كفر

بروتوكوال مع الجانب اإلسرائيمي  1997كانوف الثاني  15في  وقعت منظمة التحرير الفمسطينية  H2وفيما يتعمق بمنطقة ال
نتج عف ىذا التقسيـ بأف تكوف مساحة ما يقارب مف  ، H2و  H1 حوؿ مدينة الخميؿ قسمت بموجبو المدينة إلى منطقتيف

(% الباقية فتبقى تحت سيطرة الحكومة 20)حوالي سيطرة السمطة الوطنية الفمسطينية أما  (% مف مساحة المدينة تحت80)
والتي تضـ أحياء مثؿ منطقة السيمة وواد القاضي ومنطقة مدرسة األخوة ومنطقة جبؿ  H2اإلسرائيمية وىي ما تسمى بمنطقة 

االتفاقية ببروتوكوؿ الخميؿ أو بروتوكوؿ إعادة كرباج وميداف طارؽ بف زياد وجبؿ جوىر ومنطقة الكسارة. وقد سميت ىذه 
يبمغ   H2إلى أف عدد سكاف منطقة اؿبشكؿ مشترؾ ىيئات األمـ المتحدة  28اير دراسة حوؿ مدينة الخميؿ نشرتيوتش .االنتشار
 مواطنا فمسطينيا. ) أربعوف ألؼ( 40,000حوالي 

 

 
 

                                                           
28

 Joint UN Strategy for Hebron, p6, November 2016. 
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مف مساحة الضفة الغربية كما ىو موضح 29% 61أي ما يعادؿ كيمومترا مربعا  3462.4ويبمغ مجموع مساحة ىذه المناطؽ 
 بالجدوؿ التالي:

 ة من مساحة الضفة الغربيةالنسب المساحة بالكيمو متر مربع التصنيف

 999.9 18% (H1المنطقة المسماة "أ" )ومن ضمنيا منطقة 

المنطقة المسماة "ب" )ومن ضمنيا المنطقة 
 المصنفة محميات طبيعية(

1202.2 21% 

المنطقة المسماة "ج" )ومن ضمنيا االرض الحرام 
 (H2والقدس الشرقية و 

3462.4 61% 

 

 

 

                                                           
29

% ونكٍ رًُغ 2% ورنك إلظبفخ يسبحخ انًحًٍبد انطجٍؼٍخ إنٍهب وانزً رجغ 21رشٍر ثؼط انًصبدر إنى أٌ يسبحخ انًُطمخ انًسًبح "ج" هً   

 طٍٍٍٍُ يٍ اسزغالنهب. سهطبد االحزالل انفهس



55 
 
 

 

الواقعة خارج السيطرة الفمسطينية السكانية خارطة توضح التجمعات  
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( 2ممحق )  
 خطة ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

خالت التد البرنامج اليدف  

 مدة التنفيذ

2019-2018لسنة :   
الجية 
لةالمسئو   

التكمفة التقديرية 
 لمنشاط  )$(

جية التمويل 
 المقترحة

 مؤشرات التنفيذ

2018 2019 

لنصف ا
 األول

النصف 
 الثاني

النصف 
 األول

النصف 
 الثاني

  الممول الوزارة  الوزارة

تعزيز صمود 
التجمعات البدوية في 

وجة المخططات 
اإلسرائيمية 
 االستعمارية

 

دعم 
صمود 

التجمعات 
بدويةال  

 عمى صعيد: الدعم الموجستي

  توفير معدات وصياريج مياه
 لمتجمعات البدوية.

 .توفير بركسات وحظائر 

 .توفير خياـ ومستمزمات إيواء 

  عادة البناء جبر األضرار وا 
 )إصالح األضرار(

        

ىيئة مقاومة 
الجدار 

 واإلستيطاف

.عدد التجمعات 1  الييئة 1,000,000
.المستيدفة  

. عدد التجمعات 2
 المستفيدة.
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 شؽ طرؽ زراعية 

 

 عمى صعيد الزراعة

 .دعـ المشاريع الصغيرة واإلنتاجية 

  اإلعفاء الضريبي عمى األعالؼ
 ومستمزمات المواشي.

 .تقديـ األعالؼ 

 وفير خدمات بيطريةت 

        

ىيئة مقاومة 
الجدار 

 واإلستيطاف

 

1,500,000 

 

 

.عدد التجمعات 1  الييئة
 المستفيدة.

يع .عدد المشار 2
 المقدمة.

 عمى صعيد المعيشي

  توفير المياه والكيرباء لمتجمعات
البدوية الميدده حسب الوسائؿ 

 المتاحة

        

ىيئة مقاومة 
الجدار 

 واإلستيطاف

.عدد التجمعات التي 1  الييئة 1,500,000
تـ ربطيا بالخدمات 

 األساسية.



58 
 
 

 

  توفير الخدمات الصحية بما فييا
التأميف الصحي حسب الوسائؿ 

 المتاحة.

  توفير خدمات التعميـ أو وسائؿ
النقؿ مف التجمعات المستيدفة الى 

 .المدارس المجاورة

  الشؤوف اإلجتماعية توفير خدمات
 )مساعدات إنسانية وطارئة(

توفير الحماية 
القانونية لممواطنين 
الفمسطينيين في 

المناطق المتضررة 
جراء سياسات 

ستعماري اإلستيطان اال
التوسع وجدار العزل و 
 العنصري

البرنامج 
 القانوني

  ٌّن توفٌر الحماٌة والدعم القانون

للفلسطٌنٌٌن الذٌن تتعرض ممتلكاتهم 

غٌر المنقولة الجراءات االحتالل 

  .ومستعمرٌه

 ستكمال تسجٌل األراضً المهددة ا

ل الحٌلولة دون بالمصادرة من أج

 ها.تسرٌب

  ومتابعة ملفاتها وذلك من خالل توفٌر

لمتخصصٌن. وعلى توفٌر المحامٌن ا

  .الحماٌة القانونٌة

        

ىيئة مقاومة 
الجدار 

 واإلستيطاف

2,000,000 

وزارة 

 المالٌة

  ًعدد الملفات الت 

ُتتابع أمام المحاكم 

 .األجنبٌة

  عدد ملفات

اعتداءات 

المستوطنٌن على 

 .األراضً

  عدد صفقات

تسجٌل األراضً 

التً تقدمها 

الشركات 

        

        

        

        



59 
 
 

 

  مجابهة مخططات الترحٌل القسري

للتجمعات الفلسطٌنٌة والمواكبة 

القانونٌة للمخططات الهٌكلٌة لهذه 

 .التجمعات

  ًقٌادة طاقم ملف الجدار واإلستٌطان ف

اللجنة الفنٌة الخاصة بمحكمة الجناٌات 

  .الدولٌة

 سات مالحقة الشركات واالفراد والمإس

التً تنتهك قواعد القانون الدولً 

 االنسانً فً المناطق الفلسطٌنٌة.

  العمل على إنشاء السجل الوطنً لواقع

األراضً الفلسطٌنٌة لحصر أعمال 

التسرٌب والتزوٌر بغٌة حماٌتها 

 ومتابعة ملفاتها. 

         اإلسرائٌلٌة

والمسإول عن 

 .أموال الحكومة

  عدد المخططات

التنظٌمٌة المتابعة، 

الهٌكلٌة والتفصٌلٌة 

التً ٌتم تنظٌمها 

لصالح التجمعات 

 الفلسطٌنٌة

 أوامر  عدد

المصادرة 

)إعالنات أراضً 

الدولة، أو اإلخالء 

بحجة أراضً 

 .دولة(

  عدد الملفات

القانونٌة التً ٌتم 

دعمها بالرسوم، 

االلتماسات 

واالعترافات بما 

فٌها رسوم المساحة 

وتقارٌر الخبراء 

  .والصور الجوٌة

  ًعدد الملفات الت

ُتتابع أمام المحاكم 

        

        

  عقد ورشات عمل مع التجمعات

بواقع ورشة لكل تجمع. بمجموع 

ورشة للتجمعات المستهدفة  611

زٌز  قدرات ومعارف من أجل تع

السكان فً هذه المناطق بالحقوق 

القانونٌة من اجل حماٌتهم وافشال 

المخططات اإلستعمارٌة وخصوصاً 

فً مجاالت الهدم والمصادرة 

 .وتسرٌب األراضً

  االلتماسات أوامر وقف متابعة

البناء وأوامر الهدم واإلخالء ضد 

        

 



60 
 
 

 

 .الخاصة والعامةالمنشآت 

 الترخٌص قضاٌا متابعة 

ومتابعة قضاٌا  البدوٌة للتجمعات

الهٌكٌلٌة التً تطرح  المخططات

 .من قبل الجانب اإلسرائٌلً

 .األجنبٌة

  عدد ملفات

 اعتداءات

المستوطنٌن على 

 .األراضً

  عدد صفقات

تسجٌل األراضً 

التً تقدمها 

الشركات 

اإلسرائٌلٌة 

والمسإول عن 

 .أموال الحكومة

فعالية عمليات  تعزيز
التوثيق واألبحاث 

من أجل فضح والنشر 
 االنتهاكات اإلسرائيلية

التوثيق 
 والنشر

  تطوٌر قواعد البٌانات للتغطٌة

شاملة لإلنتهاكات اإلستعمارٌة ال

بحق األرض الفلسطٌنٌة، وجرائم 

 اإلستٌطان اإلستعماري.

  ًرفد المستوى السٌاس

بالمعطٌات الالزمة من التقارٌر 

والمإشرات والخرائط التفصٌلٌة 

  .حول التطورات المٌدانٌة

  رفد الجهات الدولٌة وخصوصا

لجنائٌة الدولٌة والمحاكم بالبٌانات ا

 الالزمة لعملها. والمإشرات 

  إصدار وتطوٌر التقارٌر الدورٌة

        
ىيئة مقاومة 

الجدار 
 واإلستيطاف

800,000 

وزارة 

 المالٌة

   ققاعدة بٌانات

االنتهاكات 

االسرائٌلٌة محدثة 

 ومطورة

  ققاعدة بٌانات

حصر األضرارة 

مطورة ومحدثة 

 باستمرار

  تتقارٌر دورٌة

)سنوٌة، شهرٌة، 

 نصف سنوٌة(

  تتقارٌر تقدٌر
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)السنوٌة والشهرٌة( وانتاج الخرائط 

المبنٌة على الرصد الحثٌث 

  .والمتابعة المٌدانٌة للتطورات

  ًرصد تصرٌحات مسإول

  .االحتالل

  دراسات حول اآلثار  2اعداد

المترتبة للمشارٌع االستعمارٌة 

 .وتقدٌمها للجهات ذات االختصاص

 ورشات تنسٌقٌة مع  1 عقد

مإسسات شرٌكة بخصوص تنسٌق 

 .العمل وتوحٌد األطر المرجعٌة

  حصر وتخمٌن األضرار

 الناجمة.

  متابعة التغٌرات الواقعه على

المخططات الهٌكلٌة للمستعمرات 

 و العطاءات المطروحة.

  ارشفة جمٌع البٌانات الحٌزٌة و

الصور الجوٌة المتعلقة باالنتهاكات 

 بحق التجمعات

موقف حول 

المشارٌع 

 االستعمارٌة

  أافالم وثائثٌة

 وخرائط
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(3)ملحق   

 المناصرةخطة 

المسؤول عن  المخرجات األنشطة األىداف الفرعية اليدف القضية القطاع
 المستيدفون التنفيذ

الزراعة 
وسبل 
 العيش

تتناقص كمية األراضي 
المتاحة لمزراعة والرعي 

بسبب االستيالء 
اإلسرائيمي المستمر عمى 

ألراضي(ا  
 
 

حشد دوؿ الثالثة 
لمتنديد بالسياسات 
اإلسرائيمية المتمثمة 
في االستيالء عمى 

 األراضي
 
 

 

 

 

 

 

 

تحديث البيانات المتعمقة بسياسات 
االستيالء عمى األراضي مف قبؿ 

 السمطات اإلسرائيمية
رصد االستيالء عمى 

األراضي الزراعية / الرعوية 
يةمف قبؿ القوات اإلسرائيم  

قاعدة بيانات 
تتضمف حاالت 
فردية لألراضي 

الزراعية / الرعوية 
التي صادرتيا 

السمطات 
 اإلسرائيمية

 

 وزارة الزراعة
 

 وزارة الحكـ المحمي

HCT الفريؽ  
اإلنساني التابع 
 لألمـ المتحدة

دبموماسيو االتحاد 
 األوروبي

أعضاء لجنة 
االتصاؿ الخاصة 

AHLC 
رابطة وكاالت 
 التنمية الدولية

تحدي السياسات العسكرية 
اإلسرائيمية الخاصة باالستيالء عمى 

 األراضي
 

التوعية اإلعالمية لرفع 
مستوى الوعي وتغيير 

السياسات لفضح السياسات 
اإلسرائيمية واالستيالء عمى 

 األراضي

مقاالت / 10
تمفزيوف / راديو 

تسمط الضوء عمى 
السرقة اإلسرائيمية 

لألراضي 
الفمسطينية في 

ائؿ اإلعالـ وس
 الدولية

زيارات إعالمية 5  

 وزارة الزراعة
 

 وزارة اإلعالـ

الجميور 
 األوروبي
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تقديـ تقريريف إلى المنتديات 

 الدولية ذات الصمة
 

تقريراف دورياف 
يفصالف ويحدثاف 
سياسات إسرائيؿ 

في مجاؿ 
االستيالء عمى 

 األراضي

 وزارة الزراعة
 المجتمع المدني

المركز اإلعالمي 
التابع لمحكومة 

 الفمسطينية

أعضاء لجنة 
االتصاؿ 

 AHLCالخاصة
محكمة العدؿ 

 الدولية
 البنؾ الدولي

 وزارة الشؤوف الخارجية موجز سياسة واحد
عواصـ الدوؿ 
األعضاء في 

 االتحاد األوروبي

 
فرض السمطات ت

اإلسرائيمية قيودًا عمى 
تصدير المنتوجات 

الزراعية وعمى استيراد 
ت الزراعية المعدا

 المتخصصة
 

إنياء القيود 
اإلسرائيمية عمى 
استيراد المعدات 
الزراعية؛ والقيود 

المفروضة عمى نقؿ 
 السمع الزراعية

 
 

دعـ استيراد المزارعيف الفمسطينييف 
 المعدات الزراعية المتخصصة

 

سياسات وبحوث إعداد 
لممساعدة في استيراد 

 المعدات الالزمة
 

( 2موجزاف )
ة الزراعةوزار  سياسة  

 
دائرة شؤوف  

 المفاوضات/
 وحدة دعـ المفاوضات

 المجتمع المدني
 اتحاد المزارعيف

 البنؾ الدولي
منظمة األغذية 
والزراعة التابعة 

 لألمـ المتحدة
أعضاء لجنة 

االتصاؿ 
 AHLCالخاصة

 الدوؿ الثالثة

دراستا حالة تبيف 
الحاجة إلى استيراد 

معدات زراعية 
 متخصصة
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تأخير أو منع تصدير ـ عد
المنتجات الزراعية الفمسطينية مف 

 قبؿ السمطات اإلسرائيمية
 

رصد الحاالت التي يتـ فييا 
تأخير المنتجات الزراعية أو 
منعيا مف التصدير مف قبؿ 

 السمطات اإلسرائيمية

قاعدة بيانات 
تضمف حاالت مف ت

منع/ تأخير 
تصدير المنتجات 

الزراعية الفمسطينية 
السمطات مف قبؿ 

 اإلسرائيمية
 

 وزارة الزراعة
 اتحاد المزارعيف

منظمة األغذية 
والزراعة التابعة 

 لألمـ المتحدة
دبموماسيو االتحاد 

 األوروبي
 الصحافة الدولية

مراجعة بروتوكوؿ باريس 
وغيره مف المبادئ التوجييية 

 لمصادرات الفمسطينية
 ورقة سياسة

دائرة شؤوف 
 المفاوضات/
لمفاوضاتوحدة دعـ ا  

أعضاء لجنة 
االتصاؿ 

 AHLCالخاصة

 
يمنع الجنود 
والمستوطنوف 

اإلسرائيميوف المزارعيف 
والرعاة الفمسطينيوف دوريًا 

مف الوصوؿ إلى 
 أراضييـ وزراعتيا

 

 

 

تمكيف المزارعيف 
والرعاة الفمسطينييف 

مف استخداـ 
 أراضييـ

 

تحديث بيانات حاالت العنؼ التي 
والسمطات  يتعرض ليا المستوطنوف

اإلسرائيمية تجاه المزارعيف والرعاة ، 
 واإلبالغ عنيا

رصد حاالت العنؼ 
والتخريب التي يقـو 
المستوطنوف والجنود 

اإلسرائيميوف ضد المزارعيف 
 والرعاة الفمسطينييف(

قاعدة بيانات تبيف 
حاالت فردية مف 
عنؼ المستوطنيف 

والسمطات 
اإلسرائيمية ضد 

المزارعيف 
والرعاة الفمسطينييف 

 والزراعة والرعي.

 وزارة الزراعة
 

ىيئة مقاومة الجدار 
 واالستيطاف

 

مجمس حقوؽ 
اإلنساف التابع 
 لألمـ المتحدة

 
الدوؿ األعضاء 

في االتحاد 
 األوروبي

زيادة المساءلة في حاالت العنؼ 
مف قبؿ المستوطنيف والعسكرييف 

تجاه المزارعيف والرعاة في المنطقة 
االت التي يمنع )ج(، وكذلؾ الح

فييا المزارعوف و الرعاة مف 
الوصوؿ إلى أراضييـ , و أيضا 

التموث الناتج مف المستوطنات عمى 
 األراضي الزراعية / الرعوية.

 

التوعية اإلعالمية بما يمقاه 
المزارعوف والرعاة 

الفمسطينيوف الذيف يياجميـ 
المستوطنوف والجنود 

اإلسرائيميونونشر ذلؾ عمى 
واصؿ االجتماعيةوسائؿ الت  

 

فيديو واحد يتضمف 
شيادات المزارعيف 
الفمسطينييف الذيف 

ىاجميـ 
المستوطنوف 

 والجنود 

 وزارة الزراعة
 

المكتب الوطني 
 التنسيقي 

 
 وزارة اإلعالـ

 
 

 وزارة الشؤوف الخارجية

جميور االتحاد 
 األوروبي

تقديـ بيانات وشيادات في 
المحافؿ الدولية حوؿ العنؼ 

يمارسو المستوطنوف  الذي

 تقارير وتحديثات
 

مجمس حقوؽ  المجتمع المدني
اإلنساف التابع 
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والجنود اإلسرائيميوف ضد 
 المزارعيف الفمسطينييف

 لألمـ المتحدة 

 التعميم
 

تستيدؼ السمطات 
اإلسرائيمية والمستوطنوف 

اإلسرائيميوف بشكؿ متكرر 
المدارس والطالب 

الفمسطينييف وموظفي 
يؤدي إلى  المدارس، ما
 تعطيؿ التعميـ

المساىمة في حماية 
الحؽ في التعميـ 
بموجب القانوف 
 الدولي اإلنساني

 

حشد المجتمع الدولي لنصرةو حماية 
المدارس والطالب الفمسطينييف 

 بشكؿ ناشط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد حوادث اليدـ 
واالعتداءات عمى المدارس 

 واإلبالغ عنيا
 

دليؿ محّسف 
 ومحّدث عف
 االنتياكات

 

وزارة التربية والتعميـ 
 العالي الفمسطيني

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي 

المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

 
منظمات دولية 
 غير حكومية

 
إنشاء منصة مركزية / قواعد 

بيانات لتحسيف: جمع 
البيانات، اإلبالغ عف 

 الحوادث وتبادؿ المعمومات

 
إبالغ محّدث 

 ومحّسف
 

وتوزيع تقارير  إنتاج
سنوية ونصؼ 

 سنوية

 
وزارة التربية والتعميـ 

 العالي الفمسطيني

 
المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

 
المنظمات الدولية 

 غير الحكومية

 
إشراؾ المجتمع الدولي
لضماف الوصوؿ إلى 

 المدارس والسالمة

 
بيانات10  
زيارات ميدانية5  

مف تقريراف سياسيا
 قبؿ وزير التربية
 والتعميـ العالي

وزارة التربية والتعميـ 
 العالي الفمسطيني

 
 وزارة الشؤوف الخارجية

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي لمناطؽ ج

 
المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

 

إدراج استراتيجيات حضور 
 وقائي في المدارس

حشد المجتمع 
الدولي لدعـ 

أنشطة وزارة التربية 
 والتعميـ العالي

التربية والتعميـ وزارة 
 العالي

المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة
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المساىمة في رفع مستوى الوعي 
لدى عامة الناس، وال سيما الدوؿ 

 الثالثة
 

 
 

التوعية اإلعالمية حوؿ 
االنتياكات اإلسرائيمية ضد 

 التعميـ

زيارات إعالمية10  
نشر محّسف 

لمتقارير والبيانات 
الصحافية والتغطية 

يةاإلعالم  
( 2إنتاج رسميف )

لممعمومات 
 الرسومات

وزارة التربية والتعميـ 
 العالي

 
 وزارة الشؤوف الخارجية

 
 وزارة اإلعالـ

 الصحافة الدولية

 الصحة

دد العيادات غير كاٍؼ، ع
في حيف تمنع السمطات 
اإلسرائيمية الفمسطينييف 
مف بناء أي منيا بينما 
تقـو في الوقت نفسو 
قمةبيدـ العيادات المتن  

يمكف بناء العيادات 
الصحية مف دوف 

تصاريح أو التعرض 
لخطر اليدـ، ويمكف 
لمفمسطينييف الذيف 

يعيشوف في المنطقة 
)ج( الوصوؿ بحرية 
 إلى الرعاية الطبية

بدء الجيات الفاعمة الدولية والمحمية 
ببناء العيادات والمستشفيات مف 

 دوف الحصوؿ عمى تصريح

تقييـ االحتياجات الصحية 
مجتمعات المنطقة جيـل  

إنتاج ونشر تقارير 
نصؼ سنوية 
وسنوية عف 
االحتياجات 

الصحية 
 لممجتمعات المحمية

 وزارة الصحة
المكتب الوطني 

 التنسيقي
 

المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

إشراؾ المجتمع الدولي لدعـ 
تدخالت القطاع الصحي 

 والبنية التحتية
زيارات  4

 دبموماسية

ةوزارة الصح  
 

المكتب الوطني 
 التنسيقي 

 المجتمع الدولي
منظمة الصحة 

 العالمية
 األمـ المتحدة

المساىمة في زيادة وعي عامة 
الناس، وال سيما المجتمع الدولي 
 بشأف نقص الخدمات الصحية 

إشراؾ المجتمعالدولي لدعـ 
تدخالت القطاع الصحي 

 زيارتاف إعالميتاف والبنية التحتية

 المكتب الوطني
 التنسيقي لمناطؽ ج

 وزارة الصحة
 وزارة اإلعالـ

 
 الصحافة العالمية

 
 
 

تسيطر إسرائيؿ عمى 
الموارد المائية في الضفة 

الغربية وتتحّكـ فييا، 
وتمنع الفمسطينييف مف 

تطوير البنية التحتية ذات 
 الصمة بالمياه

حشد الجيات 
موؿ المانحة لتنفيذ ح

مستدامة لممياه مف 
دوف تصريح أو 
حاجة إلى موافقة 

يندد المانحوف بالسياسات اإلسرائيمية 
تستيدؼ قطاع المياه والصرؼ التي 

الصحي والنظافة الصحية في 
 المنطقة

متابعة االجتماعات مع 
الجيات المانحة / البمداف 

المانحة لتمويؿ مشاريع المياه 
والصرؼ الصحي والنظافة 
الصحية ، والدبموماسييف 
بشأف التقدـ المحرز في 

 5تنظيـ 
اجتماعات حوؿ 

حماية البنية 
التحتية لممياه 

 والصرؼ الصحي

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 

المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة
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المياه 

والصرف 
الصحي 
والنظافة 
 الصحية

 محددة مف إسرائيؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدابير حماية البنية التحتية  
لممياه والصرؼ الصحي 

فة الصحيةوالنظا  
 

تطوير حجة قانونية 
باستخداـ القانوف الدولي 

لحماية البنية التحتية لممياه 
والصرؼ الصحي والنظافة 

 .الصحية

إنتاج ورقة سياسية 
ة عمى أساس قائم

 قانوني
 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

دائرة شؤوف 
 المفاوضات/

 وحدة دعـ المفاوضات

 
المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

حشد المجتمع الدوليفي 
حماية تدخالت المياه 

والصرؼ الصحي والنظافة 
 الصحية

 
زيارات  5

 دبموماسية

سمطة المياه 
 الفمسطينية
وحدة دعـ 

 المفاوضات/منظمة
 التحرير الفمسطينية

 
المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة

المساىمة في رفع مستوى الوعي 
لدى عامة الناس، وخاصة المجتمع 
الدولي بشأف االنتياكات اإلسرائيمية 
التي تستيدؼ قطاع المياه والصرؼ 

 الصحي والنظافة الصحية 
 
 
 
 
 
 

الرصد واإلبالغ عف تدمير 
رؼ مرافؽ المياه والص

 الصحي والنظافة الصحية 

(2إنتاج موجزاف )  
 

بيانات عامة 10  
 

تحسيف اإلبالغ 
عف الحوادث في 
الوقت المناسب 
وبكفاءة بالنسبة 

إلى اليياكؿ 
الممولة مف 

 الجيات المانحة

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي 

 
المجتمع الدولي 
 واألمـ المتحدة
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تحدي السياسات 
اإلسرائيمية الحالية 

وزيادة كميات المياه 
العابرة لمحدود 
المخصصة 

لمفمسطينييف )المادة 
مف اتفاؽ  40

 أوسمو(

 
 
 
 
 
 

 

ياسات عامة / خاصة ورقة س
تحدد عواقب عدـ تطوير 

المسماة "ج" المنطقة  ورقة سياسة واحدة 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 
دائرة شؤوف 
 المفاوضات

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي 

 
 المجتمع الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تنفيذ حممة لمتعبئة الشعبية / 
االجتماعية حوؿ عواقب 

االفتقار إلى حموؿ مستدامة 
مف أجؿ تأييد لتعبئة  لممياه

المجتمعات المدنية في 
 .البمداف المانحة

موجزات  5
بالتعاوف مع 

البعثات الفمسطينية 
في االتحاد 
 األوروبي

 
شير واحد مف 
حممة التواصؿ 

 االجتماعي

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 
 وزارة الشؤوف الخارجية

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي 

المجتمع الدولي 
ومنظمات 
المدني  المجتمع
 المانحة

 

 
ال يتـ تقاسـ الموارد 
المائية العابرة لمحدود 

بطريقة منصفة، ما يسبب 
نقصًا في المياه بالنسبة 

 إلى الفمسطينييف
 

 
توعية إعالمية لمناسبة يـو 

 المياه العالمي
 

فعالية في برلماف 
 االتحاد األوروبي

 
فعالية لمناسبة 
قطاع المياه 

والصرؼ الصحي 
لصحية والنظافة ا

 في فمسطيف
 

( 2زيارتاف )
 لإلعالـ

 
تقرير عف اآلثار 
اإلنسانية لمقيود 
اإلسرائيمية التي 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 
 وزارة الشؤوف الخارجية

 
 

المكتب الوطني 
 التنسيقي لمناطؽ ج

 
المجتمع الدولي 

 والجميور
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تستيدؼ قطاع 
المياه والصرؼ 

الصحي والنظافة 
 الصحية.

 نقص بشأف ميةإعال توعية
 المياه

 
ورقة قانونية بشأف التقاسـ 

 العادؿ لمموارد العابرة لمحدود
تقرير عف السيناريوىات 

العممية لزيادة مخصصات 
المياه الفمسطينية والتأثير 

 اإليجابي لمفمسطينييف
التوعية اإلعالمية بشأف 

 نقص المياه

 ورقة قانونية واحدة
 
 
 

 تقرير واحد
 
 
 
 
 

مقاالت في  5
صحافة الدولية ال

 حوؿ نقص المياه

دائرة شؤوف 
 المفاوضات/

وحدة دعـ المفاوضات 
وسمطة المياه 

 الفمسطينية
 
 

سمطة المياه 
 الفمسطينية

 
المكتب الوطني 

 التنسيقي 

الدوؿ األعضاء 
في االتحاد 
 األوروبي

 
الجميور في 

 االتحاد األوروبي
 
 

التخطيط 
 والتنمية

 

اليدـ المستمر لمبنية 
الفمسطينية مف  التحتية

قبؿ السمطات اإلسرائيمية 
جزء مف بيئة قسرية 
تيدؼ إلى إجبار 

الفمسطينييف عمى النزوح 
، المسماة"ج" مف المنطقة

دعـ المجتمع 
الدوليموقؼ 
الممارسات 
والسياسات 

اإلسرائيمية التي 
تؤدي إلى النقؿ 

 القسري 

شد المجتمع الدولي ح
لمتنديد عمنًا بتدمير المنازؿ 

أو مصادرتيا والمطالبة 
بالتعويض عف البنية 
 المانحيفت صادر، والممولة مف التحتية التي ت يدـ أو 

حشد المجتمع الدولي لمتنديد 
عمنًا بتدمير المنازؿ أو 
مصادرتيا والمطالبة 

بالتعويض عف البنية التحتية 
، التي ت يدـ أو ت صادر
 والممولة مف المانحيف

اإلبالغ عف 
حوادث تدمير 

 الممتمكات

المكتب الوطني 
 التنسيقي 

ىيئة مقاومة الجدار 
 واالستيطاف

 وزارة الحكـ المحمي
 وزارة الشؤوف الخارجية

 المجتمع الدولي
 

 المانحوف
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كما ي منع الفمسطينيوف 
مف الوصوؿ إلى 
 الخدمات األساسية

 
إشراؾ المجتمع الدولي 
ووكاالت األمـ المتحدة 

لضماف حماية المجتمعات 
 الضعيفة

انات شيريةبي  
بياف 12  
زيارة ميدانية 12  

 مكتب رئيس الوزراء
المكتب الوطني 

  التنسيقي
 

 وزارة الشؤوف الخارجية
 وزارة الحكـ المحمي

المجتمع الدولي 
ومنظمات األمـ 

 المتحدة

بالغ االتحاد  األوروبي واألمـ المتحدة في حشد وا 
تقديـ الدعـ ضد السياسات 

 اإلسرائيمية
(2موجزاف )  

(2قديـ تقريراف )ت  

 مكتب رئيس الوزراء
المكتب الوطني 

دائرة شؤوف  التنسيقي
المفاوضات/وحدة دعـ 

 المفاوضات
 وزارة الشؤوف الخارجية

لجنة االتصاؿ 
 الخاصة
MaMA 

 البرلماف األوروبي
مجمس حقوؽ 
اإلنساف التابع 
 لألمـ المتحدة

المساىمة في زيادة وعي 
عامة الناس، وخاصة في 

األعضاء الرئيسية في الدوؿ 
االتحاد األوروبي وفمسطيف، 
حوؿ البيئة القسرية وحقوؽ 

 .السكاف المحمييف

( 2زيارتاف )
إعالميتاف 

لمصحافييف مف 
الدوؿ األعضاء في 

 االتحاد األوروبي
 

زيارات إعالمية  6  
 

( في 2حممتاف )
وسائؿ التواصؿ 

 االجتماع

المكتب الوطني 
وزارة الشؤوف  التنسيقي

يةالخارج  
 وزارة اإلعالـ
دائرة شؤوف 

المفاوضات/وحدة دعـ 
 المفاوضات

 الصحافة العالمية
 

االتحاد األوروبي 
 والجميور العالمي
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يحـر نظاـ التصاريح 
اإلسرائيمي الفمسطينييف 
مف حؽ التخطيط، 

ويمنعيـ مف تحقيؽ تنمية 
 مستدامة

 

يمكف لمفمسطينييف 
والجيات الفاعمة 
الدولية تخطيط 

بنية وتطوير ال
التحتية خالية مف 
 القيود اإلسرائيمية

إقناع المجتمع الدولي 
بتطبيؽ سياسات تحدي 
نظاـ التخطيط وضماف 
التنمية االجتماعية 

 واالقتصادية

دعـ سياسات المجتمع 
الدولي والبمداف المانحة 
 لتحدي نظاـ التخطيط

 

ورقات سياسة (3)
قائمة القانوف وعمى 

 حقوؽ اإلنساف
( 1تقرير واحد )

عف آثار عدـ 
وجود تدخالت 
مستدامة حوؿ 

التمكيف االقتصادي 
لممجتمعات 

الفمسطينية في 
 المنطقة )ج(

 وزارة الحكـ المحمي
المكتب الوطني 

دائرة شؤوف  التنسيقي
المفاوضات/وحدة دعـ 

 المفاوضات

المجتمع الدولي 
ومنظمات األمـ 

 المتحدة
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 (4ملحق )

 وزارة الحكم المحلي خطة

 ح          ع       ع/                  ف 

ج  ي أ  )

 (    ح

   ش    ق  س  ألد         ن     ض       إل     ز   

توفير مساحة امنة لمتوسع 
والتطور العمراني في 
 المناطؽ المسماة ج

. تنظيـ لممناطؽ المستيدفة 1
بالتخطيط والتشجيع عمى 

 الصمود واالستقرار.

المعيشي . تحسيف المستوى 2
لمسكاف مف خالؿ توفير 

الخدمات األساسية حسب 
 المخططات المعدة

-2017 جاري العمؿ مخططات ىيكمية جديدة 5اعداد 
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

االتحاد 
 االوروبي

 مخططات ىيكمية 5

-6111 مقترح مخططات هٌكلٌة جدٌدة 9اعداد 

6119 

المتابعة من 

قبل وزارة 

 م المحلًالحك

التعاوف 
 البمجيكي

 مخططات ىيكمية 9

-2018 جاري العمل مخططات هٌكلٌة جدٌدة 2اعداد 

2019 

المتابعة من 

قبل وزارة 

 الحكم المحلً

وزارة 
 المالية

 مخططات ىيكمية 3

استكماؿ العمؿ عمى اعداد ما يقارب 
مخطط ىيكمي في ما يسمى  40

 مناطؽ ج

االتحاد  25
 األوروبي

 العمؿجاري 

2017-

2019 

المتابعة من 

قبل وزارة 

 الحكم المحلً

االتحاد 
 االوروبي

 مخططًا ىيكمياً  25
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 االتحاد األوروبي 25

 وف البمجيكيالتعا 15

 

التعاوف  15
 البمجيكي

 مقترح

2017-

2019 

المتابعة من 

قبل وزارة 

 الحكم المحلً

التعاوف 
 البمجيكي

 مخططًا ىيكمياً  15

-2017 اري العمؿج تأىيؿ طرؽ داخمية 
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

التعاوف 
 السويسري

 كـ 2.5

-2017 جاري العمؿ تأىيؿ شبكات مياه
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

التعاوف 
 السويسري

تأىيؿ نبع وشبكة مياه 
 كـ وبناء خزاف 1.8

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتطوير مرافؽ عامة
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

التعاوف 
 السويسري

إنشاء حديقة عامة 
 وتوسعة مدرسة

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتطوير مرافؽ عامة 
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

االتحاد 
 األوروبي

بناء مدرسة أساسية 
ومركزيف متعددي 
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قراض  تطوير وا 
 البمديات

ألغراض، وتوسعة ا
مدرسة ثانوية وتأىيؿ 
حديقة، وتأثيث مرافؽ 

 عامة

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتأىيؿ طرؽ داخمية
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

االتحاد 
 األوروبي

 كـ 2.88

-2017 جاري العمؿ توريد وتركيب محوؿ كيربائي
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض تطوير و  ا 
 البمديات

االتحاد 
 األوروبي

 محوؿ كيربائي

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتأىيؿ مرافؽ عامة
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

االتحاد 
األوروبي 
والتعاوف 
 الدنماركي

مراكز متعددة  3إنشاء 
االستخداـ وحديقة 

عامة، توسعة 
مدرستيف وتجديد 

وتوسعة مقر مجمس 
 ميمح
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-2017 جاري العمؿ إنشاء وتأىيؿ طرؽ داخمية
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

االتحاد 
األوروبي 
والتعاوف 
 الدنماركي

 كـ 2.3

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتأىيؿ مرافؽ عامة
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

االتحاد 
األوروبي، 
الحكومة 
البريطانية 
والتعاوف 
 الفرنسي

إنشاء مركز متعدد 
األغراض ومقر 
مجمس محمي، 

 مدارس 3وتوسعة 

-2017 جاري العمؿ إنشاء وتأىيؿ طرؽ داخمية
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

قراض  تطوير وا 
 البمديات

االتحاد 
األوروبي، 
الحكومة 
البريطانية 
والتعاوف 
 الفرنسي

 كـ 5.3

-2017 ري العمؿجا إنشاء خط مياه
2018 

المتابعة مف 
قبؿ صندوؽ 

االتحاد 
األوروبي، 

 كـ 0.6
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قراض  تطوير وا 
 البمديات

الحكومة 
البريطانية 
والتعاوف 
 الفرنسي

إنشاء محطة تحمية لممياه الزراعية 
 في مرج الغزاؿ

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

 حطة تحميةم

-2018 جاري العمؿ تطوير شبكة الكيرباء في مرج نعجة
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

 شبكة كيرباء

الصحية ومركز  تطوير العيادة
 الطوارئ في الجفتمؾ

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
سية الفرن

 لمتنمية

عيادة صحية ومركز 
 طوارئ

-2018 جاري العمؿ مشروع تأىيؿ المنازؿ في األغوار
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

 منزؿ 100

 شبكة الكيرباءة الوكالالمتابعة مف -2018 جاري العمؿ تطوير شبكة الكيرباء في الزبيدات
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قبؿ وزارة الحكـ  2019
 المحمي

الفرنسية 
 لمتنمية

مشروع الدعـ االجتماعي النفسي في 
 األغوار

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

- 

تطوير الثروة الحيوانية وتسويؽ 
 منتجات األلباف في عيف شبمي

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
وزارة الحكـ قبؿ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

- 

تطوير القطاع الزراعي وتسويؽ 
المنتجات الزراعية في فروش بيت 

 دجف

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

- 

تطوير القطاع الزراعي وزراعة 
النخيؿ مف خالؿ التعاونيات في 

 غواراأل

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

- 

مشروع دعـ قطاع المشاريع الصغيرة 
 لقطاع النساء في الجفتمؾ

-2018 جاري العمؿ
2019 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

الوكالة 
الفرنسية 
 لمتنمية

- 
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د أثاث تأىيؿ مرافؽ عامة وتوري  
 وأجيزة ليا

المتابعة مف  2018 مقترح
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

بانتظار 
إقرار 

 الموازنة

 4تأثيث وتطوير 
مدارس وروضة أطفاؿ 

ومبنييف مجتمعييف، 
 مجالس محمية 4و

المتابعة مف  2018 مقترح تأىيؿ وتعبيد طرؽ فرعية  
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

بانتظار 
إقرار 

 الموازنة

 ـ 250

المتابعة مف  2018 مقترح تطوير شبكة الكيرباء  
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

بانتظار 
إقرار 

 الموازنة

 كـ 2

تطوير شبكات المياه وشراء وتركيب   
 عدادات مياه مسبقة الدفع

المتابعة مف  2018 مقترح
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

بانتظار 
إقرار 

 الموازنة

عداد وتأىيؿ  1700
 شبكة مياه

مؿ ما بيف مستويات التكا
 التخطيط المحمية واالقميمية

تحقيؽ التواصؿ الجغرافي مع 
المناطؽ المحيطة واالستفادة 

مف المقومات الطبيعية 
واالقتصادية خارج نطاؽ 

مخططات قطاعية مشتركة )  اعداد
بردلة ومحيطيا، برطعة الشرقية 

 ومحيطيا(

-2017 جاري العمؿ
2018 

ف المتابعة م
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

االتحاد 
 االوروبي

تخطيط منطقتيف 
 مشتركتيف
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 المخططات المحمية

التشبيؾ مع الجانب القانوني 
لتوفير دعـ اكبر لممخططات 

 الييكمية

اعداد دراسات قطاعية وتحميميا  تثبيت السكاف في اراضييـ
بيدؼ الدعـ القانوني لممنطقة وتقديـ 
مايمـز مف استشارات وخطط لمجانب 

 .القانوني

المتابعة مف  2017 جاري العمؿ
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

وزارة 
 المالية

 

رفع الوعي لدى المخططيف 
 بأىمية الدفاع القانوني

تنظيـ ورش عمؿ تستيدؼ قانونييف 
 ومخططيف 

     

-2017 جاري العمؿ مخططات 4تصاميـ الحيز العاـ   
2018 

المتابعة مف 
قبؿ وزارة الحكـ 

 المحمي

االتحاد 
 وروبياال
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 (5حق )مل

 خطة هيئة تسوية االراضي والمياه

 البرنامج اليدف
 

 التدخالت

 مدة التنفيذ

2019-2018لسنة :   

 

التكمفة 
التقديرية 
 لمنشاط

 دوالر

 جية التمويل المقترحة
مؤشرات 
 التنفيذ

2108 2109 

 النصف الثاني  النصف األول  النصف الثاني  النصف األول 
ةالهيئ   

مالك 

 األرض
  ممول

المحافظة عمى 
 ممكيات األراضي

 

 

 

 

 

تسجيؿ 
 األراضي 

اتفاقية مع الييئات  50توقيع 
المحمية التي تقع اغمب 

 المسماة مناطؽالأراضييا في 
 )ج( 

10 توقيع   
 اتفاقيات

توقيع 12  
ةاتفاقي  

توقيع 14  
ةاتفاقي  

توقيع 14  
ةاتفاقي  

    
عدد االتفاقيات 

 الموقعة

أمر تسوية   100إصدار 
لمييئات المحمية الموقعة 

 التفاقيات تسوية مع الييئة 

 12اصدار 
 امر تسوية

 18اصدار 
 امر تسوية

 30اصدار 
 امر تسوية

 40اصدار 
     امر تسوية

عدد أوامر 
التسوية التي تـ 

 إصدارىا

عدد مكاتب     مباشرة أعماؿ مباشرة أعماؿ مباشرة أعماؿ مباشرة أعماؿ مباشرة أعماؿ التسوية في 
التسوية التي تـ 
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مكتب تسوية في  140
الييئات المحمية التي صدر 

إعالف تسوية  بخصوصيا  

التسوية في 
مكتب  20

 تسوية

التسوية في 
مكتب  40

 تسوية

التسوية في 
مكتب  40

 تسوية

التسوية في 
مكتب  40

 تسوية

 

 

مباشر بالعمؿ 
 مف خالليا

إنياء أعماؿ التسوية ؿ 
نـ واستصدار ألؼ دو  300

 سندات تسجيؿ ليا 

إنياء أعماؿ 
التسوية ؿ 

ألؼ دونـ 50  

إنياء أعماؿ 
التسوية ؿ 

ألؼ دونـ 60  

إنياء أعماؿ 
التسوية ؿ 

ألؼ دونـ 80  

إنياء أعماؿ 
التسوية ؿ 

ألؼ  110
 دونـ

عدد الدونمات   4897959 1224490 6122449
 التي تـ تسجيميا

تعزيز صمود 
السكان في 
ة المناطق المسما
)ج( وتشجيع 

 االستثمار

العمؿ عمى وضع  
مخططات لمطرؽ 

 300والمساحات ؿ 
الؼ دونـ ضمف 

مخرجات التسوية بيدؼ 
 تسييؿ الوصوؿ الييا 

وضع 
مخططات ؿ 

الؼ دونـ 50  

وضع 
مخططات ؿ 

الؼ دونـ 60  

وضع 
مخططات ؿ 

الؼ دونـ 80  

وضع 
مخططات ؿ 

الؼ  110
     دونـ

عدد المخططات 
 الموضوعة

التوسع الحد من 
 االستيطاني

التنسيؽ مع الييئات  
والوزارات ذات العالقة 

لتسجيؿ المناطؽ األكثر 
 تيديدا 

    
    

عدد الدونمات 
الميددة والتي تـ 

 تسجيميا



82 
 
 

 

 

زيادة توعية 
 المواطنين بأىمية 
تسجيل االراضي 

ق طفي المنا
 المسماة "ج"

القياـ بحمالت توعية  
 لممواطنيف

    
81636 16326  65306 

عدد البمدات 
المستفيدة مف 
 حمالت التوعية
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 (6ملحق )

 خطة وزارة الزراعة 

الجية  االستيداؼ التكمفة التقديرية لمتدخالت )$( جية التمويؿ المقترحة مؤشرات التنفيذ
 المسؤولة

 البرنامج التدخالت

 2018 2019 2018 2019 الوزارة المموؿ

 والتي تـ 3كمية المياه اإلضافية ـ-
توفيرىا سنويًا لألغراض الزراعية 

 مقسمة حسب المنطقة والمصدر

    

4246000 5048286 

750980 

 كوب

750980 

 كوب

عة
زرا
رة ال

وزا
 

زيادة كمية المياه التقميدية 
وغير التقميدية المتاحة 

لممزارعيف وتحسيف كفاءة إدارة 
 مربي الثروة الحيوانية.

عية
لزرا

ة ا
نمي

الت
 

 200انشاء 
 بئر

 200اء انش
 بئر 

أبار  5تأىيؿ 
 ارتوازية

أبار  5تأىيؿ 
 ارتوازية 

 20انشاء 
 بركة ترابية

 20انشاء 
 بركة ترابية 

 5000تمديد 
متر انظمة 

 ري

 5000تمديد 
متر انظمة 

 ري 
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مساحة األراضي التي تـ  -
استصالحيا او تأىيميا وأصبحت 

 قابمة لمزراعة

راضي الزراعية التي تـ مساحة األ -
 زراعتيا بعد استصالحيا او تأىيميا  

    

6798045 6762997 

 استصالح

4705 

 دونـ 

 استصالح

4705 

 دونـ  

زيادة مساحة األراضي  
المزروعة أو التي تـ حمايتيا 

 مف التدىور .

 زراعة

1000000 

 شتمو 

 زراعة

1000000 

 شتمو 

ـ شقيا طوؿ الطرؽ الزراعية التي ت -
 وتاىيميا 

مساحة األراضي التي أصبحت  -
 مخدومة بالطرؽ الزراعية  

    

65143 76000 

 كـ 317 شؽ

 

 كـ 317 شؽ

 

 

سيولة وصوؿ المزارعيف إلى 
أراضييـ ومصادرىـ المائية 

في جميع المحافظات بسيولة 
 ويسر.

عدد الييئات المحمية التي باشرت  -
في االشراؼ او تطوير او حماية او 

تخاذ إجراءات ممموسة لحماية او ا
تطوير األراضي الزراعية او أراضي 

    

1491029 2305429 

 

 قرارات 6

 

 

 قرارات  7
اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية 
مف المؤسسات الرسمية 
والييئات المحمية لتحسيف إدارة 
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الغابات والمراعي والمحميات 
 الطبيعية. 

عدد القرارات التي تـ اتخاذىا  -
وانفاذىا مف قبؿ المؤسسات المعنية 
في األرض والمياه في دولة فمسطيف 
وذات العالقة في تطوير او حماية 

 إالراضي والغابات والمحميات

األراضي الزراعية بما فييا   
أراضي الغابات والمراعي 

 والمحميات الطبيعية.

عدد التدابير الجديدة التي تـ  -
سسات اتخاذىا مف المزارعيف والمؤ 

المعنية لمحفاظ عمى التنوعي الحيوي 
 والغابات والتكيؼ مع التغير المناخي 

التقارير الدورية حوؿ رصد  -
التصحر والتنوع الحيوي الزراعي 
تشير الى وقؼ التدىور في تصحر 

 األراضي والتنوع الحيوي الزراعي

عدد القرارات التي تـ اتخاذىا  -
ة نتيجة تقارير اإلنذار المبكر الخاص

 في المناخ والتغير المناخي. 

    

17143 158571 

سياسات وتقنيات الزراعة   
الذكية مناخيا، وحماية التنوع 
الحيوي الزراعي والحد مف 

التصحر والتكيؼ مع التغير 
 المناخي نافذة.  
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نسبة الزيادة في انمطة الزراعة  -
المكثفة وتربية الحيوانات الحديثة 

 والزراعات التصديرية

سبة الزيادة في المساحة ن -
المزروعة بمحاصيؿ تتبنى انمطة 

 الزراعات البيئية المختمفة

عدد التقنيات التي تـ تبنييا مف  -
المزارعيف والمنتجيف نتيجة برامج 
االرشاد والتدريب والخدمات البيطرية 

. 

نسبة الرسائؿ االرشادية التي  -
يعرفيا او يبتناىا المزارعوف والمربوف 

مف اجماؿ الرسائؿ  والمنتجوف
االرشادية التي استيدفت ايصاليا 

 برامج االرشاد والتوعية الزراعية. 

عدد التوصيات الصادرة عف  -
مراكز االبحاث التي تـ تبنييا 
وتعميميا مف قبؿ المرشديف واألطباء 

    

99832 1862832 

تحسيف تقنيات اإلنتاج   
الزراعي واألصناؼ والسالالت 

دمة مف قبؿ المزارعيف المستخ
 والمنتجيف.
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 البيطرييف 

زيادة نسبة اعتماد المزارعيف  -
والمربيف عمى مدخالت اإلنتاج 
المصنعة وطنيًا او يتـ استيرادىا 

 مباشرة مف شركات فمسطينية. 

ارتفاع نسبة المزارعيف الذيف  -
 حصموا عمى االسترداد الضريبي.

  

315714 485143 

تنافسية تكاليؼ اإلنتاج   
اعي بشقيو الحيواني الزر 

 والنباتي.

نسبة التعويضات التي حصؿ  -
عمييا المزارعوف مف اجمالي 

االضرار المقدرة نتيجة 
 الممارسات اإلسرائيمية

    

141657 200526 

حصوؿ المزارعوف والمنتجوف   
المتضرروف مف ممارسات 

االحتالؿ بشكؿ مباشر عمى 
الدعـ المناسب لضماف قدرتيـ 

الخ عمى الصمود.
عية

لزرا
ت ا

دما
 

نسبة الزيادة في عدد المرشديف  -
الزراعييف والمؤسسات الزراعية 
والجمعيات واألطباء البيطرييف الذيف 
تبنوا نتائج الدراسات واألبحاث 

 التطبيقية

نسبة الزيادة في عدد المرشديف  -

    17201800 

38181800 

تطوير خدمات اإلرشاد   
والبحث الزراعي والبيطرة ودرء 

المخاطر والتأميف الزراعي 
والتسميؼ الزراعي والرقابة 

 الزراعية بشكؿ مستمر.
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واألطباء البيطرييف الذيف زادت 
معارفيـ ومياراتيـ وتوجياتيـ في 

الزراعي والخدمات قضايا االرشاد 
 البيطرية نتيجة التدريب الذي تمقوه.

نسبة الزيادة في قيمة المحفظة  -
التمويمية لممؤسسة الفمسطينية 
لالقراض الزراعي ونسبة الزيادة في 

 عدد المقترضيف منيا.

عدد المزراعيف الذيف تمقوا خدمات  -
تطوير االعماؿ في المجاؿ الزراعي 

 مات. وأشاروا الى رضاىـ عف الخد

نسبة الزيادة في عدد ونوع  -
 الفحوصات المخبرية 

نسبة الزيادة في عدد المزارعيف  -
ت عقود والنساء والجمعيات التي وقع

تصدير او تسويؽ لمنتجاتيا بأسعار 
 مجدية.

نسبة الزيادة في قيمة الصادارت  -

    

1145333 1188762 

خدمات التسويؽ الزراعي بما   
يشمؿ أسواؽ الجممة تتمتع 

بإدارة كفؤة وبنية تحتية 
 مناسبة.



89 
 
 

 

مف اإلنتاج الزراعي ونسبة تراجع 
 قيمة الواردات. 

تي تـ عدد القوانيف واالنظمة ال -
تعديميا او اعتمادىا مف اجؿ تعزيز 

 التنمية الزراعية المستدامة 

عدد القضايا والممفات  لمخالفيف  -
التشريعات الزراعيف التي يتـ رفعيا 

 الى الجيات المعنية لمحاسبتيـ 

    

4286 80000 

تكامؿ التشريعات الزراعية   
وتعزيزىا لمتنمية الزراعية 

 المستدامة

ري
الدا

ا
 

الزيادة في عدد المرشديف  نسبة -
واألطباء البيطرييف الذيف زادت 

معارفيـ ومياراتيـ وتوجياتيـ في 
قضايا االرشاد الزراعي والخدمات 
 البيطرية نتيجة التدريب الذي تمقوه.

نسبة الزيادة في حجـ التمويؿ  -
الذي يتـ توفيره لبرامج وخدمات 

 المؤسسات الزراعية 

    

652621 531565 

القدرات البشرية والمادية تعزيز   
 لوزارة الزراعة واالدارية
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عدد الخطط الفرعية التي يتـ  -
تطويرىا في اطار استراتيجية صمود 
وتنمية مستدامة وعدد المشاركيف في 

 اعداد الخطط. 

نسبة الزيادة في  رضا د الميتميف  -
في التنمية الزراعية المستدامة حوؿ 

متوفرة نوعية المعمومات والدراسات ال
 عف فروع القطاع الزراعية 

عدد األنشطة تبادؿ الخبرات  -
المعارؼ بيف مؤسسات القطاع 
الزراعي التي يتـ تنفيذىا وعدد 

 المشاركيف بيا 

نسبة المؤسسات التي تمتـز في  -
تطبيؽ نظاـ الرقابة والتقييـ الخاص 
في إستراتيجية صمود وتنمية 

 مستدامة.  

    

915714 830000 

التعاوف وتبادؿ المعرفة  تعزيز  
سسات بيف المؤ  ,والشراكة

العاممة في القطاع الزراعي 
منيجية اإلدارة  لضماف

االستراتيجية تنفيذبالنتائج و 
 الوطنية لمقطاع الزراعي.

نسبة الزيادة في المزارعيف  -
المنخرطيف في جميعات تعاونية 

    
432571 2372857 

تفعيؿ الجمعيات واالطر التي   
 تجمع المزارعيف والمنتجيف
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ومجالس واطر زراعية ومسدديف 
 التزاماتيـ

في الفائض المتحقؽ  نسبة الزيادة -
 مف الجمعيات التعاونية الزراعية.

عدد األنشطة التي تنفذىا المجالس  -
 الزراعية والمشاركيف أو المستفيديف. 
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(7ملحق )  

 وزارة التربية والتعليمخطة  

 البرنامج اليدف
 

تالتدخال  

 مدة التنفيذ

2019-2018لسنة :   

 

الجية 
 المسئولة

التكمفة التقديرية 
 لمنشاط  )$(

جية التمويل 
 المقترحة

مؤشرات 
 التنفيذ

2018 2019 

النصف األول 
 من السنة

 

النصف 
الثاني من 

 السنة

النصف األول من 
 السنة

النصف 
الثاني من 

 السنة
  الممول الوزارة  الوزارة

 

ضمان 
اللتحاقا  

توفير األبنية 
المدرسية المجيزة 

 واآلمنة

مدارس  4إنشاء 
 جديدة

البدء 
بإنشاء 
مدارس 
تحدي 
زنوتا 
وعرب 

 الرماضيف

البدء 
بأعماؿ 
تنفيذ 
مدرسة 
المبف 
 الثانوية

البدء بأعماؿ 
تنفيذ مدرسة 
الجالجؿ حاؿ 
الحصوؿ 
 عمى رخصة

البدء 
بأعماؿ 
تنفيذ 
مدرسة 
 عناتا

√ 1,300,000  
متوفر 

عدة  مف
 مانحيف

عدد 
المدارس 

التي  الجديدة
 تـ إنشائيا
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 رسامد 5توسعة 
 قائمة

البدء 
بأعماؿ 
توسعة 
في  

مدرستيف 
)عزوف 

بيت أميف 
ومنيزؿ 
عرب 

 اليذاليف(

البدء 
بأعماؿ 
التوسعة 
في 

مدرسة  
عزبة 
 الطبيب

البدء بأعماؿ 
توسعة في 
 مدرسةالزواىرة

وخربة أـ 
 المحـ

البدء 
بأعماؿ 
توسعة 
في 

رسة مد
شيداء 
 الحـر

 

√ 4,000,000 

مقترح 
2 

مميوف 
مف 
وزارة 
 المالية

متوفر 
جزئي  
مف عدة 
 مانحيف

عدد 
المدارس 
التي تـ 
إضافة 

غرؼ صفية 
 ومرافؽ ليا

تأىيؿ وصيانة 
 مدرسة قائمة 15

البدء 
بأعماؿ 
صيانة 

 5في 
 مدرسة

البدء 
بأعماؿ 
صيانة 

 3في 
 مدارس

البدء بأعماؿ 
 2صيانة في 
 مدارس 

بدء ال
بأعماؿ 
صيانة 

 5في 
 مدارس 

√ 1,500,000 

مقترح 
1 

مميوف 
مف 
وزارة 
 المالية

متوفر 
جزئي  
مف عدة 
 مانحيف

عدد 
المدارس 
التي تـ 
تأىيميا 
 وصيانتيا
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 غرؼ  4 تجييز
مدارس مصادر في 
 قائمة

 

    √ 

20,000 

 

 

 

 

ال 
يوجد 
 تمويؿ

 

عدد  -
غرؼ 
المصا
در 
التي 
تـ 
تجييز 
ىا في 
المدار 
 س
 

خاليا  بتركي
 10 شمسية في

 مدارس قائمة

البدء 
بأعماؿ 
تركيب 
خاليا 
شمسية 
 4في  

 مدارس

  

البدء 
بأعماؿ 
تركيب 
خاليا 

شمسية في 
سمدار 6   

 مانحيف  100,000 √

عدد الخاليا 
الشمسية 
التي تـ 

تركيبيا في 
 المدارس
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حماية 
الطمبة 

والييئات 
 التدريسية

 

 

 

 

تأميف المواصالت 
الطالب مف  لنقؿ

 والى المدارس

 

حافالت  8توفير 
لتسييؿ حركة االدارييف 

والمشرفيف ولنقؿ 
البطال  

    √ 
200,000 

 
 مانحيف 

عدد 
الحافالت 
والسيارات 
التي تـ 
 توفيرىا
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تدريب المعمميف 
لتحسيف قدراتيـ 
في التعامؿ مع 
الطالب في حاؿ 
حدوث الصدمة 
وتقديـ اإلرشاد 

 المناسب

معمميفبرامج تدريب لم  مانحيف  50,000 √     
عدد 

المعمميف 
 المدربييف

رفع جيوزية 
المدارس بعقد 
دورات إسعاؼ 
أولية، وأخرى 

متقدمة لمتعامؿ 
 مع إصابات الغاز
المسيؿ لمدموع 

 والمطاط واإلخالء

عقد دورات اسعاؼ 
لمعامميف في المدارس 

 والمعمميف
 مانحيف  10,000 √    

عدد 
الدورات، 
وعدد 
ييفالمتدرب  

توفير 
الحشد 
 والمناصرة

التنسيؽ مع 
المؤسسات 

والييئات الدولية 
إلرساؿ المؤيديف 

 مانحيف  10,000 √     عقد لقاءات تنسيقية
عدد 

المؤييديف، 
 عدد التقارير
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والمناصريف 
الدولييف لإلطالع 
ورصد انتياكات 

 االستعمار

تدريب المعمميف 
لرصد وتوثيؽ 
االنتياكات 

وتزويدىـ بوسائؿ 
 تساعدىـ في ذلؾ.

عقد لقاءات تدريبية 
 لممعمميف

 مانحيف  10,000 √    
عدد 
 المعمميف
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 (8ملحق )

 وزارة الصحة خطة

 

 

 فالهد

 

 

 

 البرنامج

 مدة التنفيذ

8102-8102لسنة :   

 

 

 

 التدخالت

 

 

الجهة 

 المسئولة

 

 

التكلفة 

التقديرية 

للنشاط  

)$( 

 

جهة التمويل 

 المقترحة

مؤشرات 

 التنفيذ

8102 8102  
الوزار

 ة

الممو

 ل
 

النصف االول 

 من السنة

النصف الثانً 

 من السنة

النصف االول من 

 السنة

النصف 

الثانً من 

 السنة

      

 

ضمان توفير خدمات صحية شاملة 

لجميع المواطنين والعمل على 

 توطين الخدمات الصحية

ية
ح
ص
 ال
ية
عا
لر
 ا
ج
ام
رن
 ب

 

 بناء 2عٌادة
عٌادات   بناء 5

 

ٌاداتع 10

 بناء 

 

10عٌادات

 بناء 

 82بناء 

 عٌادة طبٌة

حة
ص
 ال
رة
زا
 و

001111     

عدد 

العٌادات 

التً تم 

 بناإها

 
2عٌادة

 توفٌر متنقلة 

توفٌر 2عٌادة

 متنقلة

 0عٌادة

 توفٌر متنقلة

 2توفٌر 

عٌادات 

 متنقلة

81111 
    

عدد 

العٌادات 

المتنقلة 

التً تم 

 توفٌرها

2عٌادة تؤهٌل 2عٌادة   ل تؤهٌ تؤهٌل  

وإضافة 
88111 

    
عدد 

العٌادات 



99 
 
 

 

مرافق جدٌدة 

عٌادات 0لـ   

التً تم 

تؤهٌلها 

وإضافة 

مرافق 

 جدٌدة لها

 
1عٌادة

 ترمٌم 

 

 ترمٌم1عٌادة
 

إعادة ترمٌم 

وصٌانة 

عٌادات عدد 

8 

 

20111 
    

عدد 

العٌادات 

التً تم 

ترمٌها 

 وصٌانتها

سٌارات    4 
0 

 سٌارات

 2توفٌر 

سٌارات نقل 

ارات وسٌ

 إسعاف

للتجمعات 

البدوٌة 

حاالت ل

 الطوارئ

000111 
   

عدد 

السٌارات 

التً تم  

 توفٌرها

 3تجهٌز 

 عٌادات

 01تجهٌز 

 عٌادات

 01تجهٌز 

 عٌادات

 01تجهٌز 

 عٌادات

توفٌر أجهزة 

طبٌة وأثاث 

عٌادة 33لـ   

881111 
    

العٌادات 

التً تم 

تجهٌزها 

باألجهزة 

الطبٌة 

 واألثاث
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كوادر توفٌر 

 طبٌة
 

    

عدد 

الكوادر 

الطبٌة 

التً تم 

 توفٌرها

 

ت
يا
شف

ست
لم
 ا
ج
ام
رن
 ب

  
تجهٌز واتمتة 

0مستشفى عدد   

تجهٌز 

واتمتة 

مستشف

ى عدد 

8 

تجهٌز 

واتمتة 

لمستشفٌات 

دورا 

وحلحول 

 وترمسعٌا

 
    

المستشفٌا

ت التً 

تم 

 تجهٌزها
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 (9ملحق )

 الفلسطينيةسلطة المياه خطة 

يذمؤشرات التنف جية التمويل  
 المقترحو

 مدة التنفيذ
2019-2018لسنة :   

التكمفة 
التقديرية 
 لمنشاط $

الجية 
 المسؤولة

 البرنامج التدخالت

     2018 2019 الوزارة الممول

والتي تـ  3كمية المياه اإلضافية ـ-
توفيرىا سنويًا لألغراض المنزلية  مقسمة 

 حسب المنطقة والمصدر

    

1000,000 100,0000 470,000 530,000 3,000,000 

سمطة 
 المياه

حفر ابار مياه  انتاجية 
ابار 3لإلستخدمات المنزلية  )
جديدة(  لتزويد المناطؽ 

يمشة وخاصة التجمعات الم
ؽ المسماة طالمنا السكانية في

تطوير  "ج"
مصادر 

مياه 
تقميدية 
وغير 
 تقميدية

 عدد األبار واليانبع  التي تـ تأىيميا  -
 بار المنزلية التي تـ تنفيذىا عدد األ -

    

1000,000 1000,000 400,000 300,000 2,700,000 

تأىيؿ مصادر مياه )ابار و 
ينابيع لإلستخدمات المنزلية ( 
اه وحفر ابار منزلية لتجميع مي

 األمطار

كمية المياه المشتراة مف مصادر  -
 خارجية بالسنة 

كمية المياه اإلضافية  بالمتر المعكب  -
والتي تـ تزويد مقدمي الخدمات فييا 

 بالسنوات  

    

2000,000 1000,000 1000,000 350,000 4,350,000 

شراء كميات مياه مف مصادر 
خارجية )لإلستخدمات المنزلية(  

وتنفيذ برامج التوزيع عبر 
الصياريج  عبر الدعـ المالي 

  ه المنقولة عمى سعر الميا
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ة مف كمية المياه المحالة والمنتج-
 محطات التحمية  الصغيرة . 

عدد المشاريع التي تـ تقديميا لمجيات  -
 اامانحة في السنة 

    

1000,000 1000,000 950,000 630,000 3,580,000 

تطوير مصادر مياه غير 
تقميدية لإلستخمات المنزلية 
)تحمية مياه بحر + مياه قميمة 
المموحة ( لتزويد التجمعات 

لمخيمات السكانية وخاصة في ا
والمناطؽ المصنفة ج )محطات 

 تحمية صغيرة الحجـ ( 

عدد العينات غير المطابقة   -
 لممواصفات والمأخوذة مف المصدر 

عدد المشاريع المنفذة لحماية الينابيع  -
 مف التموث 

. عدد الشكاوي التي تمقتيا سمطة المياه -
 حوؿ تموث المصدر 

    

850,000 85,000 70,000 60,000 300,000 

حماية مصادر المياه  مف 
التموث وخاصة مصادر المياه 
 المخصصة لألغراض المنزلية 

كمية اإلصدارات التي تصدرىا سمطة  -
المياه والخاصة برصد اإلنتياكات 
اإلسرائيمية عمى مصادر المياه مع ضماف 
توزيعيا الى جيات الضغط والمناصرة 
 ومؤسسات األمـ المتحدة وحقوؽ اإلنساف 

عدد اإلجتماعات التي تنفذىا سمطة  -
المياه بالتعاوف مع قوى الضغط 

    

15,000 20,000 25,400 30,000 90,400 

دعـ الجيود الوطنية مف اجؿ 
الحصوؿ عمى الحقوؽ المائية 
الفمسطينية )مؤتمرات دولية , 
ورش عمؿ , مواد اعالميو, 

 منابر دولية ( 



103 
 
 

 

والمناصرة  والمؤسسات الدولية المعنية 
 بقطاع المياه 

. عدد األوراؽ العممية المقدمة مف قبؿ -
المتخصصيف  العامميف في قطاع المياه  
في المؤتمرات الدولية المعنية بالحقوؽ 

 المائية 
ي خطة الدعـ حجـ اإلنجاز المحقؽ ف  -

العربي لحقوؽ المياه في فمسطيف والذي 
تتابعة األمانة العامة لمجمس وزراء المياه 

 العرب 
دد المشاريع المنجزة مف قائمة المشاريع ع

 المقترحة 
نسبة عدد السكاف المخدوميف بأنظمة 
تزود بمياه الشرب  مف العدد الكمي 

 لممناطؽ غير المخدومة 

    

2000,000 4000,000 3,560,000 4,000,000 12,560,000 

انشاء شبكات مياه جديدة في 
المناطؽ غير المخدومة بنظاـ 

 لألغراض المنزليةالمياه التزود ب
 

خدمات 
التزود 
 بالمياه

اطواؿ واقطار المواسير التي تـ  -
 تركيبيا 

نسبة الفاقد التجاري مف كمية المياه   -
غير المحوسب عمييا لممياه المزودة 

 بالجممة 

    

2,050,000 2,700,000 1,350,000 1,240,000 7,340,000 

عادة  تأىيؿ خطوط  انشاء  وا 
ه لخدمة نقؿ رئيسية لمميا

التجمعات السكانية وخاصة 
المناطؽ الميمشة وبعض 

التجمعات السكانية في حدود 
بمدية القدس )التجمعات 
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المخدومة مف خالؿ مصمحة 
 مياه محافظة القدس( 

كميات المياه بالمتر المكعب التي تـ  -
 تخزينيا 

كمية المياه المزودة لكؿ تجمع  -
 رى مستيدؼ بالمقارنة مع التجمعات األخ

    

2,235,000 555,000 3,540,000 2,790,000 9,120,000 

انشاء خزانات مياه اقميمية 
 مياه لضماف التوزيع العادؿ لم

 

النسبة المئوية في الفاقد التجاري   -
مقارنة مع النوات الالحقة )حد ادنى 

 ثالث سنوات( 
اطواؿ واقطار الشبكات الداخمية التي  -

 تـ تأىيميا 

    

2,520,000 4,580,000 4,230,000 3,450,000 14,780,000 

اعادة  تأىيؿ شبكات المياه 
 سطينية الداخمية لمتجمعات الفم

عدد محطات الضخ المركزية التي تـ  -
 تأىيميا 

    
690,000 655,000 1,240,000 875,000 3,460,000 

اعادة تأىيؿ بعض محطات 
 ركزية الضخ الم

ت والعائالت  كمية المياه المزودة لمبيو  -
 بالمتر المكعب 

عدد األسر المستفيدة مف برنامج  -
 التوزيع 

عدد المجالس التي استفادت مف  -
 وسائؿ نقؿ المياه بالتنكات 

_ نسبة  الفارؽ في فاتورة المياه مف  
 الدخؿ العاـ لألسر . 

    

1,047,000 787,000 ,630,000 886,000 3,350,000 

يع تنفيذ برنامج الطوارئ لتوز 
المياه في المناطؽ الميددة 

ويضمف توفير كميات مياه عبر 
نقاط توزيع محددة باإلضافة 
 الى توفير سيارات نقؿ مياه 
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 عدد المشاريع التي تـ تنفيذىا  -
عدد األسر المستفيدة مف  -

شبكات الصرؼ الصحي 
بالمقارنو مع العدد الكمي لمساف 

 غير المخدوميف 
اطواؿ واقطار شبكات الصرؼ   -

 تـ تـ تنفيذىا ال

    

1,114,000 2,450,000 2,346,000 1,430,000 7,340,000 

انشاء شبكات صرؼ صحي في  
 ينيةلبعض التجمعات الفمسط

خدمات 
الصرف 
 الصحي

عدد محطات المعالجة التي تـ  -
 تنفيذىا 

عدد السكاف المخدوميف   -
 بمحطات الصرؼ الصحي 

كمية المياه المعالجة التي تـ  -
 لزراعة استخداميا في ا

    

730,000 2,305,000 1,935,000 2,430,000 7,400,000 

انشاء محطات معالجة مياه  
صرؼ صحي ال مركزية 

)صغيرة( لخدمة التجمعات 
الفمسطينية في المناطؽ 

الميمشة واإلستفادة مف المياه 
 المعالجة في األغراض الزراعية 

النسبة المئوية في القيمة المالية  -
ة مقارنو مع لممساىمة الحكومي

 التكمفة اإلجمالية لممعالجة 
عدد األسر المخدومة التي  -

 تساىـ في تكاليؼ المعالجة 
عدد المجالس التي تطبؽ  -

احتساب كمفة المعالجة في 
 التعرفة 

    

7,285,714 7,285,714 7,285,714 7,285,714 29,142,875 

مساىمة الحكومة الفمسطينية في  
تحمؿ تكاليؼ معالجة المياه 

 عادمة العابرة لمحدود ال
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عدد الدورات و البرامج التدريبية  -
التي خصصت لمشاريع بناء 

 القدرات والوعي البيئي 
عدد األندية البيئية التي تـ  -

 تشكمييا  

    

250,000 217,000 243,000 240,000 950,000 

تنفيذ برامج بناء القدرات و رفع  
الوعي البيئي حوؿ ادارة مياه 

التجمعات  الصرؼ الصحي في
  فمسطينية الميمشةال

عدد المجالس التي تـ انشاءىا  -
وفؽ نظاـ انشاء المجالس والتي 

 اصبحت فاعمة 
عدد البرامج التدريبية التي  -

 خصصت لممجالس الجديدة 

    

192,000 203000 234000 211000 840,000 

انشاء مجالس خدمات مياه  
وصرؼ صحي في بعض 

ة ؽ المسماطالمناالتجمعات في 
وبناء قدرات لممجالس  "ج"

المنشأة اصال وتقديـ الدعـ 
 الفني والموجستي 

الدعم 
 المؤسسي
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 (01ملحق )

 سلطة الطاقة  خطة

 التدخالت البرنامج اليدف

 مدة التنفيذ

 2019-2018: ةلسن
الجية 
 المسئولة

التكمفة 
 التقديرية

 لمنشاط

)$( 

جية التمويل 
 المقترحة

 2019 2018 مؤشرات التنفيذ

النصف 
األول من 

 السنة

النصف 
الثاني من 

 السنة

النصف 
األول من 

 السنة

النصف 
الثاني من 

 السنة
 الممول الوزارة

تزويد ضمان 
التجمعات 

السكانية في 
المنطقة 

المسماة "ج" 
بإمدادات 

 الطاقة

ربط التجمعات 
السكانية غير 
ات الموصولة بشبك

أينما أمكف  الكيرباء
 ذلؾ

بكات ضغط بناء ش
متوسط وضغط 

منخفض وتحسيف 
 الجباية

X X X X 
سمطة 
 الطاقة

571,429 

 
√  

بناء شبكات ضغط 
كميو  97منخفض بطوؿ 

 بعد تركيب العدادات متر

بناء شبكات ضغط 
منخفض متوسط و 

وتحسيف الجباية 
لمتجمعات البدوية في 

 منطقة أريحا

X X   
سمطة 
 الطاقة

428,571 

 
√  

كـ ضغط منخفض   14
ضغط  كـ12االضافة ب

متوسط سيتـ بناؤىا في 
 التجمعات البدوية
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تزويد التجمعات 
 بمولدات كيربائي

X X X X 
سمطة 
 الطاقة

142,857 

 
 

√ 
 

عدد التجمعات التي تـ 
 تزويدىا بمولدات كيربائية

تطوير البنية 
 التحتية

إعادة تأىيؿ شبكات 
الضغط المتوسط 

 والمنخفض

تطوير الشبكات 
 ايةوتحسيف الجب

X X X X 
سمطة 
 الطاقة

571,429 

 
√  

سيتـ بناء خطوط ضغط 
كيمو  8متوسط بطوؿ 
وخطوط ضغط 
كيمو  14منخفضبطوؿ 

 متر بعد تركيب العدادات

ازالة مخاطر شبكات 
الضغط المتوسط 

 والمنخفض

ازالة الشبكات التي 
تسبب الضرر 

 لممواطنيف
X X X X 

سمطة 
 الطاقة

571,429 

 
√  

كيمو متر ضغط 18
كيمو متر  8وسط وبناء مت

ضغط منخفض بعد 
 تركيب العدادات

تركيب عدادات ذكية 
 مسبقة الدفع

تركيب عدادات 
 مسبقة الدفع

x X X  
سمطة 
 الطاقة

 511,111  عداد 3,000 √ √ 

تركيب خاليا شمسية 
لمتجمعات البدوية 
 المعزولة ولممدارس

تركيب خاليا 
 شمسية

  X X 
سمطة 
 الطاقة

ميجا 2يا بقدرة خال √  6,111,111  


