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قائمة االختصارات
AFD

الككالة الفرنسية لمتنمية

ARAP

الخطة المختصرة إلعادة التكطيف

ESIA

تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي

FS

دراسة الجدكل

LAL

قانكف حيازة األراضي

MDLF

صندكؽ تطكير كاقراض البمديات

MoF

ك ازرة المالية

MoLG

ك ازرة الحكـ المحمي

NGESTP

الصحي الطارئ في شماؿ قطاع غزة
الصرؼ ّ
مشركع معالجة مياه ّ
منظمة غير حككمية

OP

السياسة التشغيمية

PAP

األشخاص المتضرريف مف المشركع

PLA

سمطة األراضي الفمسطينية

PNA

السمطة الكطنية الفمسطينية

PWA

سمطة المياه الفمسطينية

RAP

خطة عمؿ إعادة التكطيف

ToRs

الشركط المرجعية

WB

البنؾ الدكلي

NGO
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مسرد المصطمحات
المصطمح

التعريف

الخطة المختصرة إلعادة التوطين

إنشاء خطة أساسي مف خبلؿ حصر األشخاص المتضرريف مف
المشركع ،يشمؿ البيانات االجتماعية االقتصادية ،كجرد األصكؿ

المفقكدة ،كالتعكيضات ،كمساعدات إعادة التكطيف الممنكحة
لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع4
حصر السكان

دراسة لؤلسر كتقكـ بتغطية كافة األشخاص المتضرريف مف المشركع،
بغض النظر عف األحقية أك الممكية 4كتقدـ ىذه الدراسة قائمة كاممة
بكافة األفراد الذيف تضرركا مف المشركع كاألصكؿ التي يمتمككنيا4
كيمكف استخداـ مثؿ ىذه الدراسة في الحد مف المطالبات االحتيالية
التي يقكـ بيا األشخاص الذيف ينتقمكف إلى المنطقة التي تضررت مف
المشركع عمى أمؿ أف يتـ تعكيضيـ ك/أك إعادة تسكينيـ.

التعويض
تاريخ التوقف

المدفكعات النقدية أك العينية لتعكيض خسائر األراضي ،كدخؿ
السكف ،كاألصكؿ األخرل التي تضررت بسبب المشركع4
تاريخ اإلحصاء كالحصر الذم ينبغي أف يسبقو شغؿ أك استخداـ

منطقة المشركع ،كالذم عمى أساسو يحؽ لسكاف أك مستخدمي منطقة
المشركع الحصكؿ عمى التعكيضات ذات الصمة باعتبارىـ متضرريف

مف المشركع4
النازحون

يشير ىذا المصطمح فيما يتعمؽ باألنشطة المذككرة أعبله ،إلى جميع
األشخاص الذيف )1( ،تأثرت مستكياتيـ المعيشية تأث انر عكسيان بدرجة

كبيرة ،أك ( )2ليـ حؽ قانكني أك سند ممكية أك حصة في أم منزؿ أك
أرض (بما في ذلؾ المباني كاألراضي الزراعية أك المراعي) أك أم

أصكؿ ثابتة أك منقكلة تـ االستحكاذ عمييا أك استمبلكيا بصكرة مؤقتة
أك دائمة ،أك ( )3تضررت طرؽ الكصكؿ إلى أصكليـ اإلنتاجية
بصكرة كبيرة ،أك ( )4تضررت شركتيـ أك مينتيـ أك عمميـ أك محؿ
إقامتيـ أك مسكنيـ بدرجة كبيرة 4كيشير مصطمح "النازح" إلى أم
شخص ينطبؽ عميو شرط كاحد مف شركط النازحيف المذككرة أعبله4
األثر البيئي

تأثير (إيجابي كسمبي أيضان) عمى أم مف المكارد البيئية أك القيمة

تقييم األثر البيئي واالجتماعي

إجراء منيجي ُيمكف مف دراسة التأثيرات البيئية كاالجتماعية المحتممة
لمشركعات التنمية قبؿ اتخاذ قرار يتعمؽ بما إذا كاف ينبغي المكافقة

بسبب مشاريع تنمية البنية األساسية4

عمى سير المشركع مف عدمو4

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
صشف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
المصطمح

التعريف

تكمفة االستبدال الكاممة

القيمة السكقية لؤلراضي ذات اإلمكانات كاالستخدامات المماثمة
كالكاقعة في نفس منطقة األراضي المتأثرة ،باإلضافة إلى قيمة إعداد
األراضي لتصؿ إلى مستكيات مماثمة لمستكيات تمؾ األراضي المتأثرة،
باإلضافة إلى تكمفة أم رسكـ تسجيؿ كضرائب نقؿ ممكية4
كبالنسبة لؤلراضي في المناطؽ الحضرية ،تعادؿ القيمة السكقية ،قبؿ

التيجير ،لؤلراضي ذات المساحة كاالستخداـ المماثميف كالتي تتضمف
مرافؽ كخدمات بنية أساسية عامة مماثمة أك محسنة ،كالكاقعة في نفس
منطقة األراضي المتأثرة باإلضافة إلى تكمفة أم رسكـ تسجيؿ
كضرائب نقؿ ممكية4
كبالنسبة لممنازؿ كالمباني األخرل ،تعادؿ التكمفة السكقية لممكاد البلزمة
لبناء مبنى بديؿ بمساحة كجكدة مماثميف لمساحة كجكدة المبنى المتأثر
أك أفضؿ حاالن ،أك إلصبلح مبنى متأثر بصكرة جزئية ،باإلضافة إلى
تكمفة نقؿ مكاد البناء إلى مكقع البناء ،باإلضافة إلى تكمفة أم عمالة

كأتعاب المقاكؿ ،إلى جانب تكمفة أم رسكـ تسجيؿ كضرائب نقؿ
الممكية4
كعند تحديد تكمفة االستبداؿ ،لف يتـ احتساب قيمة إىبلؾ األصكؿ
كقيمة المكاد المستردة ،كلف يتـ أيضان خصـ قيمة المنافع الناتجة عف
المشركع مف تقييـ األصؿ المتأثر 4كاذا لـ يمبي القانكف المحمي معايير
تعكيض تكمفة االستبداؿ الكاممة ،يتـ استكماؿ التعكيضات المفركضة
بمكجب القانكف المحمي عبر إجراءات إضافية حتى تتـ تمبية معايير
تكمفة االستبداؿ4
آلية التعامل مع التظممات

آلية تسكية النزاعات المتاحة عمى مستكل المشركع فيما يتعمؽ
باألشخاص المتضرريف مف المشركع ،كتنطكم ىذه اآللية عمى
إجراءات تقديـ التظممات ذات الصمة بالمشركع ،كالعمؿ عمى تسكيتيا4

إعادة التوطين غير الطوعي

تيجير ال يمكف تفاديو ألشخاص ك/أك تأثير ذلؾ عمى سبؿ معيشتيـ،
كاألصكؿ المممككة ليـ كالممتمكات العامة ،بسبب مشركعات التنمية
التي تخمؽ حاجة إلى إعادة بناء سبؿ معيشتيـ ،كمصادر دخميـ
كقكاعد أصكليـ المممككة4

المتابعة

عممية الرصد كالقياس المتكررة لمعايير الجكدة البيئية كاالجتماعية
لتقييـ كتمكيف عممية التغيير عمى مدل فترة زمنية ما4
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المصطمح

التعريف

الشخص المتضرر من المشروع

يشير ىذا المصطمح فيما يتعمؽ بالتغييرات الناتجة عف المشركع إلى
أم شخص أك عائمة أك صاحب شركة أك منشأة خاصة )1( ،سيتأثر
مستكاه المعيشي تأث انر عكسيان بدرجة كبيرة ،ك/أك ( )2لو حؽ قانكني أك

سند ممكية أك نصيب في أم منزؿ أك أرض (بما في ذلؾ المباني
السكنية كاألراضي الزراعية أك المراعي) أك مكارد المياه أك أم أصكؿ

ثابتة أك منقكلة تـ االستحكاذ عمييا أك استمبلكيا أك تقييد الكصكؿ
إلييا سكاء كميان أك جزئيان بشكؿ مؤقت أك دائـ ،ك/أك ( )3تضررت
شركتو أك مينتو أك عممو أك محؿ إقامتو أك مسكنو بدرجة كبيرة ،سكاء

صاحب ذلؾ نزكحو مف المنطقة أـ ال4
المشاركة الجماىيرية

الحكار الذم يتضمف التشاكر كالتكاصؿ بيف أحد مؤيدم المشركع

التأىيل/إعادة التوطين

مصطمح يستخدـ عادة لكصؼ عممية إعادة بناء أسمكب الحياة كسبؿ

كالجميكر 4كتتضمف نشر كتقديـ كعرض المعمكمات ذات الصمة

المعيشة بعد إعادة التكطيف 4كيستخدـ المصطمح أيضان لكصؼ أعماؿ
اإلنشاءات التي تعيد مبنى ،في حالة متدىكرة ،إلى حالتو األصمية4

خطة عمل إعادة التوطين

خطة عمؿ محدكدة بفترة زمنية تتضمف إعداد مكازنة ،ككضع
إستراتيجية إعادة التكطيف كاألىداؼ ،كالخيارات كاالستحقاقات
كاإلجراءات كالمكافقات كالمسئكليات كعمميات المراقبة كالتقييـ ذات

الصمة4
األثر االجتماعي

تأثير (إيجابي كسمبي أيضان) عمى قضية اجتماعية ،بسبب مشاريع

الجيات المعنية

أصحاب المصمحة في تطكير مشركع ما ،كالذيف سيشارككف في

تنمية البنية األساسية4

العممية االستشارية ،كيتضمف المصطمح أم فرد أك مجمكعة تتأثر ،أك
تعتقد أنيا تتأثر بالمشركع ،كأم فرد أك مجمكعة يمكف أف تمعب دك انر
ىامان في تشكيؿ أك التأثير عمى المشركع ،سكاء بصكرة إيجابية كانت
أك سمبية ،بما في ذلؾ المجتمعات المضيفة /السكاف المضيفيف4

الجماعات األكثر عرضة لمتأثير

جماعات مميزة مف الناس قد يعانكف معاناة شديدة مف آثار إعادة
التكطيف ،مثؿ كبار السف كاألطفاؿ كالمعاقيف كالفقراء كالفئات المنعزلة
كاألسر ذات العائؿ الكاحد4

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 .1الممخص التنفيذي
تتـ معالجة المياه العادمة حاليان في شماؿ غزة في محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا 4كالتي تـ إنشاؤىا
في سبعينيات القرف الماضي ،كالتي تعد متقادمة كمتيالكة بسبب تشغيميا لفترة طكيمة 4كاستجابة لمطالبة المجتمع

الفمسطيني بإنشاء نظاـ صرؼ صحي مبلئـ ،قاـ البنؾ الدكلي مع مساعدة تمكيمية مف الجيات المانحة األخرل
بتنفيذ مشركع مف مرحمتيف 4كتـ في المرحمة األكلى إنشاء تسعة أحكاض ترشيح (عمى مساحة إجمالية قدرىا 81

دكنـ تقريبان) عمى بعد ما يقرب مف سبعة كيمكمترات شرؽ غزة بالقرب مف الحدكد الشرقية 4كيتـ تحكيؿ الصرؼ
الصحي في محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا إلى األحكاض الجديدة عف طريؽ مكاسير ضغط تصؿ
بيف المكقعيف ،كمحطة الضخ الطرفية التي تـ إنشاؤىا في محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا 4كتتمثؿ
المرحمة الثانية مف المشركع في إنشاء محطة معالجة جديدة بالقرب مف أحكاض الترشيح لمكصكؿ بجكدة المياه

العادمة إلى الحد المعيارم الذم يمكف مف خبللو إعادة استخداميا في أغراض الزراعة أك إعادة ضخو في
الخزاف الجكفي4
كسكؼ يحقؽ المشركع نتائج إيجابية متنكعة ،كلكنو قد يتسبب في بعض اآلثار السمبية التي تتطمب تفعيؿ

السياسية التشغيمية رقـ  12-4المتعمقة بسياسة البنؾ الدكلي بشأف االستحكاذ غير الطكعي عمى األراضي كاعادة
التكطيف القسرية 4من غير المتوقع وجود تأثيرات سمبية مؤقتة فيما يتعمق بيذا المشروع 4كيبمغ إجمالي
األراضي المطمكبة فيما يتعمؽ بيذا المشركع إلنشاء آبار االسترجاع كالخزانات كمحطة الرفع حكالي  17753ـ،2

حيث تـ استمبلؾ مساحة  16575ـ 2مف ك ازرة األكقاؼ 4كتعتبر األراضي اإلضافية ضركرية لتأميف الدخكؿ

بشكؿ مناسب إلى مكاقع آبار االسترجاع باإلضافة إلى التشغيؿ كالصيانة المستقبمية 4كسيبمغ إجمالي مساحة

طرؽ الدخكؿ حكالي  7294ـ 42كفيما يمي بعض اآلثار السمبية الدائمة لممشركع:


االستحكاذ عمى األراضي إلنشاء آبار االسترجاع :سكؼ يتـ االستحكاذ عمى مساحة  1178ـ 2مف
األراضي الخاصة الستغبلليا في إنشاء آبار االسترجاع كآبار الرصد 4كيبمغ إجمالي عدد

األسر/األشخاص المتضرريف مف المشرع  21مالؾ مف مبلؾ األراضي4
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إنشاء طرؽ الكصكؿ :سكؼ يتـ استمبلؾ مساحة بإجمالي  7294ـ مف األراضي الخاصة إلنشاء

طرؽ الكصكؿ لمككنات المشركع 4كيصؿ إجمالي عدد أرباب األسر المتضرريف مف إنشاء المداخؿ إلى

 15شخص 4كسيتضرر أيضان  3أشخاص آخريف مف إنشاء بئر كطريؽ الكصكؿ في نفس قطعة

األرض4


اآلثار الكاقعة عمى مشغمي اآلبار الحالييف :سكؼ يتـ غمؽ  17بئر زراعي خاص ،كىناؾ  15شخص

يعممكف حاليان في تشغيؿ ىذه اآلبار4

ينبغي مبلحظة أف بعض األشخاص المتضرريف مف المشركع قد تضرركا بأكثر مف مؤثر مف المؤثرات المذككرة
أعبله 4كيعني ذلؾ أف إجمالي عدد األشخاص المتضرريف مف المشركع أقؿ مف مجمكع األشخاص المتضرريف
في كؿ فئة مف الفئات المذككرة 4كيستخدـ المزارعكف المكجكدكف في األماكف المحيطة بمكقع المشركع في الكقت

الحالي مياه  17بئر في الرم ،كيتحممكف مصاريؼ كقكد الديزؿ ك/أك الكيرباء لتشغيؿ ىذه اآلبار 4كيمكف ليؤالء
5

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
المزارعيف االستفادة مف زيادة نسبة تكافر مياه الرم مف مصدر مياه أكثر مكثكقية بتكمفة أقؿ بفضؿ ىذا المشركع،

كمف المتكقع أيضان زيادة تكافر المياه4

كتتمثؿ طبيعة الضرر الكاقع عمى مشغمي اآلبار في فقداف الدخؿ 4كسيخسر  %64مف مبلؾ األراضي أقؿ مف
 %22مف أراضييـ ،بينما سيخسر  %22منيـ أكثر مف  %22مف أراضييـ بحد أقصى يصؿ إلى  %62في
حالة كاحدة فقط 4كمع ذلؾ ،لـ يتـ تحديد نسبة الضرر لػ  5مف مبلؾ األراضي ( )%14بسبب امتناعيـ عف

المشاركة في عممية المسح عمى الرغـ مف المحاكالت العديدة التي قاـ بيا االستشارم ،كسمطة المياه الفمسطينية

لتشجيعيـ عمى المشاركة 4كسيخسر بعض مبلؾ األراضي جزءان مف محاصيميـ كأشجارىـ4
الجيات المسئولة عن تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين
تعد سمطة األراضي الفمسطينية بجانب البمديات كك ازرة الزراعة ىي الجيات المعنية/الييئات الرئيسية المسئكلة عف

تنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف 4كتتحمؿ سمطة األراضي الفمسطينية مسئكلية تحديد الطرؽ المناسبة لمتعكيض
عف استحكاذ األراضي كاآلثار السمبية المحددة كفقان لمسياسية التشغيمية رقـ  412-4كيعد التشريع الكطني
الفمسطيني الذم يغطي اآلثار السمبية المذككرة أعبله عمى سبيؿ المثاؿ ،صارـ كفعاؿ لمغاية ،بما في ذلؾ تحديد

األطراؼ المتضررة ،كأصكليـ ككضع إجراءات مناسبة لمتعكيض 4كتعتبر قدرة جيات المشركع ،بما في ذلؾ
الجيات النظيرة ،قكية إلى حد كبير ،لكف مف المبلحظ كجكد خبرة قاصرة نكعان معان فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع

تعكيض اآلثار المعيشية ،مثؿ التي تـ مبلحظتيا فيما يتعمؽ بمشغمي اآلبار 4يرجى العمـ أنو سكؼ يتـ االلتزاـ

الكامؿ بمبادئ كاجراءات البنؾ الدكلي كفقان لمسياسة التشغيمية رقـ 412-4

كتقكـ سمطة األراضي الفمسطينية بتقييـ األراضي كاألصكؿ المتضررة 4كتعد المجنة المركزية ىي الجية الدائمة

المسئكلة عف مسائؿ كاشكاليات االستحكاذ عمى األراضي 4كتضـ ىذه المجنة ممثميف لك ازرة الحكـ المحمي ،كك ازرة
األشغاؿ العامة كاإلسكاف ،كك ازرات التخطيط ،كالنقؿ ،كالبيئة ،كالصحة ،كاليندسة ،كالدفاع المدني 4كيرجى العمـ
أف سمطة األراضي الفمسطينية ستستعيف أيضان بمقيميف مستقميف إلجراء التقييمات بما يضمف شفافية عممية تقييـ

األراضي4

بعد حصر األطراؼ المتضررة مف المشركع ،تـ تنفيذ عممية التشاكر لتحديد فكائد المشركع باإلضافة إلى آثاره
السمبية كذلؾ لتحديد األطراؼ المتضررة ،كالتعرؼ عمى كجية نظر المجتمع بشأف المشركع ،بما في ذلؾ تفاصيؿ
التعكيض 4كبصفة خاصة بالنسبة لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع بسبب االستحكاذ عمى األراضي ،كقد تـ
تحديد التكاريخ الفاصمة التالية:
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 15سبتمبر 2213 ،في بمدية غزة



 13مايك 2213 ،في بمدية جباليا

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
باإلضافة إلى ذلؾ ،تـ إخطار مشغمي اآلبار كالمبلؾ قبؿ  15نكفمبر42213 ،
ممخص االستحقاقات حسب الفئة المتضررة


إنشاء آبار االسترجاع كآبار الرصد 4سكؼ يتـ تعكيض  21عائمة متضررة بسبب االستحكاذ عمى
2

 1178ـ مف األراضي نقدا أك عبر تكفير أراضي بديمة 4كسيخسر  23مف مبلؾ األراضي أقؿ مف
 %22مف أراضييـ ،بينما سكؼ يخسر  8مف مبلؾ األراضي أكثر مف  %22مف أراضييـ 4كلـ
يشارؾ  5مف مبلؾ األراضي في عممية المسح ،لذا بياناتيـ غير متاحة حتى اآلف4


إنشاء طرؽ الكصكؿ :سكؼ يتـ تكفير تعكيضات نقدية حسب أسعار السكؽ لمساحة إجمالية تقدر بػ



تقييد استخداـ اآلبار أك إغبلقيا 4سكؼ يتـ غمؽ  17بئر زراعي خاص مما قد يؤثر عمى عمؿ

 7294ـ 2مف األراضي الخاصة التي سكؼ يتـ استمبلكيا ألغراض المشركع4

المشغميف الذم يستأجرىـ المبلؾ لتشغيؿ ىذه اآلبار 4كمف المتكقع أف يفقد  15مشغؿ كظيفتيـ ،كسكؼ

يتـ تعكيضيـ كفقان لقانكف العمؿ رقـ  7لسنة  42222كسكؼ تراعي سمطة المياه الفمسطينية تدريب
كتكظيؼ أفضؿ ىؤالء المشغميف لمعمؿ كمشغميف لآلبار الجديدة4



فقداف المحاصيؿ ك األشجار كالنباتات القائمة 4قدمت ك ازرة الزراعة جدكؿ تقييـ ألنكاع األشجار
المفقكدة ،أما فيما يتعمؽ بالمحاصيؿ ،يمكف لممزارعيف حصد محاصيميـ قبؿ االستحكاذ عمى األراضي

المنتجة4
ممخص التشاور:

تـ إجراء مشاكرات متعددة المراحؿ كاألطراؼ 4أثناء مرحمة اإلعداد األكلية لممشركع عبر عممية تقييـ األثر البيئي

كاالجتماعي ،كأيضان أثناء إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف 4ككاف مف ضمف األطراؼ الرئيسية التي تـ التشاكر
معيا ،األطراؼ المتضررة المباشرة ،كمسئكلك الحككمة المحمية (سمطة األراضي ،كك ازرة األكقاؼ ،كك ازرة األشغاؿ

العامة كاإلسكاف ،كك ازرة الزراعة ،كبمديات شماؿ قطاع غزة (خمس بمديات) باإلضافة إلى الييئات كالجيات
المعنية األخرل)4
ككاف مف بيف اإلشكاليات المثارة ،خاصة مف قبؿ األطراؼ المتضرر المباشرة ،المسائؿ التي ترتبط بشكؿ رئيسي
بطبيعة االستحكاذ عمى األراضي كمبادئ التعكيض 4كتـ عقد مناقشات فاعمة بشأف الفكائد المتكقعة مف المشركع
باإلضافة إلى اآلثار السمبية 4كتـ أيضان مناقشة الجدكؿ الزمني كعممية المتابعة 4كينبغي مبلحظة أف عممية
التشاكر تمت كفقان لمبادئ تـ كضعيا بمكجب سياسات البنؾ الدكلي4
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
آلية التعامل مع التظممات:
يتضمف المشركع أيضان كضع آلية لمتعامؿ مع التظممات كالشكاكل ،كيتمثؿ الغرض مف ىذا النظاـ في ضماف

تسييؿ كصكؿ األطراؼ المتضرريف (كاآلخريف) إلى نظاـ يسمح ليـ بتقديـ تظممات عمى مستكل المشركع كأيضان
الحصكؿ عمى حمكؿ ليا 4كتكجد مستكيات متعددة متاحة فيما يتعمؽ بيذه اآللية (كتعد جزءان مف النظاـ الرسمي

كنظاـ المحاكـ) 4باإلضافة إلى ذلؾ ،تبني المشركع آليات أخرل متعددة ،مثؿ نظاـ التظمـ عبر اإلنترنت،

باإلضافة إلى تشكيؿ لجنة عمى مستكل المشركع ،كما ىك مكضح بالتفاصيؿ في التقرير الرئيسي4

8

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 .2مقدمة
 1-1خمفية المشروع
الصحي الطارئ في شماؿ قطاع غزة الذم بدأ
الصرؼ ّ
تقكـ سمطة المياه الفمسطينية بتنفيذ مشركع معالجة مياه ّ
في عاـ  ،2224كيتـ تنفيذه عمى مرحمتيف 4كشمؿ الجزء األكؿ مف المشركع إنشاء محطة ضخ الصرؼ الصحي
الطرفية في مكقع محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا ،كانشاء خط أنابيب الضغط لمكقع جديد يبعد

حكالي سبعة كيمكمترات شرؽ جباليا ،كانشاء تسعة أحكاض ترشيح في المكقع الجديد ،كتشغيؿ خط األنابيب
لمسماح بتصريؼ بركة كبيرة كخطيرة مف المياه العادمة في منطقة بيت الىيا 4كقد دخمت ىذه المرحمة حيز
التشغيؿ منذ أبريؿ  ،2229كتـ االنتياء منيا بشكؿ كامؿ في عاـ 42212
استمرت محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا لسنكات في استقباؿ المياه العادمة مف المجتمعات السكانية
في شماؿ قطاع غزة ،مثؿ مناطؽ جباليا كبيت الىيا كبيت حانكف كأـ النصر 4ككاف التصميـ األصمي لممحطة
في نياية سبعينيات القرف الماضي معدان ليستكعب بضعة آالؼ متر مكعب مف الصرؼ الصحي يكميان 4كبمركر

الكقت ،زاد معدؿ التدفؽ الداخؿ ليصؿ إلى حكالي  24222متر مكعب يكميان في عاـ  42229كلـ تستطع

محطة المعالجة التعامؿ مع ىذا المعدؿ مف التدفؽ الداخؿ ،كما تدىكرت أيضان جكدة تدفؽ الصرؼ الصحي

الخارج ،كتسرب إلى الكثباف الرممية القريبة مككنان بركة كبيرة مف الصرؼ الصحي ،أصبحت تحكم حكالي -245

 3مميكف متر مكعب مف الصرؼ الصحي المعالجة بشكؿ سيئ بحمكؿ عاـ 42224

كاستجابة إلى الحاجة الممحة لمحطة معالجة صرؼ صحي جديدة في شماؿ قطاع غزة ،قاـ البنؾ الدكلي مع
مساعدة تمكيمية مف الجيات المانحة األخرل 1بتنفيذ مشركع مف مرحمتيف 4كتـ في المرحمة األكلى إنشاء تسعة
أحكاض ترشيح (عمى مساحة إجمالية قدرىا  81دكنـ تقريبان) عمى بعد ما يقرب مف سبعة كيمكمترات شرقان بالقرب

مف الحدكد الشرقية 4كيتـ تحكيؿ الصرؼ الصحي في محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا إلى األحكاض
الجديدة عف طريؽ أنابيب ضغط تصؿ بيف المكقعيف ،كمحطة الضخ الطرفية التي تـ إنشاؤىا في محطة معالجة

المياه العادمة في بيت الىيا 4كتـ تصريؼ بركة المياه العادمة بالكامؿ في سبتمبر  42229كتتمثؿ المرحمة
الثانية مف المشركع في إنشاء محطة معالجة جديدة بالقرب مف أحكاض الترشيح لمكصكؿ بجكدة المياه العادمة
إلى الحد المعيارم الذم يمكف مف خبللو إعادة استخداميا في أغراض الزراعة أك إعادة شحف مخزكف المياه
الجكفية4

1
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 2-1وصف أنشطة المشروع
كتشمؿ المرحمة الثانية مف المشركع إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة في المكقع الجديد بقدرة معالجة تصؿ
إلى  72222متر مكعب مف الصرؼ الصحي يكميان 24كتـ أيضان تكفير تمكيؿ لمعالجة األراضي التي كانت

تغطييا المياه العادمة بشكؿ جزئي في منطقة بيت الىيا ،باإلضافة إلى تأميف تكاليؼ برنامج تجريبي السترجاع
المياه العادمة المعالجة كالمرشحة مف البرؾ 4كسكؼ يتـ ىذا األمر عبر مجاؿ بئر تـ تصميمو بحيث يكفر

حماية مؤقتة لمخزكف المياه الجكفية الكامف ،كتكفير مياه معالجة يمكف إعادة استخدميا في الرم 4كمف المتكقع

أف يتـ االنتياء مف تنفيذ المرحمة الثانية مف المشركع في عاـ 42214
كيتمثؿ أحد مككنات المشركع اإلضافية في تكسيع خطة استرجاع كاعادة استخداـ المياه العادمة لتشمؿ تدفؽ

المياه العادمة المخطط ليا بالكامؿ مف المحطة ،كتكفير حماية طكيؿ األجؿ لمخزكف المياه الجكفية الكامف4

كتمت إضافة مككف جديد إلى المشركع بغرض استرجاع كاعادة استخداـ المياه العادمة المعالجة بعد االنتياء مف
إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الجديدة في بيت الىيا 4كيتككف ىذا النظاـ مف سمسة تضـ  27بئر استرجاع

تحيط باألحكاض الستقباؿ المياه العادمة ثـ تمريرىا بعد ذلؾ عبر برؾ المياه العادمة كالخزانات كشبكة التكزيع
إلعادة استخداميا في األنشطة الزراعية 4كمف المتكقع أف تقكـ المياه العادمة المسترجعة برم  15222دكنـ
تقريبان مف األراضي الزراعية المجاكرة4

 3-1أىداف خطة عمل إعادة التوطين
يتمثؿ اليدؼ مف خطة عمؿ إعادة التكطيف في إعداد السياسات كالمبادئ كالترتيبات المؤسسية كجداكؿ األعماؿ
كالمكازنات اإلرشادية التي ستنظـ عمميات إعادة التكطيف المتكقعة 4كتيدؼ ىذه الترتيبات إلى ضماف تبني عممية
منظمة (مقابؿ عممية مخصصة) لممراحؿ المختمفة مف تنفيذ إطار العمؿ ،تضمف مشاركة األشخاص المتضرريف
مف المشركع ،كالمؤسسات كالجيات المعينة ،كااللتزاـ باإلجراءات الفمسطينية ،كمعايير البنؾ الدكلي ،كتحديد نظاـ

التعكيضات لؤلشخاص المتضرريف4

كيتمثؿ اليدؼ الرئيسي مف خطة عمؿ إعادة التكطيف في تحديد األشخاص المتضرريف مف المشركع
كاإلستراتيجيات الخاصة بتعكيض/استعادة األعماؿ ،كتعكيض الخسائر كفقان لمتشريعات المطابقة كالسياسات

الحمائية ذات الصمة ،كتنفيذ أنشطة المشركع في ظؿ الحد األدنى مف االضطرابات التي قد تؤثر عمى

المجتمعات المستضيفة لممشركع4

 2ستصم قذسح انًؼبنجخ إنى  35611و 3ػُذ االَتٓبء يٍ انًشحهخ انثبٍَخ
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 4-1وصف مناطق المشروع
سيغطي المشركع منطقتيف إداريتيف رئيسيتيف ،ىما جباليا كغزة 4تقع جباليا عمى ُبعد  4كـ ( 245ميؿ) شماؿ
قطاع غزة 4كتدخؿ في نطاؽ محافظة شماؿ غزة 4ككفقان لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني كصؿ تعداد
السكاف في جباليا إلى  82877نسمة تقريبان في منتصؼ  42226كيقع مخيـ البلجئيف في جباليا بجكار المدينة

مف ناحية الشماؿ 4كتعد بمدة النزلة المجاكرة جزءان مف بمدية جباليا 4كتعد أغمب أراضي المشركع أراضي زراعية4

مدينة غزة ىي ثاني منطقة إدارية تستضيؼ ىذا المشركع ،كىي تابعة لمحافظة غزة 4كتقع المدينة شماؿ قطاع
غزة 4كيبمغ إجمالي تعدادىا السكاني  429682نسمة تقريبان كفقان لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في

 42226كتبمغ مساحتيا اإلجمالية حكالي  52كـ 42كبالتالي تعد المدينة كاحدة مف أكثر المدف تعدادان لمسكاف في
العالـ 4كتعد أغمب أراضي المشركع أراضي زراعية4

1-4-1

محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا

تـ إنشاء محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا في عاـ  1976في ضكاحي مدينة بيت الىيا في شماؿ

قطاع غزة 4كتـ تصميـ النظاـ باعتباره محطة معالجة ثانكية بسعة  5222ـ/3يكميان لخدمة  52222شخص في

بمدية جباليا كالمناطؽ المحيطة 4ككفقان لمتصميـ األصمي ،تتمقى محطة المعالجة مياه الصرؼ مف ( )1النزلة،
عكاظ (باإلضافة إلى محطة مستقبمية الستقباؿ مياه الصرؼ مف الغبارم) ،ك( )2مخيـ جباليا (أبك راشد

كالعممي) ،ك( ) 3بيت الىيا ،كخط مستقبمي مف بيت حانكف 4ككانت الفكرة تتمحكر أثناء مرحمة التصميـ األصمي
لممحطة حكؿ استخداـ المياه العادمة لمحطة المعالجة في رم المناطؽ الزراعية المحيطة ،كمع ذلؾ لـ تتحقؽ

ىذه الفكرة عمى أرض الكاقع4

كقد تصاعد المكقؼ في السنكات األخيرة نتيجة لتركيب شبكات الصرؼ في العديد مف المجتمعات كتكصيميا
بمحطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا 4ككصؿ تعداد المستفيديف مف الخدمة حاليان إلى أكثر مف 222222

شخص ،كشممت المناطؽ المستفيدة ،بمديات جباليا (بما في ذلؾ مخيـ البلجئيف) كبيت الىيا كبيت حانكف كأـ

النصر4
كبالتالي تجاكز حجـ تدفؽ المياه العادمة إلى محطة المعالجة (المقدرة بأكثر مف  24222ـ/3يكميان في عاـ

 ) 2229الطاقة االستيعابية لممحطة 4كأدت زيادة حجـ المياه العادمة كعدـ كفاية الطاقة االستيعابية لمحطة
معالجة المياه العادمة في بيت الىيا إلى تدىكر جكدة المياه العادمة  4كأدت كميات المياه العادمة المعالجة عمى
نحك ردمء إلى ظيكر طفح في مناطؽ الكثباف الرممية المجاكرة4
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كتسبب االنخفاض المستمر لمطاقة االستيعابية ألعماؿ
الترشيح كزيادة حجـ المياه العادمة في تككيف برؾ
دائمة ،مما أدل ف ػي النياية إلى تككيف بحيرة كبيرة4

بحيرة النفبيبث السبئلت

 2-4-1بحيرة المياه العادمة المجاورة

لمحطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا
تـ تركيب شبكات صرؼ في العديد مف المناطؽ ،كتـ

تكصيؿ ىذه الشبكات الحقان بمحطة معالجة المياه
العادمة في بيت الىيا 4مما أدل في أبريؿ  2227إلى

زيادة حجـ المياه العادمة في المحطة إلى أكثر مف

محطت معبلجت الميبه
العبدمت في بيج الهيب
بيج الهيب

 22222ـ/3يكميان ،بما يتجاكز الطاقة االستيعابية
لممحطة 4كيستفيد مف ىذه المحطة أكثر مف 222222

شخص مف بمديات جباليا (بما في ذلؾ مخيـ البلجئيف)

كبيت الىيا كبيت حانكف كأـ الناصر4

كقد كصؿ حجػػـ بركة مياه الصػرؼ إلى  2مميكف متػػر
مكعػب مػف مياه الصرؼ غيػر المعالجة بما يغطي

الشكل رقم  :1بحيرة المياه العادمة المجاورة لمحطة معالجة المياه العادمة
في بيت الىيا ،ومواقع محطة معالجة المياه العادمة في بيت الىيا

مساحة  322دكنـ تقريبان ،كتستمر كمية المياه في الزيادة ،بما ييػدد بالطفح في نطاؽ نظاـ الصرؼ الصحي

بالكامػؿ باإلضافة إلى المناطؽ المجاكرة4

كتتضمف األنشطة التي تيدؼ إلى التغمب عمى ىذه الكارثة ،إنشاء حكضيف ترشيح في اتجاه شماؿ قرية أـ
الناصر لضخ المياه العادمة المجمعة في البحيرة ،باإلضافة إلى تركيب خط أنابيب ضغط يمتد مف محطة ضخ
المياه العادمة الحالية إلى أحكاض الترشيح المركبة حديثان4

 3-4-1األراضي الزراعية التي تروي عبر نظام إعادة االستخدام (إعادة استخدام المياه

المسترجعة والحمأة)

تـ تخصيص المنطقة المجاكرة لمحطة معالجة المياه العادمة في شماؿ غزة لبلستفادة مف المياه المسترجعة كحمأة

الصرؼ الصحي المعالجة في األنشطة الزراعية 4كسكؼ يتـ تكضيح الكضع الحالي ليذه المنطقة بعد ذلؾ طبقا
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لدراسة (السمطة الكطنية الفمسطينية ،)2212 ،تـ إعدادىا أثناء عمؿ نظاـ استرجاع المياه العادمة بمحطة

معالجة المياه العادمة في شماؿ غزة4

كتـ تقسيـ المنطقة الزراعية المقترحة ألنشطة إعادة االستخداـ إلى منطقتيف (أ ك ب) كفقان لمكقعيا مف محطة

معالجة المياه العادمة في شماؿ غزة 4كتقع المنطقة أ في الجزء الشمالي مف محطة معالجة المياه العادمة في

شماؿ غزة ،كتبمغ مساحتيا حكالي  12122دكنـ ،بينما تقع المنطقة ب في الجزء الجنكبي مف المحطة ،كتبمغ
مساحتيا  5222دكنـ تقريبان4
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 .2التأثيرات ذات الصمة بإعادة التوطين
 1-2آثار المشروع
سكؼ يحقؽ المشركع نتائج إيجابية متنكعة ،كلكنو قد يتسبب في بعض اآلثار السمبية التي تتطمب تطبيؽ
السياسية التشغيمية رقـ  12-4المتعمقة بسياسة البنؾ الدكلي بشأف االستحكاذ غير الطكعي عمى األراضي كاعادة
التكطيف القسرية 4كتشمؿ بعض اآلثار السمبية الدائمة ما يمي:


االستحكاذ عمى األراضي إلنشاء آبار االسترجاع :سكؼ يتـ االستحكاذ عمى مساحة  1178ـ 2مف
األراضي الخاصة الستغبلليا في إنشاء آبار االسترجاع كآبار الرصد ،كخزانات المياه 4كيبمغ إجمالي

عدد األسر/األشخاص المتضرريف مف المشرع  21مالؾ مف مبلؾ األراضي4



إنشاء طرؽ الكصكؿ :سكؼ يتـ استمبلؾ مساحة بإجمالي  7294ـ 2مف األراضي الخاصة إلنشاء
طرؽ الكصكؿ 4كيصؿ إجمالي عدد أرباب األسر المتضرريف مف إنشاء طرؽ الكصكؿ إلى 15

شخص 4كسيتضرر أيضان  3أشخاص آخريف مف إنشاء بئر كطريؽ الكصكؿ4


اآلثار الكاقعة عمى مشغمي اآلبار الحالييف :سكؼ يتـ غمؽ  17بئر زراعي خاص ،كىناؾ  15شخص

يعممكف حاليان في تشغيؿ ىذه اآلبار 4كلف متـ استمبلؾ أراضي مبلؾ اآلبار فيما يتعمؽ بيذا المشركع4

ينبغي مبلحظة أف بعض األشخاص المتضرريف مف المشركع قد تضرركا بأكثر مف مؤثر مف المؤثرات المذككرة
أعبله 4كيعني ذلؾ أف إجمالي عدد األشخاص المتضرريف مف المشركع أقؿ مف مجمكع األشخاص المتضرريف
في كؿ فئة مف الفئات المذككرة 4كيستخدـ المزارعكف المكجكدكف في األماكف المحيطة بمكقع المشركع في الكقت
الحالي مياه  15بئر في الرم ،كيتحممكف مصاريؼ كقكد الديزؿ ك/أك الكيرباء لتشغيؿ ىذه اآلبار 4كيمكف ليؤالء
المزارعيف االستفادة مف زيادة نسبة تكافر مياه الرم مف مصدر مياه أكثر مكثكقية بتكمفة أقؿ بفضؿ ىذا المشركع،

كمف المتكقع أيضان زيادة تكافر المياه 4كينبغي العمـ أنو لف يتـ استمبلؾ األراضي التي تقع بيا ىذه اآلبار
الخاصة4

كتتمثؿ طبيعة التأثير عمى مشغمي اآلبار في فقداف مصدر الدخؿ 4كسيفقد معظـ مبلؾ األراضي المتضرريف أقؿ

مف  %22مف أراضييـ ،بينما ستفقد نسبة قميمة منيـ  %82كأكثر مف أراضييـ 4كما سيفقد أيضان بعض مف
مالكي األراضي نسبة مف المحاصيؿ كاألشجار4

الجيات المسئولة عن تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين
تعد سمطة األراضي الفمسطينية بجانب البمديات كك ازرة الزراعة ىي الجيات المعنية/الييئات الرئيسية المسئكلة عف
تنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف 4كتتحمؿ سمطة األراضي الفمسطينية مسئكلية تحديد الطرؽ المناسبة لمتعكيض
عف استحكاذ األراضي كاآلثار السمبية المحددة كفقان لمسياسية التشغيمية رقـ  412-4كيعد التشريع الكطني
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الفمسطيني الذم يغطي اآلثار السمبية المذككرة أعبله عمى سبيؿ المثاؿ ،صارـ كفعاؿ لمغاية ،بما في ذلؾ تحديد

األطراؼ المتضررة ،كأصكليـ ككضع إجراءات مناسبة لمتعكيض 4كتعتبر قدرة جيات المشركع ،بما في ذلؾ
الجيات النظيرة ،قكية إلى حد كبير ،لكف مف المبلحظ كجكد خبرة قاصرة نكعان معان فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع

تعكيض اآلثار المعيشية ،مثؿ التي تـ مبلحظتيا فيما يتعمؽ بمشغمي اآلبار 4يرجى العمـ أنو سكؼ يتـ االلتزاـ

الكامؿ بمبادئ كاجراءات البنؾ الدكلي كفقان لمسياسة التشغيمية رقـ 412-4

كتقكـ سمطة األراضي الفمسطينية بتقييـ األراضي كاألصكؿ المتضررة 4كتعد المجنة المركزية ىي الجية الدائمة
المسئكلة عف مسائؿ كاشكاليات االستحكاذ عمى األراضي 4كتضـ ىذه المجنة ممثميف لك ازرة الحكـ المحمي ،كك ازرة
األشغاؿ العامة كاإلسكاف ،كك ازرات التخطيط ،كالنقؿ ،كالبيئة ،كالصحة ،كاليندسة ،كالدفاع المدني 4كيرجى العمـ

أف سمطة األراضي الفمسطينية ستستعيف أيضان بمقيميف مستقميف إلجراء التقييمات بما يضمف شفافية عممية تقييـ

األراضي4

بعد حصر األطراؼ المتضررة مف المشركع ( 15يناير  ،)2213تـ تنفيذ عممية التشاكر لتحديد فكائد المشركع
باإلضافة إلى آثاره السمبية كذلؾ لتحديد األطراؼ المتضررة ،كتكسيع نطاؽ الرؤل المجتمعية بشأف المشركع ،بما
في ذلؾ تفاصيؿ التعكيض 4كتـ إعبلـ األشخاص المتضرريف مف المشركع بسبب االستحكاذ عمى األراضي في

المكاعيد التالية باألراضي التي سكؼ يتـ االستحكاذ عمييا ألغراض المشركع:



 15سبتمبر  2213في بمدية غزة
 13مايك  2213في بمدية جباليا

كباإلضافة عمى ذلؾ ،تـ إخطار مشغمي كمبلؾ اآلبار قبؿ  15نكفمبر  2213باآلثار السمبية التي سيكاجيكنيا
فيما يتعمؽ بسبؿ المعيشة4
كقدمت سمطة المياه الفمسطينية معمكمات تفصيمية حكؿ األراضي البلزمة لممشركع كعدد اآلبار التي ستتأثر4
كبعد ذلؾ ،قاـ فريؽ الدراسة بإجراء مسح تعدادم باستخداـ أدكات كمية كنكعية تتيح إعداد كصؼ كافي لمظركؼ
االجتماعية كاالقتصادية لمعائبلت المتضررة مف المشركع 4كمف الكاضح أف أنشطة االستحكاذ عمى األراضي
كاستمبلؾ اآلبار ستككف عممية دائمة فيما يتعمؽ بيذا المشركع4
ُيمخص الجدكؿ التالي آثار المشركع كيقدـ معمكمات تفصيمية حكؿ اآلثار المحتممة:
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
الجدول رقم  :1المتطمبات اإلجمالية ألراضي المشروع (ممموكة لمدولة /وقف وخاصة)
متر مربع

البند

 -1األراضي الالزمة إلنشاء مكونات عمميات االسترجاع (آبار االسترجاع  -وآبار الرصد  -وخزانات ومضخات
المياه)
أرضي الكقؼ /ضمف اختصاص بمدية غزة (1275 ،RW16 ،RW15 ،CRW14
اآلبار في منطقة ا
)RW27 ،RW26 ،CRW25 ،RW24 ،RW23 ،RW22 ،CRW19 ،RW18 ،RW17
أرضي الكقؼ /ضمف اختصاص بمدية غزة
منطقة الخزانات كالمضخات داخؿ ا

15322

أرضي الكقؼ
إجمالي المساحة داخؿ ا

 16575م

2

األرضي الخاصة "قابمة لبلسترجاع" /ضمف اختصاص بمدية جباليا (1252 ،RW1
اآلبار في منطقة ا
،RW11 ،RW10 ،CRW9 ،RW8 ،RW7 ،RW6 ،RW5 ،CRW4 ،RW3 ،RW2
)RW21
األرضي التي تقع تحت نفكذ بمدية جباليا (22 ،MW6 ،MW7 ،MW10
آبار الرصد داخؿ نطاؽ ا
)MW4 ،MW5
األرضي الكاقعة ضمف اختصاص بمدية غزة ( ،RW12ك)RW13
آبار االسترجاع عمى ا

122

آبار الرصد داخؿ نطاؽ األراضي الخاصة التابعة لبمدية غزة ( ،MW1ك)MW9

8

األرضي الخاصة
إجمالي المساحة داخؿ ا

 1178م

األرضي الخاصة
أرضي الكقؼ  +ا
إجمالي مساحة ا

 17753م

2
2

 -2األراضي الالزمة إلنشاء شوارع الوصول
األراضي الخاصة ضمف اختصاص جباليا

 4143ـ

2

األراضي الخاصة ضمف اختصاص غزة

 3151ـ

2

إجمالي المساحة داخل األرض الخاصة

 7294م

أراضي الكقؼ

 36615ـ

األرضي الخاصة
أرضي الوقف  +ا
إجمالي مساحة ا

 43909م

المصدر :سمطة المياه الفمسطينية

2

2

2
2

2

2

 :CRWبئر االسترجاع المركزم (المساحة  275ـ ) :RW ،بئر االسترجاع (المساحة  52ـ ) :MW ،بئر الرصد (المساحة  4ـ )

باإلضافة إلى اآلثار المذككرة سابقان بالنسبة لممرحمة األكلى ،سيككف ىناؾ  8آبار قد تكاجو قيكد في استخداميا أك
سكؼ يتـ إغبلقيا بالكامؿ (تحديدان اآلبار الزراعية رقـ  ،Q56ك ،Q54bك ،Q14ك ،Q15ك ،Q16ك،Q52

ك ،Q53ك ،)Q86كذلؾ بمجرد تشغيؿ المرحمة األكلى مف نظاـ عممية االسترجاع 4كبالنسبة لباقي اآلبار

الزراعية القائمة ،سكؼ يتـ اتخاذ قرار بشأنيا في المرحمة الثانية مف المشركع 4كالجدير بالذكر فيما يتعمؽ بيذا

األمر أف سمطة المياه الفمسطينية تتبنى آلية تفادم كاسعة النطاؽ لمحد مف االستحكاذ عمى األراضي 4كمف
المتكقع أف تتحسف جكدة المياه المرشحة بشكؿ كبير مما سيعزز مف جكدة المياه المسترجعة4
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كمف الجدير بالذكر أف اآلبار الخاصة لف يتـ الحد مف استخداميا أك غمقيا حتى يتـ تشغيؿ نظاـ االسترجاع4
كمف ثـ يمكف تكفير المياه لممزارعيف 4كلذا مف المتكقع أالّ يكاجو المزارعكف أل تأثيرات سمبية ،ال مف ناحية كمية

المياه المتكفرة عف طريؽ آبارىـ الخاصة كال مف المياه المسترجعة 4حيث سكؼ يكفر الخزاف الجكفي لممياه
المعالجة المياه لممزارعيف4

سكؼ تؤثر اآلثار المذككرة سابق نا عمى الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لػ  15شخصان مف مشغمي اآلبار ك36
مف مبلؾ األراضي4

3

كسعت سمطة المياه الفمسطينية بشكؿ دائـ كحثيث إلى تقميؿ اآلثار السمبية عمى األشخاص كمجتمعاتيـ عبر

بعض األساليب التالية:

 -1ضماف االستحكاذ عمى معظـ األراضي عبر ك ازرة الشئكف الدينية (أراضي الكقؼ) في محاكلة لمحد مف
االستحكاذ عمى األراضي الخاصة ،كالسعي لتجنب التأثير عمى األفراد كأصكليـ4
 -2التأكد في حالة االضطرار إلى استمبلؾ األ ارضي الخاصة ،مف الحصكؿ عمى األراضي قميمة القيمة
مف األشخاص المتضرريف (مثؿ البعيدة عف الطرؽ الرئيسية) ،أك محاكلة تغيير مسار التأثيرات حيثما

أمكف4

الجدول رقم  :2ممخص آثار المشروع
االستحواذ الدائم عمى األراضي
قائمة تفصيمية بالتأثيرات

إجمالي مساحة األراضي

إجمالي أرباب األسر

إجمالي األشخاص

(م )

المتضررين

المتضررين

2

إنشاء آبار االسترجاع كآبار الرصد
المكقع

بمدية جباليا
بمدية غزة

*1272

17

124

128

4

20

إنشاء طرؽ الكصكؿ
المكقع

بمدية جباليا

3143

8

58

بمدية غزة

3151

7

38

إغبلؽ/تقييد استخداـ اآلبار
المكقع

بمدية غزة كبمدية جباليا

 17بئر

**15

152

* 1272ـ ،2تتككف مف  12آبار استرجاع بمساحة  52ـ 2لكؿ بئر ،باإلضافة إلى بئريف استرجاع مركزييف بمساحة  275ـ 2لكؿ
منيما ،ك 5آبار رصد بمساحة  4ـ 2لكؿ بئر4

3

إذا بمغ عدد أفراد األسر المعيشية لمشغمى اآلبار  152كلمبلؾ األراضى  392شخصان كبالتالي يبمغ إجمالي عدد األشخاص المتضرريف مف

المشركع  441شخصان4
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نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
االستحواذ الدائم عمى األراضي
قائمة تفصيمية بالتأثيرات

إجمالي مساحة األراضي

إجمالي أرباب األسر

إجمالي األشخاص

(م )

المتضررين

المتضررين

2

يرجى العمـ أف نفس الشخص قد يفقد أرضو نتيجة إلنشاء البئر أك طرؽ الكصكؿ4
كأف بعض ممف سيتكقفكف عف العمؿ مثؿ مشغمي اآلبار ،يمتمككف أبارىـ في حقيقة األمر4
**يستخدـ الػ  254شخص الذيف يممككف الػ  17بئ انر (المتكقع إغبلقيـ) المياه فقط ألراضييـ 4كال يتكقع أف يتعرضكا آلثار سمبية

نتيجة إغبلؽ اآلبار بعد حصكليـ عمى المياه البديمة الجدي دة عبر نظاـ عممية االسترجاع 4كيعد األشخاص المتضرركف مف المشركع
نتيجة إغبلؽ اآلبار ىـ عماؿ/مشغمك اآلبار فقط 4كمف غير المتكقع تضرر أم أشخاص/شركات بصفة مؤقتة أثناء األعماؿ

اإلنشائية4

عقد فريؽ الدراسة اجتماعات استشارية مع جميع ىؤالء األشخاص أثناء عممية جمع البيانات 4كاستكممت كؿ فئة

مف فئات األشخاص المتضرريف مف المشركع استمارة االستبياف 4كأشار االستبياف إلى ارتفاع درجة التأثر بيف
مشغمي اآلبار حيث سيفقدكف أعماليـ بالكامؿ 4كتعد ىذه الفئة الرئيسية مف األشخاص المتضرريف مف المشركع

ىـ أكثر الفئات عرضة لمتأثير 4كقد يتـ تكظيؼ بعض ىؤالء األطراؼ المتأثريف (كمف بينيـ المشغميف كبار
السف ،كالنساء في بعض الحاالت) في تشغيؿ كصيانة نظاـ إعادة استخداـ المياه العادمة 4
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 2-2المسح االجتماعي االقتصادي
يمخص ىذا القسـ نتائج كاستنتاجات الدراسات كالمسكحات االجتماعية االقتصادية4

 1-2-2منيجية ووصف األشخاص المتضررين من المشروع
شممت العممية القياـ بزيارات ميدانية لتككيف صكرة كاضحة عف حالة المكقع خبلؿ نكفمبر  42213كتـ جمع
جميع البيانات البلزمة (مثؿ معمكمات االتصاؿ ،كأسماء األشخاص المتضرريف مف المشركع المحتمميف ،كأم
بيانات ذات صمة) 4كبمغ إجمالي األشخاص الذيف تـ إحصائيـ  325شخصان ( 36مف مبلؾ األراضي ،ك15

مف المشغميف ،ك 254مف مبلؾ اآلبار) 4ككما تـ التكضيح سابقان ،لـ يتـ اعتبار مبلؾ اآلبار كأشخاص

متضرريف (حيث ستككف آثار المشركع إيجابية عمييـ) كتـ استثنائيـ مف معايير التعكيض 4كما تـ استخداـ

استمارة استبياف لجمع المعمكمات المطمكبة ،كتـ إجراء تحميؿ إحصائي باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ
االجتماعية (إس بي إس إس) الستخبلص النتائج 4كأجريت العممية في الفترة بيف ديسمبر  2213كبداية يناير
42214

كاعتمادان عمى تعريؼ البنؾ الدكلي لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع ،يبمغ إجمالي عدد مبلؾ األراضي
المتضرريف مف المشركع  36شخصان ،سيفقد كاحد منيـ قطعتيف مف أراضيو 4كيبمغ إجمالي عدد مشغمي اآلبار

المتضرريف  15شخصان 4كىؤالء األفراد ىـ الذيف سيتعرضكف لفقداف سبؿ المعيشة حيث إف العمؿ في تشغيؿ ىذه
اآلبار يعتبر مصدر الدخؿ الرئيسي ليـ4

ىناؾ عامميف يمعباف دك انر رئيسيان في تضاعؼ عدد األشخاص المتضرريف مف المشركع:
 -1يبمغ متكسط عدد أفراد األسرة حكالي  12أشخاص لكؿ أسرة4

 -2يعيش معظـ األشخاص المتضرريف مف المشركع في عائبلت كبيرة4
أظيرت البيانات المجمعة أف عمر معظـ األشخاص المتضرريف مف المشركع يقؿ عف  22عامان 4كيبمغ %845

مف إجمالي عدد األشخاص المتضرريف مف المشركع أقؿ مف  5سنكات ،بينما كصمت نسبة األشخاص
المتضرريف مف أسر مشغمي اآلبار مف نفس الفئة العمرية إلى  4%1344كيمثؿ األشخاص الذيف يتجاكز عمرىـ

 62عامان نسبة  %1148مف إجمالي عدد األشخاص المتضرريف مف المشركع4
يشير تكزيع العمر إلى إمكانية كجكد مجمكعات أكثر عرضة لمتأثير ،خاصة بيف كبار السف 4كما يعكس أيضان
زيادة العبء االقتصادم بسبب فقد أشخاص جدد ألعماليـ كانضماميـ إلى العاطميف4
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نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

الجدول رقم  :3النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب الفئات العمرية
الفئات العمرية

فقداف األراضي

فقداف العمؿ في تشغيؿ
اآلبار

اإلجمالي

4-2

%6422

%13442

%845

9-5

%7412

%14482

%947

14-12

%11422

%13442

%1242

19-15

%17492

%12482

%1641

24-22

%18432

%11442

%1549

29-25

%3442

%5442

%441

34-32

%3442

%4422

%346

39-35

%2422

%5442

%343

44-42

%3472

%4422

%348

49-45

%5422

%2472

%443

54-52

%6432

%3442

%543

59-55

%1492

%2472

%145

+62

%13442

%8472

%1148

ككاف مف المتكقع أف يعكس عدد أفراد األسرة نمط العائبلت كبيرة العدد 4كقد عبرت العبلقة مع أرباب األسر عف
مثؿ ىذا النمط 4كبمغت نسبة األحفاد مف األشخاص المتضرريف مف المشركع  ،%11418كزكجات أرباب األسر
 4%13471كيعتبر ذلؾ ىك النمط النمكذجي لسكف العائبلت كبيرة العدد 4كيؤدم ىذا النكع مف تنظيـ المعيشة
إلى اعتماد األشخاص المتضرريف مف المشركع عمى رب األسرة الذم يعتبر الشخص المتضرر مباشرة مف

المشركع في معظـ الحاالت4

الجدول رقم  :4النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب عالقتيم برب األسرة
العبلقة برب األسرة

فقداف األراضي

فقداف العمؿ في تشغيؿ
اآلبار

اإلجمالي

رب األسرة

%14422

%11442

%13423

الزكجة/الزكج

%14422

%12482

%13471

االبف /االبنة

%54412

%51472

%53422

األحفاد

%9432

%14482

%11418

األب /األـ

%3442

%4422

%3462

األخت /األخ

%2442

%2422

%2495

أقارب آخريف

%2472

%2446

غير األقارب

%2442

%2426
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%3442

زكجات أبناء رب األسرة

%3442

%3442

يشير تكزيع األشخاص المتضرريف مف المشركع حسب الجنس إلى أف حكالي  %51442منيـ مف الذككر
ك %48462مف اإلناث4
الجدول رقم  :5النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب الجنس
الجنس

فقداف األراضي

فقداف العمؿ في تشغيؿ اآلبار

اإلجمالي

ذككر

%53472

%47422

%51442

إناث

%46432

%53422

%48462

يبمغ عدد الذيف ذىبكا مف قبؿ إلى المدرسة مف األشخاص المتضرريف مف المشركع  ،%92426كتختمؼ النسبة
بيف كؿ فئة مف الفئات المتضررة 4حيث بمغت نسبة مف ذىبكا إلى المدرسة مف بيف مف سيفقدكف أراضييـ

الخاصة  %9145بينما بمغت نسبتيـ مف مشغمي اآلبار المتضرريف 4%9347

الجدول رقم  :6النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب الذىاب إلى المدرسة
فقداف األراضي

فقداف العمؿ في تشغيؿ اآلبار

اإلجمالي

الذىاب إلى المدرسة
نعـ

%91452

%93472

%92426

ال

%8452

%6432

%7474

بمغت نسبة األشخاص المتضرريف مف المشركع مف مشغمي اآلبار الذيف يدرسكف في مدارس حككمية ،%5649
بينما بمغت نسبتيـ مف مبلؾ األراضي  4%8447كبمغت نسبة مف يذىبكف لمدارس تابعة لككالة األمـ المتحدة
إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف (األكنركا) مف العينات  4%13467كيعتبر التعميـ أحد الدركع الرئيسية

الكاقية مف سكء األحكاؿ ،حيث يعيش األشخاص المتعممكف في ظركؼ أقؿ عرضة لمتأثير4

الجدول رقم  :7النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب نوع المدرسة
نكع المدرسة

فقداف األراضي

حككمية

%84472

تجريبية

%2452

خاصة

%12452

مدرسة الفصؿ الكاحد

%2452

المدارس التابعة لؤلكنركا

%1492
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فقداف العمؿ في تشغيؿ
اآلبار

%56492

اإلجمالي
%75412
%2433

%6492

%12457
%2433

%36422

%13467

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
يمثؿ مشغمك اآلبار  %2944مف األشخاص المتضرريف مف المشركع ،بينما يمثؿ المزارعكف /مبلؾ األراضي
حكالي  %7246منيـ 4كمف ضمف األشخاص العامميف ،يكجد  %29483مف ذكم الراتب الثابت ك %58483مف
ذكم الراتب غير الثابت4
الجدول رقم  :8النسبة المئوية لتوزيع األشخاص المتضررين من المشروع حسب نوع الراتب
نكع الراتب

فقداف األراضي

فقداف العمؿ في تشغيؿ
اآلبار

اإلجمالي

بدكف راتب

%4422

%25422

%11434

راتب ثابت

%16472

%55422

%29483

راتب غير ثابت

%79422

%22422

%58483

تـ عمؿ ممخص اجتماعي اقتصادم لؤلشخاص الرئيسييف المتضرريف مف المشركع عمى النحك التالي 4كيحتكم

الممحؽ رقـ  1عمى بيانات اجتماعية اقتصادية تفصيمية:
 -1مالك األراضي

أ 4سيفقد  36شخصان مف مبلؾ األراضي أراضييـ 28 ،مف الذككر ك 8مف اإلناث4

ب 4تتراكح أعمار مبلؾ األراضي بيف  32ك 93عامان ،بمتكسط يصؿ إلى  5649عامان4

ج 4تتراكح مساحة األراضي المممككة بيف  422ـ 2إلى  13522ـ ،2بمتكسط  3782ـ42

د 4سيفقد  23شخصا مف مبلؾ األراضي أقؿ مف  %22مف أراضييـ ،كسيفقد  5أشخاص مف
المبلؾ  %22إلى  %33مف أراضييـ 4كسيفقد ثبلثة آخركف مف مبلؾ األراضي  ،%47ك،%48

ك %61مف أراضييـ ،عمى الترتيب 4كىناؾ خمسة مبلؾ يرفضكف إعطاء أم معمكمات عف
األراضي4
ىػ 4يقدر متكسط العائد السنكم لؤلراضي المزركعة بالمحاصيؿ كاألشجار بػ  73748دكالر

أمريكي 4كمع ذلؾ ،تصؿ تكمفة نفقات ىذه األراضي إلى  72645دكالر أمريكي ،مما يشير إلى
سكء حالة األراضي4
ك 4يبمغ إجمالي عدد األشجار  397شجرة (مكالح كزيتكف كعنب)4
ز 4تشير المناقشات مع األشخاص المتضرريف مف المشركع حكؿ األراضي إلى أنو ينبغي أف يتـ
بناء عمى حساب أسعار األراضي المماثمة4
تقدير سعر أراضييـ التي سكؼ يتـ استمبلكيا ن
ح 4أبمغنا األشخاص المتضرركف مف المشركع عف القميؿ مف األصكؿ اإلضافية المكجكدة 4كمع
ذلؾ ،صرحت سمطة المياه الفمسطينية بأنيا ستتجنب إتبلؼ أم أصكؿ 4كبالتالي ،ينبغي إخبار
األشخاص المتضرريف مف المشركع بأنو لف يتـ اإلضرار بأصكليـ4

22

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 -2مشغمو اآلبار
أ 4يبمغ إجمالي عدد مشغمي اآلبار  15شخصان يديركف  17بئ انر ،كيعتبركف مف أكثر الفئات

عرضة لمتأثير ،كجميعيـ مف الذككر مف ذكم التعميـ المتكسط 4كىناؾ خمسة منيـ مف ذكم التعميـ

فكؽ المتكسط4

ب 4يكجد في أسر خمسة أشخاص منيـ ،فرد كاحد معاؽ عمى األقؿ ،سكاء كاف ذلؾ الشخص
يعاني مف الخمؿ العقمي أك الشمؿ4
ج 4يحصؿ معظميـ عمى أقؿ مف  282دكالر أمريكي في الشير ،كيعممكف كمشغميف آبار منذ
أكثر مف  22عامان ،كبينيـ شخص يعمؿ منذ  46عامان4

د 4يخصصكف راتبيـ بالكامؿ لتغطية النفقات المنزلية 4كمع ذلؾ ،تغطي مساىمتيـ نصؼ النفقات
المنزلية 4كيكجد أربعة منيـ يستطيعكف بالكاد الكفاء بأقؿ مف نصؼ النفقات المنزلية4

ىػ 4بالنسبة لمتأميف االجتماعي ،ال يممؾ أم شخص منيـ أم نكع مف التأميف االجتماعي 4كمع
ذلؾ ،يحصؿ  12شخصان منيـ عمى تأميف صحي4

ك 4سكؼ يتـ تعكيض مشغمي اآلبار الذيف سيفقدكف مصدر دخميـ طبقا لقانكف العمؿ رقـ  7لسنة
 4 2222ككجزء مف ىذا المشركع ،يمكف منح بدائؿ عمؿ ليؤالء المشغميف 4كتنكم سمطة المياه
الفمسطينية اختبار معظـ المشغميف المحتمميف الذيف لدييـ القدرة عمى التدريب كمشغميف لآلبار
الجديدة (كالتي تعتبر أكثر تعقيدان مف اآلبار البسيطة القائمة ،كذات نظاـ تحكـ كيربائي)4

ز 4مف المقترح أف يتـ تكفير فرص عمؿ لمشغمي اآلبار حيثما أمكف باإلضافة إلى إجراءات

التعكيض النقدية المعمكؿ بيا.
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 .3أىداف السياسة ،واإلطار القانوني ،والتعريفات
تـ إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف كفقان ألحكاـ السياسة التشغيمية رقـ  12-4التابعة لمبنؾ الدكلي بشأف

االستحكاذ غير الطكعي عمى األراضي كاعادة التكطيف القسرية 4كتشمؿ أىداؼ ىذه السياسة تخفيؼ اآلثار
السمبية الناجمة عف االستحكاذ عمى األراضي ك/أك التأثيرات عمى سبؿ المعيشة4

 1-3المبادئ األساسية لمسياسة التشغيمية رقم 12-4
 ينبغي تجنب إعادة التكطيف غير الطكعي حيثما كاف ذلؾ ممكنان ،أك تقميؿ ذلؾ إلى الحد األدنى،
مع البحث عف تصميمات بديمة لممشركع تككف قابمة لمتطبيؽ4

 إذا كاف مف غير الممكف تجنب إعادة التكطيف ،ينبغي تصميـ كتنفيذ أنشطة إعادة التكطيف في
شكؿ برامج تنمية مستدامة ،مع تكفير مكارد كافية لبلستثمار لتمكيف األشخاص الذيف نزحكا
بسبب المشركع مف مشاركة فكائد المشركع ،فضبلن عف استشارتيـ عمى نحك ىادؼ ،كاتاحة
الفرصة ليـ لممشاركة في تخطيط كتنفيذ برامج إعادة التكطيف4

 ينبغي مساعدة النازحيف في جيكدىـ الرامية إلى تحسيف سبؿ كسب العيش كمستكيات المعيشة
أك عمى األقؿ استعادتيا إلى المستكيات الفعمية التي كانت عمييا قبؿ النزكح ،أك إلى المستكيات
التي كانت سائدة قبؿ بدء تنفيذ المشركع ،أييما أفضؿ4

 2-3معايير األىمية
ينبغي أف يمتثؿ أم مشركع يمكلو البنؾ الدكلي ،كتنطبؽ عميو السياسة التشغيمية رقـ  12-4لؤلحكاـ المحددة في
ىذه السياسة ،باإلضافة إلى تطكير األدكات المناسبة (األدكات الحمائية) 4كتضع ىذه األدكات الحمائية ،سكاء
كانت إطار سياسة إعادة التكطيف ،أك خطة عمؿ إعادة التكطيف ،أك إطار العممية ،أك ىذه األدكات جميع نا،

معايير تحديد األشخاص المتضرريف ،كاستحقاقاتيـ ،كآلية االستشارات ،كآلية التعامؿ مع التظممات ،كمتابعة
التنفيذ ،كالمكازنة ،كالجدكؿ الزمني4
تغطي ىذه السياسة التأثيرات االجتماعية كاالقتصادية المباشرة الناجمة عف المشركعات االستثمارية التي يمكليا
البنؾ الدكلي ،كالتي تنتج عف:

(أ) االستيبلء القسرم عمى األراضي ،مما يتسبب في:
 )1إعادة التسكيف أك فقداف المأكل،
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 )2فقداف األصكؿ أك تقييد الكصكؿ إلييا،
 )3فقداف مصادر الدخؿ أك سبؿ المعيشة ،سكاء كاف يجب عمى األشخاص المتضرريف االنتقاؿ إلى مكاف
آخر أـ ال ،أك
(ب) التقييد القسرم لمكصكؿ إلى الحدائؽ العامة المحددة قانكنان كالمناطؽ المحمية ،بما يؤدم إلى تأثيرات عكسية
عمى معيشة النازحيف4

تسرم السياسة التشغيمية رقـ  12-4لمبنؾ الدكلي عمى جميع عناصر المشركع التي قد تؤدم إلى إعادة التكطيف
غير الطكعي بغض النظر عف مصدر التمكيؿ 4كتسرم أيضان عمى األنشطة األخرل المرتبطة بإعادة التكطيف

غير الطكعي ،كالتي في تقدير البنؾ:

أ -ترتبط مباشرة كالى حد كبير بالمشركع الذم يساعد في تمكيمو البنؾ،
ب -ضركرية لتحقيؽ األىداؼ الكاردة في كثائؽ المشركع،

ج -تُنفذ أك يخطط لتنفيذىا بالتكازم مع المشركع4

ييدؼ إدراج معايير األىمية في خطة عمؿ إعادة التكطيف إلى ضماف دقة تحديد كتسجيؿ األشخاص المتضرريف
مف المشركع الذيف فقدكا أصكليـ كاممة أك جزءان منيا أك الكصكؿ إلييا ،باعتبارىـ أشخاص مستحقكف كمؤىمكف
لمحصكؿ عمى المساعدات بمكجب أحكاـ السياسة التشغيمية رقـ  12-4فكر إقرارىا ،بجانب المعايير األخرل،

كالتأكد مف أف ىؤالء األشخاص يشغمكف األرض أك أحكاليـ المعيشية/األصكؿ قد تضررت قبؿ تاريخ التكقؼ عف
المطالبة 4كىؤالء األشخاص ىـ:
أ -الذيف ليـ حقكؽ رسمية كقانكنية في األرض (بما في ذلؾ الحقكؽ المتعمقة باألعراؼ كالتقاليد كالمعترؼ
بيا كفقان لقكانيف الدكلة)،

ب -الذيف ال يمتمككف حقكقان رسمية كقانكنية في األرض عند بدء عممية الحصر كلكنيـ يدعكف أحقيتيـ في
األرض أك األصكؿ ،بشرط أف تككف ىذه المزاعـ معترؼ بيا كفقان لقانكف الدكلة أك يمكف االعتراؼ بيا

مف خبلؿ عممية محددة في خطة عمؿ إعادة التكطيف،

ج -الذيف ال يمتمككف حقكقان قانكنية معترؼ بيا كال يطالبكف بأحقيتيـ في األرض التي يعيشكف عمييا4
إطار عمل السياسات والقوانين الفمسطينية القائمة فيما يتعمق بحيازة األراضي
بمقتضى القانكف رقـ  24لسنة  1943المعدؿ بمكجب القانكف رقـ  2لسنة  1953بشأف استمبلؾ األراضي
لمغايات العامة ،كمكاده أرقاـ ( )3ك( ،)21يجكز لمحككمة استمبلؾ األراضي المممككة ممكية خاصة لغايات عامة
حتى  % 25مف مساحة األرض دكف تعكيض المبلؾ 4كذلؾ باستثناء المبلؾ الذيف يثبتكف تضررىـ بشدة نتيجة
استمبلؾ األرض 4كبالرغـ مف ذلؾ ،يحؽ لممبلؾ الحصكؿ عمى تعكيض عف جميع المحاصيؿ كاألشجار

كالمباني كاإلنشاءات المشيدة عمى نسبة الػ  %25المستممكة مف مساحة األرض4
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كاذا كانت الحككمة بحاجة إلى قطعة األرض بأكمميا ،يتـ إجراء مفاكضات لمتكصؿ إلى اتفاؽ مع المبلؾ 4كاذا
اقتضت حاجة ممحة إلى استمبلؾ األراضي لغايات عامة بشكؿ فكرم ،يحؽ لمحككمة مصادرة األرض عمى الفكر
ثـ بدء مفاكضات التعكيض مع المبلؾ/المستخدميف (القانكف رقـ  2لسنة  ،1953المادة رقـ (4))12

 1-2-3إجراءات وآليات مصادرة واستمالك األراضي
حتى تككف ىناؾ إمكانية لئللمػاـ بػإجراءات االسػتحكاذ عمػى األ ارضػي ،ينبغػي تحديػد الجيػات كالسػمطات المشػاركة
في عممية االستحكاذ:
 -1سمطة المياه الفمسطينية (مالؾ المشركع)
 -2بمديات جباليا كغزة

 -3ك ازرة الحكـ المحمي
 -4سمطة األراضي الفمسطينية
 -5مجمس الكزراء
 -6المجنة المركزية
 -7ك ازرة األكقاؼ
 -8ك ازرة الزراعة
 -9ك ازرة المالية
 -12األشخاص المتضرركف مف المشركع
الجدول رقم  :9اإلجراءات القانونية المتخذة ألغراض االستحواذ عمى األراضي
األراضي التابعة لوزارة األوقاف
تسمى األراضي الممموكة لوزارة األوقاف أراضي الوقف (انظر الممحق رقم 2الذي يوضح خرائط ىذه
األراضي) .ومثل ىذه األراضي ال تغطييا السياسة التشغيمية رقم  .12-4ومع ذلك من الضروري

وفقاً لالتفاقية الموقعة مع وزارة األوقاف والقرار الرئاسي ذا الصمة ،التركيز عمى القيود المفروضة
عمى تأجير األراضي .ووفقاً لمقرار الرئاسي رقم  4/284/11لسنة  2013بشأن نقل الممكية إلى
سمطة المياه الفمسطينية ،يقيد حق وزارة األوقاف في تأجير األراضي المنقول ممكيتيا .وعميو ،ال
يجوز تعويض المستأجرين (الذين استأجروا بعد صدر القرار).
كفيما يمي اإلجراءات المتبعة لمحصكؿ عمى أراضي الكقؼ:
 -1تحدد سمطة المياه الفمسطينية األراضي المطمكبة لممشركع ثـ تتكاصؿ مع البمديات لتحديد المكاصفات
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لؤلرضي المطمكبة4
الفنية ا

 -2ترسؿ البمديات الكثائؽ الفنية إلى سمطة المياه الفمسطينية ،ثـ يتـ بعد ذلؾ إرساليا إلى سمطة األراضي
الفمسطينية كك ازرة الحكـ المحمي التي مف شأنيا رفع المكضكع إلى المجنة المركزية المنكط بيا استمبلؾ
األراضي لمغايات العامة4
 -3يصدر مجمس الكزراء قرار نقؿ الممكية ،كيتـ تخصيص أرض بديمة لك ازرة األكقاؼ4
 -4يتـ تكقيع عقد مع ك ازرة األكقاؼ ،يتضمف إجمالي مساحة األراضي المطمكبة كاألرض البديمة4

 -5يتـ تعميؽ العبلقة اإليجارية بيف ك ازرة األكقاؼ كمستأجرم أراضي الكقؼ إيجا انر سنكيان 4كعميو ،تستمـ
ك ازرة األكقاؼ أراضي بديمة 4كيستطيعكف تأجير ىذه األراضي البديمة4

إجراءات االستحواذ عمى اآلبار واألراضي الممموكة ممكية خاصة
-1

تحدد سمطة المياه الفمسطينية األراضي المطمكبة لممشركع ثـ تتكاصؿ مع البمديات لتحديد المكاصفات

-2

تقكـ البمديات بإعداد الكثائؽ الفنية كارساليا إلى سمطة المياه الفمسطينية ،ثـ يتـ بعد ذلؾ إرساليا إلى

الفنية لؤلراضي المطمكبة4

سمطة األراضي الفمسطينية كك ازرة الحكـ المحمي التي مف شأنيا رفع المكضكعات ذات الصمة باالستحكاذ
عمى األراضي إلى المجنة المركزية المنكط بيا استمبلؾ األراضي لمغايات العامة4

-3

تُجرم البمديات مسح التعداد لمتحقؽ مف ممكية األراضي بعد استبلـ الخرائط كالتنسيؽ مع سمطة المياه

-4

األرضي4
تتخذ البمديات اإلجراءات البلزمة لتغيير نكع استخداـ ا

-5

تزكد سمطة المياه الفمسطينية كالبمديات المعنية ،سمطة األراضي الفمسطينية بالمعمكمات الكاممة حكؿ

الفمسطينية4

-6

األراضي كالممتمكات المراد استمبلكيا4

تعمف سمطة المياه الفمسطينية في الصحؼ اليكمية عف رغبة الحككمة في استمبلؾ أراضي محددة،

كيتضمف ىذا اإلعبلف التفاصيؿ الكاممة حكؿ المشركع كفترة التظممات ( 62يكمان بعد نشر اإلعبلف)4

-7

تحيط البمديات األشخاص المتضرريف مف المشركع عممان بالفترة المحددة لتقديـ الشكاكل المتعمقة

-8

تفحص سمطة األراضي الفمسطينية الشكاكل المختمفة كتقترح الحمكؿ4

-9

ينبغي تسجيؿ أم اعتراض يتعمؽ بمبدأ االستحكاذ عمى األرض في غضكف  62يكمان مف اإلعبلف عف

-12

ثـ بعد مركر  32إلى  92يكمان ،تُعرض الحالة أماـ رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية لممصادقة عمييا،
في غضكف  6أشير (تبدأ بعد  32يكـ مف اإلعبلف عف النية في المصادرة)4

باالستحكاذ عمى األراضي ( 62يكمان)4

استمبلؾ األراضي لغايات عامة4
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-11
-12

ُينشر القرار الذم جرت المصادقة عميو في الصحيفة الرسمية4
تشكؿ سمطة األراضي الفمسطينية كبمدية غزة لجنة مؤلفة مف خمسة مسئكليف لتقديـ تقدير لمتعكيضات44
كيتـ االعتماد في التقديرات عمى القيـ كاألسعار الحالية لؤلراضي التي تككف ذات نكعية مماثمة4

-13

لجنة التقكيـ المككنة مف سمطة المياه الفمسطينية كسمطة األراضي الفمسطينية معنية بتقييـ التعكيض
المبلئـ لآلبار4

-14
-15

كفيما يتعمؽ بالمحاصيؿ كاألشجار ،تقكـ ك ازرة الزراعة بإعداد قائمة تقييـ لممحاصيؿ/األشجار المتأثرة4

يتـ اإلعبلف عف تفاصيؿ جميع كحدات األراضي المشمكلة في المرسكـ الرئاسي ،بما في ذلؾ أسماء
المبلؾ كعدد الكحدات ككصفيا4

-16

يككف لدم األشخاص المتضرريف فترة  32يكـ لمناقشة التعكيضات مع السمطات المعنية 4كيحؽ لممبلؾ
االعتراض عمى التعكيض الذم يتـ عرضو كما يجكز ليـ طمب الكساطة4

-17

يمكف أف تعمؿ البمدية/سمطة األراضي الفمسطينية عمى تشكيؿ لجنة ثانية إلجراء تقييـ ثاف4

-18
-19

قد يتـ أيضان اقتراح األراضي البديمة المقرر إعطاءىا لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع4

يتـ كضع الممسات األخيرة عمى مستكل التعكيض بعد المصادقة عميو مف قبؿ ك ازرة المالية4

-22

في حاؿ عدـ التكصؿ ألم اتفاؽ ،يجكز لممبلؾ التكجو إلى المحاكـ4

-21

يتـ المجكء إلى التدخؿ القضائي في حاؿ عدـ التكصؿ إلى أم اتفاؽ4

 2-2-3الفجوات بين التشريعات النافذة في فمسطين وبين السياسة التشغيمية رقم 12-4

التابعة لمبنك الدولي

تتكافؽ التشريعات الفمسطينية عمى نطاؽ كاسع مع السياسة التشغيمية رقـ  12-4التابعة لمبنؾ الدكلي 4كيشمؿ
ىذا األمر:


اشتراط دفع التعكيض في الحاالت التي يتـ فييا الحصكؿ عمى األراضي بصكرة قسرية4



بناء عمى القيمة السكقية الكاممة لمممتمكات
الحاجة إلى التعكيض عف األمبلؾ التي يتـ الحصكؿ عمييا ن
حسب بيانات الحكـ أك القرار الصادر فيما يتعمؽ بمثؿ ىذا الشأف4



اشتراط التعكيض عف الخسائر ،سكاء كانت مؤقتة أك دائمة ،في إنتاج المحاصيؿ كاألصكؿ اإلنتاجية
أك التعكيض عف الضرر الذم يصيبيا4



تكفير قنكات إلجراءات مرحمة ما قبؿ القضاء لتسكية الخبلفات ،باإلضافة إلى حقكؽ االستئناؼ4

4انًسئٕنٌٕ ْى انًذساء اإلقهًٌٍٍٕ ألسثغ ٔصاساد :األشغبل انؼبيخ ٔانًبنٍخ ٔانضساػخ يغ يًثهً سهطخ األساضً انفهسطٍٍُخ ٔدٌٕاٌ
انًحبسجخٔ .ػهى انشغى يٍ أٌ ْزا انتؼٌٕض ٌؼتجش سسًٍبًٌ ،خٕل انقبٌَٕ ػهى ٔجّ انخصٕص يذٌش سهطخ األساضً انفهسطٍٍُخ ثًٕجت
أي يشٕسح ثإػبدح انُظش فً انتؼٌٕض إرا نضو األيش.
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كمع ذلؾ ،ىناؾ سبعة مجاالت محددة يتـ فييا تمديد األحكاـ المطمكبة بمقتضى السياسة التشغيمية رقـ 12-4
لتتجاكز تمؾ التي يشترطيا التشريع الفمسطيني ،كىي عمى النحك التالي:
الجدول رقم  :10الفجوات بين التشريع النافذ في فمسطين واجراءات الحماية التي يتبناىا البنك الدولي
الفجوات

إستراتجيات سد الفجوات

تاريخ التوقف :يحدد البنؾ الدكلي ىذا التاريخ لمنع الناس مف الكصكؿ إلى تـ تحديد تاريخ التكقؼ ليككف  15يناير  ،2214كبداية
منطقة المشركع 4كيتـ اتخاذ ىذا اإلجراء لحماية مالؾ المشركع ،كالحد مف مف ىذا التاريخ لف تككف ىناؾ عمميات تأجير جديدة

إىدار المكارد 4كلـ تنص القكانيف الفمسطينية عمى تاريخ التكقؼ مطمقان4

ألراضي الكقؼ 4كأخطرت بمديات جباليا كغزة األشخاص

المتضرريف مف المشركع برغبتيا في استمبلؾ األراضي

في التكاريخ التالية:

 15 -1سبتمبر  2213في بمدية غزة
 13 -2مايك  2213في بمدية جباليا

المتابعة والتقييم :لـ ينص التشريع الفمسطيني عمى إجراءات المتابعة كالتقييـ 4سيتأكد العميؿ مف تطبيؽ آليات المتابعة كالتقييـ لضماف
كقد يؤثر غياب األحكاـ القانكنية البلزمة لتطبيؽ إجراءات المتابعة كالتقييـ تمبية مبادئ كأىداؼ خطة عمؿ إعادة التكطيف4

سمبان عمى برامج الشفافية كالمساءلة ،كقد تككف الخطط غير قابمة لتنفيذ

اإلجراءات التصحيحية في حالة ارتكاب أخطاء ،أك الحصكؿ عمى مكافآت

مناسبة في حالة تقديـ أداء جيد4

تخطيط إعادة التوطين والمتطمبات اإلجرائية

أعدت سمطة المياه الفمسطينية خطة عمؿ إعادة التكطيف

ال يكجد في الكقت الحالي شرطان إلعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف الرسمية في كفقان إلجراءات البنؾ الدكلي4

ظؿ القانكف الفمسطيني ،كال تنفيذ أم مف األنشطة التي تتألؼ منيا خطة عمؿ كأجرت إدارة المشركع مشاكرات مدركسة مع األطراؼ

إعادة التكطيف ،كإجراء الحصر السكاني أك المسح االجتماعي االقتصادم ،أك المتضررة كالجيات المعنية األخرل في بداية مرحمة إعداد
التشاكر مع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،أك أنشطة المتابعة أك المشركع حكؿ تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي ،كخطة عمؿ

اإلببلغ 4كما ال تكجد إشارة محددة في التشريع الفمسطيني إلى إعادة التكطيف إعادة التكطيف4
غير الطكعي 4كما أنو ال تكجد شركط أك متطمبات كاضحة في القانكف

الفمسطيني حكؿ عممية التشاكر4

استحقاق التعويض في فمسطين

ال يسرم ىذا األمر عمى المشركع الحالي ألف جميع

تعد فئات األشخاص الذيف يجب تعكيضيـ بمكجب التشريع الفمسطيني أقؿ األشخاص المتضرريف مف المشركع كأصكليـ مكجكدكف

نطاقان مف الفئات التي تغطييا السياسة التشغيمية رقـ  412-4فبمكجب التشريع بشكؿ قانكني في منطقة المشركع ،كبحكزتيـ سندات ممكية

الفمسطيني ،الييئات أك األشخاص الذيف يستحقكف الحصكؿ عمى التعكيض أصكليـ المقترح التعكيض عنيا4
ىـ فقط أكلئؾ الذيف يمتمككف حقكؽ ممكية مسجمة ،عمى سبيؿ المثاؿ،

أصحاب األراضي المسجميف ،كالمستأجريف المسجميف ،كالمستخدميف

المسجميف ،كأكلئؾ الذيف يمتمككف حقكؽ طرؼ ثالث مسجمة ،أك أكلئؾ الذيف
حصمكا بصكرة قانكنية عمى الحؽ في تسجيؿ ممتمكاتيـ ،إال إنيـ ،كلسبب ما،

لـ يقكمكا باستيفاء عممية التسجيؿ 4كىذا مف المحتمؿ أف ُيفضي إلى استثناء
العديد مف فئات األشخاص المتضرريف ممف يستحقكف تمقي التعكيض بمكجب
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الفجوات

إستراتجيات سد الفجوات

السياسة التشغيمية رقـ 412-4

األحكام المتعمقة باالستخدام غير المشروع لأل راضي في فمسطين

ينبغي تعكيض جميع األشخاص المتضرريف مف المشركع

ال ينص القانكف الفمسطيني عمى تقديـ تعكيضات لؤلشخاص الذيف ال يممككف عف خسارة أصكليـ بغض النظر عف كضعيـ القانكني4
سندات الممكية القانكنية ،عمى الرغـ مف كجكد بعض الحاالت عمى أرض عمى الرغـ مف أف ىذا األمر ال ينطبؽ عمى سياؽ ىذا

الكاقع التي قد تخالؼ ىذا التشريع 4كتمتثؿ ىذه الممارسة عمى أرض الكاقع المشركع4
لمسياسة التشغيمية رقـ  12-4التابعة لمبنؾ الدكلي ،إال إنو ،كنظ انر لعدـ

كجكدىا في القانكف ،يتـ تنفيذىا عمى أساس كؿ حالة عمى حدا كما ال يتـ

رصدىا كمتابعتيا بطريقة منيجية4

تقييم الممتمكات

ينبغي مراعاة لكائح البنؾ الدكلي أثناء عممية تقييـ

بمكجب السياسات الحمائية الخاصة بالبنؾ الدكلي ،سكؼ يتـ احتساب قيمة الممتمكات 4كينبغي تحديد تكمفة االستبداؿ4
التعكيض عف الممتمكات المفقكدة عمى أساس تكمفة االستبداؿ الكاممة ،كبعبارة

أخرل ،يجب أف تعادؿ قيمة التعكيض ما مف شأنو تمكيف األشخاص

المتضرريف مف المشركع مف استعادة سبؿ معيشتيـ لممستكل الذم كانت عميو

قبؿ عممية إعادة التكطيف 4أما بمكجب القانكف الفمسطيني ،فتعادؿ قيمة

التعكيض ،القيمة السكقية لمممتمكات المفقكدة ،إال إنو ال يتضمف إشارة صريحة

لئلىبلؾ4

استعادة الدخل

ينبغي مراعاة لكائح البنؾ الدكلي أثناء عممية التعكيض4

بمكجب السياسة التشغيمية رقـ  ،12-4البد مف تقديـ التعكيض عف فقداف كأيضان مراعاة استعادة دخؿ مشغمي اآلبار4
الدخؿ الذم يأتي كنتيجة مباشرة لتنفيذ المشركع 4كمع ذلؾ ،ال يتضمف القانكف

الفمسطيني تقديـ التعكيضات عف فقداف الدخؿ بيذه الطريقة 4كلف يتمكف

األرضي مف استعادة الدخؿ ،نتيجة لعدـ كجكد آلية
مشغمك اآلبار أك مستأجرك ا
لذلؾ4

ال ينص القانكف الفمسطيني بشأف استمبلؾ األراضي عمى أنشطة الدعـ في حالة كجكد مثؿ ىؤالء األفراد الذيف يحتاجكف إلى

االنتقالي 4كبالتالي يصعب إلى حد ما عمى مالؾ المشركع (سمطة المياه الدعـ االنتقالي ،ستتـ تغطيتيـ مف قبؿ المشركع4

الفمسطينية ليست الجية التنفيذية لبلستحكاذ عمى األراضي) تكفير الدعـ

االنتقالي4
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 .4التقييم والتعويض
سيكفر ىذا القسـ معمكمات حكؿ المكضكعات التالية:


معايير أىمية األشخاص المستحقيف لمحصكؿ عمى تعكيضات (أك األشكاؿ األخرل لممساعدات بخبلؼ



كصؼ إجراءات التقييـ المستخدمة في تحديد معدالت التعكيض عف األراضي أك المنشآت أك األصكؿ

التعكيضات)4

الثابتة األخرل4


كصؼ ترتيبات تقديـ التعكيض لمنازحيف4



معدالت التعكيض لفئات االستحكاذ عمى األراضي كاإلنشاءات المتضررة ،كاألصكؿ الثابتة األخرل4

 1-4معايير األىمية ومصفوفة االستحقاق
ييدؼ إدراج معايير األىمية في خطة عمؿ إعادة التكطيف إلى ضماف دقة تحديد كتسجيؿ األشخاص المتضرريف
مف المشركع الذيف فقدكا أصكليـ كاممة أك جزءان منيا أك الكصكؿ إلييا ،باعتبارىـ أشخاص مستحقكف كمؤىمكف
لمحصكؿ عمى المساعدات كفقان لحقكقيـ القانكنية في األراضي4



انتيت عممية الحصر ذات الصمة بخطة عمؿ إعادة التكطيف في  15يناير  42214كتـ تنفيذ ىذا الحصر
لضماف احتساب جميع األشخاص المتضرريف مف المشركع عمى نحك صحيح 4كعندما يتـ تحديد حالة
اإلقامة باستخداـ مسح التعداد ،يحؽ لممبلؾ المطالبة بالتعكيض عف خسائرىـ في الممتمكات ك/أك الحصكؿ
عمى المساعدات البلزمة الستقرار ظركفيـ المعيشية 4كيعد تاريخ انتياء حصر السكاف ىك تاريخ التكقؼ
الذم أعمنت عنو سمطة المياه الفمسطينية ،كلف يسمح لك ازرة األكقاؼ بتأجير األراضي المرتبطة بالمشركع
بعد ىذا التاريخ 4كعميو ،ال يحؽ القياـ بأنشطة بيع أك شراء األراضي كاآلبار بعد ذلؾ4



يتمثؿ المعيار الثاني لؤلىمية في الكضع القانكني لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع 4كفيما يمي تقسيـ

األشخاص المتضرريف مف المشركع إلى الفئات التالية حسب سياسات الجيات المانحة:
 oالذيف ليـ حقكؽ رسمية كقانكنية في األرض (بما في ذلؾ الحقكؽ المتعمقة باألعراؼ كالتقاليد
كالمعترؼ بيا كفقان لقكانيف الدكلة)،

 oالذيف ال يمتمككف حقكقان رسمية كقانكنية في األرض عند بدء عممية الحصر كلكنيـ يدعكف أحقيتيـ
في األرض أك األصكؿ ،بشرط أف تككف ىذه المزاعـ معترؼ بيا كفقان لقانكف الدكلة أك يمكف
االعتراؼ بيا مف خبلؿ عممية محددة في خطة عمؿ إعادة التكطيف،

بالرغـ مف أف التشريع الفمسطيني لـ ينص عمى تعكيض الذيف ال يممككف حقكؽ قانكنية ،يتـ تعكيض ىؤالء

األشخاص في سياؽ الممارسة التشغيمية إذا كاف ُيعتد بيـ سابقان كمبلؾ ظاىريف لمممتمكات المتضررة4

يكضح الجدكؿ التالي األشخاص المؤىميف لمحصكؿ عمى التعكيضات كالمساعدات ،كأنشطة استعادة الظركؼ
المعيشية نتيجة لتضررىـ مف المشركع في السابؽ4
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّ حً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة
الجدول رقم  :11مصفوفة االستحقاق لمشروع معالجة مياه ّ
الرقم
أ -
أ1-

أنواع الخسائر

مستوى التأثير

الشخص (األشخاص)

المستحقون

سياسة ومعايير التعويض

فقدان األراضي الزراعية
فقداف دائـ لؤلرض

المنتجة

مف المتكقع أف يخسر

جميع المزارعكف

 ،%22كربما تصؿ

قانكنية كرسمية في

أغمب المبلؾ أقؿ مف
خسائر بعضيـ (ضع

الرقـ الدقيؽ) إلى أكثر مف

 ،%22في صكرة

فقداف دائـ (كمي أك

جزئي) لؤلرض القابمة

لمزراعة كالرعي المكجكدة

في حؽ المسار

المتضرريف لدييـ حقكؽ

ممكية األرض

تعويض المزارعين الذين خسروا أقل من :%20

ثمة  23مالؾ (مف بيف  )36معرضيف لخسارة نسبة  %22أك أقؿ مف أراضييـ
اء لصالح الشارع أك البئر4
سك ن
سكؼ يتـ عرض قيمة االستبداؿ الكاممة لؤلرض (كىذا يعني القيمة السكقية

لؤلرض باإلضافة إلى أية ضرائب أك رسكـ أخرل ذات صمة) 4كيتـ تحديد أسعار
السكؽ لمتقديرات كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ *41
تعويض المزارعين الذين خسروا  %20أو أكثر:

ثمة  8مبلؾ فقط عرضة لخسارة نسبة  %22أك أكثر مف أراضييـ ،في حيف رفض
 5مبلؾ اإلدالء بأية معمكمات حكؿ أراضييـ4

سكؼ يتـ عرض قيمة االستبداؿ الكاممة لؤلرض (كىذا يعني القيمة السكقية

لؤلرض باإلضافة إلى أية ضرائب أك رسكـ أخرل ذات صمة) 4كيتـ تحديد أسعار

السكؽ حسب العممية المذككرة في الممحؽ رقـ *41

أك يمكنيـ اختيار الحصكؿ عمى أرض بديمة 4باإلضافة إلى أنو في حالة جعؿ
الحصكؿ عمى قطعة األرض المطمكبة مف أم مالؾ ،قطعة األرض الباقية غير

صالحة لمبقاء عمى كضعيا الحالي كال يمكف االستفادة منيا ،سيعرض المشركع
الحصكؿ عمى قطعة األرض بالكامؿ4
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الجية المسئولة

سمطة األراضي الفمسطينية

البمدية

سمطة المياه الفمسطينية

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّ حً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
الرقم

أنواع الخسائر

مستوى التأثير

الشخص (األشخاص)

المستحقون

سياسة ومعايير التعويض

الجية المسئولة

ككما ذكرت سمطة األراضي الفمسطينية في بادئ األمر أنو في حالة تبني خيار

التعكيض بأرض بديمة ،ستقع قطعة األرض المتاحة عمى األغمب في المحافظات

الجنكبية نظ انر لندرة تكافر األراضي في غزة كشماؿ غزة4

أك قد تككف ىناؾ إمكانية لتشغيؿ المتضرريف في المشركع4
فيما يتعمؽ باألشخاص المتضرريف بشدة ،سكؼ يتـ التعكيض عف أية أصكؿ

متضررة مثؿ السياج4

ستتـ مراعاة تكفير الدعـ االنتقالي عندما تقتضي الحاجة ذلؾ في الفترة بيف فقداف

كيحتسب ىذا الدعـ عمى أساس متكسط الدخؿ الشيرم لممزارع
الدخؿ كاستعادتوُ 4
المتضرر4
ب -فقدان العمل (مشغمو اآلبار)
ب1-

سيؤدم إغبلؽ

يعد ىؤالء األشخاص،

مشغمك اآلبار الذيف

المتضرريف مف المشركع

اآلبار

اآلبار إلى فقداف

أكثر األشخاص

ألعماليـ

عرضة لمتأثير ،حيث

مشغمي اآلبار

قضاىا المشغؿ في العمؿ ،كفقان ألحدث راتب شيرم (بمكجب قانكف العمؿ رقـ

 7لسنة 4)2222

يتـ عرض فرصة عمؿ أخرل دائمة براتب يعادؿ دخؿ الكظيفة الحالية عمى

سيعانكف بشدة في حالة

األقؿ4

بديمة

إلى بعض الدعـ االنتقالي الذم يعادؿ قيمة راتب شيرم كاحد4

عدـ تكفير فرص عمؿ
ج -فقدان النباتات واألشجار والمحاصيل القائمة
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يعممكف لحساب مبلؾ

ينص القانكف الفمسطيني عمى تقديـ تعكيض يعادؿ راتب شير عف كؿ سنة

يتـ تكفير تدريب عمى العمؿ إذا اقتضت الحاجة 4كمف المحتمؿ كجكد حاجة

سمطة األراضي الفمسطينية

البمدية

سمطة المياه الفمسطينية

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّ حً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
الرقم

أنواع الخسائر

مستوى التأثير

الشخص (األشخاص)

ج1-

فقداف النباتات

فقداف دائـ (كمي أك

المزارعيف أك األشخاص

كالمحاصيؿ القائمة

كالمحاصيؿ القائمة

كاألشجار

أك تقييد الكصكؿ
إلييا

جزئي) لمنباتات كاألشجار

المستحقون

الذيف يزرعكف األرض،
كلدييـ حقكؽ ممكية

قانكنية كرسمية في

سياسة ومعايير التعويض
المحاصيل



يتـ تمكيف المزارعيف مف حصاد محاصيميـ

المحاصيؿ

انظر الممحؽ رقـ 4

يتـ بذؿ جميع الجيكد لتخفيؼ التأثير عمى المحاصيؿ 4كيكضح الممحؽ رقـ 1

تقديرات أسعار

سمطة األراضي الفمسطينية

ك ازرة الزراعة

األشجار

تقكـ ك ازرة الزراعة بتكفير قكائـ األسعار التي ستطبؽ أثناء تنفيذ أنشطة المشركع 4ثـ

لئلطبلع عمى أمثمة

الجية المسئولة

بعد ذلؾ يتـ تقديـ التعكيضات المادية4
تفاصيؿ األشجار المتضررة4

المحاصيؿ المحددة مف
قبؿ ك ازرة الزراعة عمى

أساس المفاكضات

يتـ تحديث الجدكؿ

بانتظاـ حسب المكاسـ
كالقيمة السكقية

2
بسبب طبيعة االستحكاذ عمى األرض ألغراض إنشاء آبار االسترجاع ،حيث تككف أغمب المساحات صغيرة ( 52أك  275ـ تقريبان) ،فمف غير المحتمؿ العثكر عمى أرض بديمة مقبكلة ليذه األرض 4ككفقان

لممسح ،ال يكجد مستأجركف في األراضي المممككة ممكية خاصة نتيجة لحقيقة أف ىذه األراضي تعتمد عمى العمؿ العائمي بشكؿ رئيسي (المزارع كأسرتو يعممكف في األرض)4

طبقان لما تـ التكصؿ إليو عقب المناقشات بيف سمطة المياه الفمسطينية كالبنؾ الدكلي ،ال يعد مبلؾ اآلبار (التي تـ تقييد استخداميا/إغبلقيا) أشخاص متضرركف مف المشركع ألنيـ لـ يخسركا مصدر المياه

في ظؿ كجكد مصدر بديؿ (عممية االسترجاع) 4كعميو ،نرل أنيـ قد تأثركا إيجابيان مف المشركع4
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ انصّ شف انصّ حً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
صشف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 2-4منيجية تقويم األصول ،وحزم التعويضات
تعد منيجية تقييـ المحاصيؿ كتعكيض األصكؿ مف المتطمبات الضركرية لدراسة خطة عمؿ إعادة التكطيف لتسييؿ عممية منح
التعكيضات 4كفيما يمي مخمص تقييـ أنكاع التأثيرات المختمفة:
الجدول رقم  :12منيجية تقييم األصول
نوع الخسارة
أراضي

كاألراضي
المممككة
خاصة

آلية التقييم

الجية المسئولة عن التقييم

الكقؼ تمنح سمطة األراضي الفمسطينية أراضي بديمة لك ازرة األكقاؼ بدالن مف سمطة األراضي الفمسطينية
بأرضي
األرضي المستممكة ا
التي استحكذت عمييا ،حيث تـ استبداؿ ا

ممكية أخرل 4كفيما يتعمؽ باألراضي المممككة ممكية خاصة التي اُستممكت،
أرضي بديمة4
ثمة خيارات بتقديـ تعكيض نقدم لممبلؾ أك تكفير ا

كفي حالة المجكء إلى خيار استبداؿ األراضي ،تتحمؿ سمطة األراضي

الفمسطينية مسئكلية تشكيؿ لجنة (تضـ متخصصيف متنكعيف) لتقييـ

سعر األرض مف حيث المكقع (سكاء عمى جانب الشارع أك في كسط
المنطقة كما إلى ذلؾ) باإلضافة إلى المرافؽ المشيدة عمى األرض
(بما في ذلؾ ،مصدر المياه كنكع التربة لمحاصيؿ معينة ،كأية
إنشاءات أخرل ،كغيرىا)4

إذا لـ يقتنع مالؾ األرض بقرار ىذه المجنة ،فيمكنو تقييـ سعر األرض
مف جانبو ،كيمكف إجراء مفاكضات لمكصكؿ إلى سعر متفؽ عميو أك
الحصكؿ عمى أرض بديمة (إف كجدت)4
اآلبار

ال يعد مبلؾ اآلبار أشخاص متضرركف مف المشركع عمى النحك ك ازرة الزراعة
المذككر آنفان 4كيتـ تكفير فرص عمؿ بديمة لمشغمي اآلبار 4كتستطيع سمطة المياه الفمسطينية
سمطة المياه الفمسطينية تكفير فرص عمؿ بديمة ألغمب المشغميف ك ازرة المالية

الذيف يمكف تدربييـ كمشغميف لآلبار الجديدة4
المحاصيؿ

تضع ك ازرة الزراعة قكائـ أسعار المحاصيؿ كاألشجار المتضررة

ك ازرة الزراعة

كاألشجار

(انظر النمكذج في الممحؽ رقـ 4)6

سمطة المياه الفمسطينية

كسكؼ يتـ تحديث القكائـ ثـ تقديميا إلى سمطة األراضي الفمسطينية

ك ازرة المالية

كك ازرة المالية الستخداميا كأساس لعممية التعكيض4
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
صشف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 3-4ترتيبات تسميم التعويضات
سكؼ يتـ تطبيؽ االستحكاذ الدائـ لؤلراضي كالتعكيضات عمى النحك التالي:

 -1قامت إدارة التصميمات في سمطة المياه الفمسطينية بتقديـ خريطة تفصيمية لنطاؽ األراضي التي سكؼ يتـ االستحكاذ
عمييا لتحديد منطقة أراضي االستحكاذ4
 -2تـ التشاكر مع األشخاص المتضرريف مف المشركع أثناء إعداد دراسة خطة إعادة التكطيف بيدؼ تقديـ المعمكمات
البلزمة ليـ بشأف حقكقيـ كاجراءات التقييـ كالتظممات كآلية التعامؿ معيا4

 -3يتـ ترجمة ىذه الكثيقة إلى المغة العربية ،كتكضع في أماكف ُيمكف األشخاص المتضرريف مف المشركع الكصكؿ إلييا
(بما يمبي معايير ترجمة البنؾ كمتطمبات اإلفصاح)4
يتمقى جميع األشخاص المتضرركف مف المشركع المذككركف في خطة إعادة التكطيف ،التعكيض قبؿ التعرض لآلثار
السمبية (فقداف الكظيفة ،كاالستيبلء عمى األرض ،كما إلى ذلؾ)4
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يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
صشف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 4-4الدعم االنتقالي
ال ينص القانكف الفمسطيني بشأف استمبلؾ األراضي عمى أنشطة الدعـ االنتقالي 4كبالتالي يصعب إلى حد ما عمى مالؾ
المشركع (سمطة المياه الفمسطينية ليست الجية التنفيذية لبلستحكاذ عمى األراضي) تكفير الدعـ االنتقالي 4كقد كافؽ العميؿ أنو
في حالة كجكد مثؿ ىؤالء األفراد الذيف يحتاجكف إلى الدعـ االنتقالي ،ستتـ تغطيتيـ مف قبؿ المشركع4

 5-4ترتيبات إعادة احتساب قيمة التعويضات
في حاؿ حدكث أم تأخير لفترات طكيمة في تنفيذ المشركع ،سكؼ يتـ تطبيؽ اإلجراءات التالية:
أ -التحقؽ مف عمميات الجرد كالمسح الخاصة باألشخاص المتضرريف مف المشركع4
ب -ينبغي عمى سمطة األراضي الفمسطينية باالشتراؾ مع ك ازرة الزراعة تحديث قكائـ أسعار المحاصيؿ كاألشجار4

ج -ستقكـ سمطة األراضي الفمسطينية باالشتراؾ مع البمديات المعنية بإعبلـ األشخاص المتضرريف مف المشركع حكؿ الخطة
الزمنية المعدلة لممشركع 4باإلضافة إلى ذلؾ ،سكؼ يتـ

تحديد قيمة التعكيض عف األراضي/المحاصيؿ/األشجار

كاألصكؿ المتأثرة بالمشركع كارساليا إلى اإلدارة المالية في سمطة المياه الفمسطينية4

 6-4مساعدة المجموعات األكثر عرضة لمتأثير
يسمح القانكف الفمسطيني الخاص باالستمبلؾ لمييئات المنفذة بتجنب المجمكعات األكثر عرضة لمتأثير 4كفيما يتعمؽ بمشركع
الصرؼ الصحي الطارئ في شماؿ قطاع غزة ،مف المتكقع أف تشمؿ المجمكعات األكثر عرضة لمتأثير ما يمي:
معالجة مياه ّ
 -1مبلؾ قطع األراضي الصغيرة التي سيخترقيا المشركع ،الذيف سكؼ يتـ تحديدىـ مف ضمف المجمكعات األكثر
عرضة لمتأثير بسبب مركر المشركع كسط أراضييـ 4كسيككف الفائض مف األراضي عديـ الفائدة بالنسبة لؤلشخاص

المتضرريف مف المشركع 4كتحاكؿ سمطة المياه الفمسطينية تجنب أك تقميؿ آثار ذلؾ عمى تمؾ الفئات عبر تعديؿ

مسارات الشكارع 4كقامت سمطة المياه الفمسطينية بتطبيؽ آلية تفادم فعالة عف طريؽ تجنب المركر كسط األراضي،
باإلضافة إلى تجنب إنشاء آبار في المناطؽ الكاقعة مباشرة عمى الطريؽ( 4يككف أسعار األراضي التي تقع مباشرة
عمى الطريؽ أعمى نسبيان)4

 -2مبلؾ األراضي ممف يحؽ ليـ استمبلؾ أراضييـ بمكجب قانكف اإلفراز 4كتعاني ىذه الفئات بسبب فقداف %2542
مف أراضييـ نتيجة لتنفيذ مشاريع أخرل عمى أراضييـ 4كفي حالة مصادرة  %2542أخرل مف أراضييـ ،ستتأثر ىذه
الفئات بشكؿ كامؿ 4لذا ،ينبغي تجنب مثؿ ىذه الفئات4
-3

ينبغي حصكؿ األسر التي تقكـ عمى رعايتيا النساء ممف يممكف مساحات صغيرة مف األراضي عمى أراضي بديمة

بالقرب مف أراضييـ المصادرة 4باإلضافة إلى ذلؾ ،يعد تكفير كظيفة ألحد أبناء ىذه األسر أم انر في غاية األىمية4
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عمى سبيؿ المثاؿ ،في حالة تجاكز أعمار األشخاص المتضرريف لسف الستيف ،تقكـ سمطة المياه الفمسطينية بالتحقؽ

مف أكثر أفراد عائمة مشغؿ البئر مبلئمة لشغؿ الكظيفة الجديدة (إذا كاف سف مشغؿ البئر أكثر مف  ،62بحيث ال
يمكنو الكفاء بمتطمبات الكظيفة الجديدة)4

 .5الترتيبات المؤسسية
يكضح ىذا القسـ المنظمات ك/أك الييئات المسئكلة في المقاـ األكؿ عف تنفيذ إعادة التكطيف ،ككذلؾ الجدكؿ الزمني لمتنفيذ4
كيصؼ قدرات ىذه الجيات فيما يتعمؽ بالتنفيذ الفعاؿ مع اإلشارة إلى ارتباطيا بالسمطات ،كخبرتيا السابقة في مجاؿ إعادة
التكطيف ،كعدد مكظفييا ،كتدريبيـ4

يقدـ الجدكؿ التالي نظرة عامة عمى المسئكليات المؤسسية الخاصة بتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف4
المسئوليات

السمطات والييئات

أثناء مرحمة التخطيط

سمطة المياه الفمسطينية



كصؼ نطاؽ األراضي كاألصكؿ التي يتطمبيا المشركع



التكاصؿ مع الجيات الحككمية األخرل



إعداد خطة عمؿ إعادة تكطيف بالتعاكف مع استشارم مستقؿ



تسميط الضكء عمى التعكيضات المقترحة



تطبيؽ الحد األقصى مف متطمبات آلية التفادم لتقميؿ آثار إعادة التكطيف غير
الطكعي

بمديات غزة كجباليا

ك ازرة الحكـ المحمي

سمطة األراضي الفمسطينية



اقتراح أفضؿ االستراتيجيات لمتشاكر مع المجتمع



إعداد التصاريح كالق اررات بالتعاكف مع الكيانات كالجيات األخرل



التحديد النيائي لؤلراضي كشركط االستحكاذ



التحقؽ مف الحاجة لؤلراضي كاعداد عمميات الجرد كالمسح



إعداد الكثائؽ الفنية ذات الصمة بمككنات المشركع



التأكيد النيائي عمى ممكيات األراضي التي سكؼ يتـ االستحكاذ عمييا



المساىمة مع سمطة األراضي الفمسطينية طكاؿ مدة المشركع



تحديد جميع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،كالتشاكر معيـ كاعبلميـ



متابعة جميع المسائؿ التي تيـ العامة كاألشخاص المتضرريف مف المشركع فيما

بحقكقيـ

يتعمؽ بأم شكاكل قد يتـ رفعيا أثناء عممية التنفيذ
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المسئوليات

السمطات والييئات


إجراء اتصاالت مباشرة مع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،إما بشكؿ فردم
أك جماعي

ك ازرة المالية الفمسطينية
مجمس الكزراء كالمجنة المركزية

ك ازرة الزراعة الفمسطينية



اقتراح أراضي بديمة لتحؿ محؿ األراضي المتأثرة مف المشركع



تخصيص مكازنة لمتعكيضات



إصدار الق اررات ذات الصمة باالستحكاذ عمى األراضي



التصديؽ عمى الممؼ النيائي لبلستحكاذ عمى األراضي فيما يتعمؽ بالمشركع



إعداد قكائـ أسعار المحاصيؿ كاألشجار



اقتراح التعكيضات ذات الصمة باآلبار



التنسيؽ مع ك ازرة المالية فيما يتعمؽ بالتعكيضات المقترحة

أثناء مرحمة التفاوض والتظممات


التشاكر مع األشخاص المتضرريف مف المشركع في مناطؽ المشركع ،كاعبلميـ
بخطة عمؿ إعادة التكطيف كحقيـ في الحصكؿ عمى التعكيضات كاستكشاؼ

البمديات

أكلكياتيـ كتفضيبلتيـ


جمع التظممات كمشاركتيا مع سمطة األراضي الفمسطينية



اإلفصاح عف قنكات التظممات المتاحة لممجتمع



تحديد جميع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،كالتشاكر معيـ كاعبلميـ
بحقكقيـ

سمطة األراضي الفمسطينية



متابعة جميع المسائؿ التي تيـ العامة كاألشخاص المتضرريف مف المشركع فيما
يتعمؽ بأم شكاكل قد يتـ رفعيا أثناء عممية التنفيذ



إجراء اتصاالت مباشرة مع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،إما بشكؿ فردم

أك جماعي

سمطة المياه الفمسطينية



تعييف مسئكؿ عف تسجيؿ التظممات



المشاركة في عممية المفاكضات كالتظممات



تكثيؽ جميع األنشطة المتعمقة بالمفاكضات كالتظممات



إعداد تقارير ربع سنكية

أثناء مرحمة تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين
البمديات
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إجراء اتصاالت مجتمعية (عممية يكمية)



التعاكف مع الجيات األخرل



تكصيؿ الشكاكل التي يتـ تمقييا إلى سمطة األراضي الفمسطينية

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
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السمطات والييئات

سمطة األراضي الفمسطينية

ك ازرة المالية الفمسطينية

سمطة المياه الفمسطينية

استشارم المتابعة الخارجية

المسئوليات


تحديد قيـ التعكيضات



الفصؿ في التظممات



التفاكض كاعداد العرض النيائي



التكصية بقبكؿ حزـ التعكيضات لدل ك ازرة المالية أك سمطة األراضي



الفصؿ في االستئناؼ ضد قيـ األراضي المستحكذ عمييا أماـ المحاكـ



اعتماد اتفاقيات التعكيض كتحكيؿ األمكاؿ إلى األشخاص المتضرريف مف المشركع



اعتماد اتفاقيات التعكيض بالتنسيؽ مع األشخاص المتضرريف مف المشركع



جمع التظممات التي رفعيا األشخاص المتضرريف مف المشركع كتكثيقيا كتقديـ



متابعة إجراءات تنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف



ضماف االمتثاؿ التفاقيات التمكيؿ



تقييـ كمتابعة العممية

تقرير عنيا إلى البنؾ الدكلي

 1-5بناء القدرات
يشير تقييـ احتياجات بناء قدرات الجيات الرئيسية المشاركة في تنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف ،إلى أنو عمى الرغـ مف كجكد
قدرات قكية لدل السمطات الفمسطينية فيما يتعمؽ بالمجاالت الرئيسية إلعداد كتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف (تنفيذ الحصر

كتحديد اآلثار السمبية كاجراء التشاكر ،كما إلى غير ذلؾ) ،إال إنو ال يزاؿ ىناؾ مجاؿ لمتعرؼ عمى اختصاصات السياسة
التشغيمية رقـ  ،12-4بما في ذلؾ التأكد عند كجكد فجكات كاضحة بيف السياسة التشغيمية رقـ  12-4كالتشريعات الفمسطينية،
مف إتباع مبادئ السياسة التشغيمية رقـ  412-4كيتـ اقتراح بناء القدرات عبر التدريب المرتبط بإجراءات الحماية عمى السياسة
التشغيمية رقـ  ،12-4كتكثيؽ المعمكمات المتعمقة بكيفية التعامؿ مع التظممات ،كمتابعة البيانات ذات الصمة.

04

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
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الجدول رقم  :13أنشطة بناء القدرات المقترحة
وحدة التدريب
سياسات

المتعمقة

البنك

بأنشطة

أىداف التعمم
الدولي 
إعادة

التوطين



ميارات التوثيق وحفظ الممفات

فيـ لكائح السياسة التشغيمية رقـ

 12-4فيمان كامبلن

فيـ اإلجراءات المطمكبة في نطاؽ

ىذه السياسة ،كأدكاتيا فيمان كامبلن
(إطار سياسة إعادة التكطيف -

يكـ كاحد لمجزء

سمطة المياه

النظرم

يكميف لمتدريب في
مكقع العمؿ

الفمسطينية – سمطة

األراضي الفمسطينية



فيـ عممية حفظ الممفات فيمان

يكـ كاحد لمجزء



فيـ العناصر البلزمة لمقياـ بعممية

يكميف لمتدريب في

األراضي الفمسطينية



اكتساب القدرة عمى إعداد تقارير



حفظ السجبلت كتكثيؽ المستندات

التكطيف



فيـ تعريؼ المتابعة كدكر المتابعة

يكميف لكرش العمؿ

سمطة



معرفة المزيد عف أدكات التقييـ

مكقع العمؿ

األراضي الفمسطينية

حكؿ التظممات كالتعامؿ معيا

الخاصة بالتعكيضات
كالتقييـ في المشركع

كالمتابعة الفعالة ،كصيغ التقارير

التكطيف

الحكـ المحمي

النظرم

مكقع العمؿ

قبؿ

تنفيذ

قبؿ

التكطيف

المياه  5222دكالر

الفمسطينية – سمطة أمريكي
– البمديات – ك ازرة

الزراعة

إعادة المالية

-

-

الحكـ المحمي

يكميف لمتدريب في

تنفيذ

أمريكي

الزراعة  -ك ازرة

سمطة

كامبلن

 5222دكالر

– البمديات – ك ازرة

قبؿ تنفيذ إعادة

تكثيؽ شاممة كجيدة فيمان كامبلن
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المقترحون

المقترحة

المالية  -ك ازرة

خطة عمؿ إعادة التكطيف)

المتابعة والتقييم

المدة والتاريخ

المتدربون

التكمفة

ك ازرة
ك ازرة

المياه  6222دكالر

الفمسطينية – سمطة أمريكي
– البمديات – ك ازرة

إعادة الزراعة
المالية

-

-

الحكـ المحمي

ك ازرة
ك ازرة
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 .6إجراءات التظممات واإلفصاح واالستشارات
 1-6مقدمة
تـ إجراء مشاكرات مع الجيات المعنية خبلؿ مدة ىذا المشركع ،بما في ذلؾ أثناء مرحمة اإلعداد األكلية لممشركع ،كمرحمة تقييـ
األثر البيئي كاالجتماعي 4كتـ إجراء استشارات أيضان في سياؽ إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف 4كشممت عمميات التشاكر التي

أُجريت أثناء مرحمة تقييـ األثر البيئي كاالجتماعي ،كالدراسة التكميمية لتقييـ األثر البيئي كاالجتماعي ما يمي:
 اجتماعات تحديد النطاؽ
 االجتماعات الفردية كالجماعية التي أُجريت أثناء مرحمة جمع البيانات
 استشارات عامة

تيدؼ ىذه االستشارات إلى بناء حكار مع الجيات المعنية المحمية كرؤساء المجالس الشعبية كالقادة المحمييف ،باإلضافة إلى
المكاطنيف كالمزارعيف 4كتتعمؽ ىذه المسائؿ التي يتـ تغطيتيا باآلثار المتكقعة إلعادة التكطيف كترتيبات اإلفصاح كآليات التعامؿ
مع التظممات كفكائد المشركع المتكقعة4
استشارات خطة عمل إعادة التوطين


تـ إجراء استشارت مع األشخاص المتضرريف مف المشركع لضماف االستفادة مف أراء ككجيات نظر جميع األشخاص
المتضرريف مف المشركع ،كالتأكد مف أنو بمجرد االنتياء مف الحصر كتصحيح التأثيرات السمبية التي يتـ اكتشافيا،
يمكف كصؼ تأثيرات المشركع لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع ،باإلضافة إلى استحقاقاتيـ ذات الصمة 4ككاف

اليدؼ مف ذلؾ أيضان معرفة آرائيـ بشأف جميع التدابير المتاحة ليـ باإلضافة إلى شرح كيفية التعامؿ مع الشكاكل أك
آلية التعامؿ مع التظممات عمى مستكل المشركع 4كتتمثؿ أىداؼ عممية التشاكر التي تـ إجراؤىا إلعداد خطة عمؿ

إعادة التكطيف في:

02



تحسيف التكاصؿ مع أفراد المجتمع،



الحصكؿ عمى دعـ أكسع مف المجتمع لممشاريع،



جمع البيانات كاألفكار المفيدة،



تعزيز القطاع العاـ أك سمعة الشركة،



العمؿ عمى اتخاذ ق اررات أكثر استدامة4

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
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تـ تطبيؽ المبادئ التالية:
•

اإلعالمية :تقديـ المعمكمات التي تعبر عف المشركع بتنسيؽ كلغة مفيكمة كمصممة خصيصان لتمبية احتياجات

•

االستباقية :يمثؿ تكفير المعمكمات قبؿ تنفيذ أنشطة التشاكر كاتخاذ الق اررات ،إستراتيجية استباقية كقائية ،ألف

•

سيولة الوصول :نشر المعمكمات باألساليب كفي المكاقع التي تجعؿ مف السيؿ عمى الجيات المعنية الكصكؿ

•

التقدير :احتراـ التقاليد المحمية كالمغات كاألطر الزمنية كعمميات صنع القرار4

الجيات المعنية4

معظـ المشاكؿ المحتممة قد تنشأ بسبب نقص المعمكمات4

إلييا4

•

المشاركة الشاممة :تبني منيجية شمكلية فيما يتعمؽ بتمثيؿ كجيات النظر ،بما في ذلؾ النساء كالجماعات

األكثر عرضة لمتأثير ك/أك األقميات 4كما ينبغي عبلكة عمى ذلؾ تكجيو عناية خاصة نحك تحديد كدعكة كاشراؾ
جميع فئات الجيات المعنية المحمية ،كخاصة الفئات (مثؿ المكاطنيف ذكم االحتياجات الخاصة ،كالفئات التي

تعيش تحت خط الفقر كاألقميات) التي ال تستطيع المشاركة في المشاكرات العامة ،كتفتقد لمتمثيؿ الفعاؿ فيما
يتعمؽ بعمميات التشاكر ككؿ 4كما ينبغي تكجيو اىتمامان خاصان ألكلئؾ الذيف قد يتأثركف سمبان بسبب المشركع4
كينبغي تضميف ىذه الفئات بالطريقة التي تضمف تناكؿ مخاكفيـ بعيف االعتبار4

•

االستمرارية :ينبغي أف تمثؿ مشاركة الجيات المعنية التزامان طكيؿ األجؿ مف قبؿ الحككمة المحمية كالسمطات
المسئكلة 4كما ينبغي التخطيط ليا بشكؿ جيد ،كأف تبدأ قبؿ استكماؿ ق اررات التصميـ كالتنظيـ ،كأف تتكاصؿ ىذه

العممية بطريقة إيجابية طكاؿ مرحمة اإلنشاءات ،باإلضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي بفاعمية عمى الحكار
المستمر كاالستجابة الحتياجات كمخاكؼ الجيات المعنية أثناء عمميات الخدمة4

•

التفاىم المشترك :ينبغي تبني طريقتيف لمحكار لمنح المجتمع كالييئة المنفذة فرصة لتبادؿ اآلراء كالمعمكمات،

كالتعرؼ عمى مشاكؿ المجتمع فيما يتعمؽ بالمشركع ،كالتعامؿ معيا4

 -1عمميات التشاكر مع األشخاص المتضرريف مف المشركع التي تغطي الفئات العريضة التالية :تكفير
معمكمات شاممة حكؿ أنشطة المشركع التي تتسبب في االستحكاذ عمى األراضي ،كأنكاع التأثيرات عمى
األراضي كالمحاصيؿ كاألصكؿ الخاصة بيـ4

 -2نكع التعكيض المطمكب الستعادة أكضاعيـ المعيشية كعممية التقييـ ،كالييئات المسئكلة عف إجراء
عمميات المسح ،كتقييـ كدفع التعكيضات كتكفير المعمكمات الخاصة بآلية التعامؿ مع التظممات عمى
كافة مستكيات المشركع4
تمت مشاركة المكضكعات المذككرة أعبله مع أفراد المجتمع ،كخاصة ،األشخاص المتضرريف مف المشركع 4كقد تمت استشارة
الفئات التالية حتى  14يناير 42214
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كبشكؿ أكثر تحديدان ،تـ التشاكر مع حكالي  1722شخص ،مف بينيـ المتضرريف بشكؿ مباشر مف المشركع ،كمكظفي
الحككمة المعنييف ،كالعامميف بك ازرة األكقاؼ ،كغيرىـ 4كنعرض فيما يمي التكاريخ الرئيسية لبلستشارات الرسمية التي تـ إجراؤىا4
كقد تمت دعكة األشخاص المتضرريف مف المشركع كغيرىـ إلى االجتماعات باستخداـ مجمكعة متنكعة مف الكسائؿ ،تتضمف
الدعكات الشفيية كالنشرات كالكتيبات التي تـ إتاحتيا في األماكف التي يذىب إلييا أفراد المجتمع باستمرار ،باإلضافة إلى غيرىا

مف الكسائؿ 4كأثناء عممية التشاكر ،تمت مبلحظة أف القضايا أك المخاكؼ الرئيسية التي أثارىا األشخاص المتضرركف مف
المشركع تتعمؽ باآلثار السمبية التي قد تكاجييـ ،ككيفية حساب التعكيضات ،كتحديد مف سيقكـ بتكفيرىا ،كاإلطار الزمني لآلثار
ذات الصمة 4كما أكد أفراد المجتمع أنيـ عمى دراية بفكائد المشركع ،بما في ذلؾ إمكانية إعادة استخداـ المياه السائمة لرم
أراضييـ ،كأنو بذلؾ ستتحقؽ إيجابيات كبيرة عبر االستفادة مف كميات أكبر مف المياه بأقؿ النفقات 4كشممت األساليب
المستخدمة في عمميات التشاكر ،المناقشات البؤرية التي تيدؼ إلى استنباط كجيات نظر المشاركيف في ىذه المناقشات،

كاستمارات االستبيانات التي تغطي المعمكمات الخاصة بالمشركع ،كاجراءات األراضي ،كالقدرات المطمكبة مف جانب السمطات
المختصة 4كتـ بالتعاكف مع األشخاص المتضرريف مف المشركع ،تغطية المعمكمات األساسية حكؿ الخصائص السكانية لؤلسر،
كاالستفسارات المتعمقة باألصكؿ كالدخؿ ،كاآلراء التي تتمحكر حكؿ سياؽ المشركع4
الجدول رقم  :14الجيات المعنية واألشخاص المتضررون من المشروع
الجيات المعنية واألشخاص المتضررون

التاريخ

األدوات المستخدمة

بمدية جباليا

 19ديسمبر 2213

المناقشات البؤرية

بمدية غزة

 22ديسمبر 2213

المناقشات البؤرية

ك ازرة األكقاؼ

 23ديسمبر 2213

المناقشات البؤرية

ك ازرة الحكـ المحمي

 22ديسمبر 2213

المناقشات البؤرية

سمطة األراضي الفمسطينية

 14يناير 2213

المناقشات البؤرية

 15مف مشغمي اآلبار

ديسمبر 2213

استمارة استبياف

 254مف مبلؾ اآلبار (تـ التشاكر مع 16

ديسمبر – يناير 2214

استمارة استبياف

* 43مف مبلؾ األراضي

ديسمبر 2213

استمارة استبياف

من المشروع

منيـ مرتيف)

*يشمؿ ىذا العدد مبلؾ األراضي المتضرريف مف افتتاح طريؽ الكصكؿ ( 22ـ) في جباليا باعتباره أحد السيناريكىات المقترحة لمد أنابيب
تجميع المياه المسترجعة 4كبما أنو لف يتـ استخداـ طريؽ الكصكؿ ىذا في مد أنابيب تجميع مياه المشركع ،فتـ تخفيض عدد مبلؾ
األراضي المتضرريف مف المشركع ليصؿ إلى  36فقط4
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الصورة رقم  :1محمد ىاشم داردونو ،مشغل بئر ،الموقع  ،Q56المسح رقم

101

الصورة رقم  :2التشاور مع مدير بمدية جباليا الميندس /يوسف خمة

*تـ إرفاؽ مجمكعة متعددة مف الصكر في الممحؽ رقـ (4)7

 1-1-6االستراتيجيات المستخدمة لتوعية األشخاص المتضررين من المشروع أثناء إعداد خطة عمل

إعادة التوطين

ساىمت أنشطة االستشارات التي أُجريت أثناء إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف في تكعية جميع األشخاص المتضرريف مف
المشركع ،كالجيات المشاركة مع سمطة المياه الفمسطينية في أنشطة االستمبلؾ 4كنعرض فيما يمي األنشطة التي تـ تنفيذىا:
 -1تمثمت اإلستراتيجية األكلى المستخدمة في زيارة األشخاص المتضرريف مف المشركع في مقارىـ كأماكنيـ4
 -2إجراء اجتماعات مع الجيات المسئكلة عف تطبيؽ أنشطة إعادة التكطيف غير الطكعية4

 2-1-6التعميقات والمخاوف التي تم إبداؤىا أثناء إعداد خطة عمل إعادة التوطين
أكد فريؽ الدراسة عمى أىمية إلقاء الضكء عمى اإلشكاليات الرئيسية ذات الصمة باألنشطة المختمفة4
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الجدول رقم  :15التعميقات والمخاوف التي تم إبداؤىا أثناء عمميات التشاور الميدانية
الموضوع

المخاوف /االستفسارات

فرص العمل

إمكانية تكفير فرص عمؿ بديمة لمشغمي اآلبار أك األشخاص اآلخريف المتضرريف مف
المشركع4

مصادر مياه بديمة

ىؿ يمكف تكفير مصادر مياه بديمة 4ينبغي أف تككف مجانية4

حقوق مشغمي اآلبار

لدينا حقكؽ مالية ،في حالة إغبلؽ البئر ،ىؿ ستقكـ سمطة المياه الفمسطينية بمساعدتنا

الخطة الزمنية

لقد قمتـ بتأجيؿ المشركع أكثر مف مرة4

نوع التعويض المقترح

لمحصكؿ عمى حقكقنا4

 -1تعكيض عيني
 -2تكفير فرص عمؿ بديمة
أرضي بديمة
 -3ا

األرضي المطمكب االستحكاذ عمييا
 -4تقميؿ ا
 -5تقديـ المساعدات البلزمة لتبني التقنيات الزراعية الجديدة
ممانعة استضافة المشروع

ال أريد مصادرة أرضي

مشاركة المعمومات

ينبغي نشر المزيد مف المعمكمات الخاصة بالمشركع فيما يتعمؽ بػ:
 -1المناطؽ المحددة لممشركع
 -2طرؽ التعكيض
األرضي المستحكذ عمييا
 -3تقميؿ ا

تمت االستجابة ليذه المخاكؼ خبلؿ مقابمة األشخاص المتضرريف مف المشركع 4كلضماف رضا األشخاص المتضرريف مف
المشركع ستتـ ترجمة التقرير إلى المغة العربية ،كسكؼ يتـ إتاحتو إلى العامة ،كاألشخاص المتضرريف مف المشركع ،كستقكـ
سمطة المياه الفمسطينية بإجراء االستشارات العامة النيائية بعد نشر النسخة المترجمة4

 2-6اإلفصاح عن خطة عمل إعادة التوطين
يقكـ البنؾ الدكلي بتطبيؽ تدابير الشفافية كمسئكلية المحاسبة ،بما في ذلؾ التدابير التي يستخدميا العمبلء ككثائؽ إجراءات
الحماية ذات الصمة بالمشركع التي تـ ترجمتيا إلى المغة المحمية ،كاتاحتيا بطريقة ميسرة لمغاية لضماف حصكؿ جميع
األشخاص المتضرريف مف المشركع كالجيات المعنية في المجتمع عمى المعمكمات الكاردة في ىذه الكثائؽ 4كينبغي التشاكر مع

األشخاص المتضرريف مف المشركع بطريقة مدركسة ،كاتاحة الفرصة ليـ لممشاركة في تخطيط كتنفيذ برامج إعادة التكطيف4

كستقكـ سمطة المياه الفمسطينية بعرض خطة عمؿ إعادة التكطيف في المكاتب المحمية لمبمديات المعنية ،كما ستككف مكجكدة
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الصرؼ الصحي الطارئ في شماؿ قطاع غزة ،كمكقع الجية
أيضان في مقر سمطة األراضي ،كعمى مكقع مشركع معالجة مياه ّ
المسئكلة عف المشركع 4كما ستتـ إتاحتيا أيضان في إحدل المنظمات غير الحككمية المعركفة جيدان في شماؿ قطاع غزة4

 3-6آلية التظممات
يتضمف المشركع آلية لمتعامؿ مع التظممات كالشكاكل إلى جانب الخصائص الرئيسية التالية ،كذلؾ لضماف كصكؿ األطراؼ

المتضرريف كغيرىـ إلى نظاـ قابؿ لمتطبيؽ فيما يتعمؽ بالتظممات ،كالعمؿ عمى التعامؿ معيا كاتخاذ ق اررات بشأنيا 4كيعد نظاـ

التظممات في غاية األىمية أيضان لسمطة المياه الفمسطينية ،كذلؾ لمتأكد مف مسئكليتيا عف الشكاكل كالتعامؿ معيا بشفافية

كبطريقة فعالة.

أ -ت وجد مستويات متعددة آلليات أكثر رسمية لمتعامل مع التظممات ،يمكن استخداميا من قبل األشخاص المتضررين من
المشروع من خالل ما يمي:

 -1المقر الرئيسي لسمطة األراضي الفمسطينية
 -2بمديات غزة كجباليا

 -3المقر الرئيسي لسمطة المياه الفمسطينية بالتعاكف مع ممثمي البمديات
عمى ىذا المستكل ،يمكف لؤلشخاص المتضرريف مف المشركع التعامؿ مع التظممات دكف المجكء إلى النظاـ القضائي ،كما
يتكقع الشخص المتضرر تمقي رد عمى شككاه في غضكف  15يكـ مف تقديميا فيما يتعمؽ بكؿ مستكل مف مستكيات لجاف
التظممات4
في حاؿ عدـ حؿ التظمـ بطريقة مبلئمة ،يمكف لمقدـ التظمـ رفع الشككل إلى المحكمة 4كباإلضافة إلى النظاـ الرسمي الخاص
بالتعامؿ مع التظممات كحميا ،سيقكـ المشركع بإنشاء قنكات لذلؾ عمى مستكل المشركع ،مف بينيا:
آلية التعامل مع التظممات عمى مستوى المشروع
تـ تطكير آلية التعامؿ مع الشكاكل عبر مكتب إجراءات الحماية عمى مستكل المشركع ،كاتاحتيا عمى/في مكقع معركؼ لدل

أفراد المجتمع المحمي ،بما في ذلؾ األشخاص الذيف سيتأثركف سمبيان 4كيمثؿ ىذا المكتب أكؿ نقطة اتصاؿ لتمقي التظممات4

كسيقكـ مسئكؿ إجراءات الحماية بتمقي الشكاكل المكتكبة كالشفيية ذات الصمة بالمشركع مف المجتمع ،كسيتكلى مسئكلية
تكثيقيا 4كتـ تشكيؿ لجنة تكجييية مف ثبلثة أشخاص ،تضـ ممثؿ لممجتمع المحمي 4كتتكلى ىذه المجنة مسئكلية مراجعة

الشكاكل الشفيية كالمكتكبة التي تـ تقديميا4
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ب -االستجابة إلى التظممات

تبمغ مدة االستجابة إلى التظممات عمى مستكل المشركع  15يكـ ،كاذا لـ يتـ اتخاذ قرار بشأف ىذا التظمـ ،يحؽ
لمقدمو/مقدمتو رفع التظمـ إلى مستكل أعمى 4كقد يتمثؿ ىذا المستكل األعمى في رؤساء البمديات ،أك سمطة المياه
الفمسطينية ،أك سمطة األراضي الفمسطينية 4كستتـ متابعة االستجابة إلى التظممات بالنظر إلى المؤشرات التالية:

 -1عدد التظممات المقدمة شيريان (ينبغي ذكر القناة ،النكع ،العمر ،الحالة االقتصادية األساسية لمقدـ الشككل)
 -2نكع التظممات المقدمة (حسب نكع الشككل)
 -3عدد التظممات التي تـ حميا
 -4أنشطة التعميـ المنفذة
 -5مستكيات الرضا عف الق اررات
 -6فعالية التكثيؽ

 -7فعالية االستجابة لمتظممات المقدمة (الفعالية مف حيث التكقيت كاإلجراء المتخذ)
سكؼ يتـ إعداد تقرير متابعة التظمـ عمى أساس ربع سنكم مف قبؿ الشخص المكمؼ مف كحدة إدارة المشركع 4كسكؼ يتـ
اإلفصاح عف التظممات عبر مكاتب سمطة المياه الفمسطينية ،كسمطة األراضي الفمسطينية ،كستتـ إتاحتيا محميان عمى مكقع

سمطة المياه الفمسطينية ،كعبر كحدة الحككمة المحمية4

سكؼ يتـ تسجيؿ جميع التظممات كالمراسبلت التي يتمقاىا مسئكؿ إجراءات الحماية التابع لسمطة المياه الفمسطينية ،كسكؼ يتـ
تعقب اإلجراءات/االستجابات المتخذة ،كتسجيميا فيما يتعمؽ بكؿ حالة 4كتعد اإلدارة المبلئمة كالتسجيؿ الداخمي لشكاكل

كمراسبلت الجيات المعنية مف العكامؿ األساسية كاليامة فيما يتعمؽ بشفافية كجكدة استجابة سمطة المياه الفمسطينية ،كاببلغ
الجيات المعنية بالق اررات المتخذة بشأف التظممات4
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الجدول رقم  :16نظام تعقب شكاوى المشروع المقترح
التظممات والشكاوى المكتوبة

التظممات والشكاوى الشفيية

كيسجؿ
الخطكة رقـ  :1يتمقى مسئكؿ التظممات شككل مكتكبةُ ،

الخطكة رقـ  :1يتـ تمقي الشكاكل مف الساعة  7:32إلى 9:32

تاريخ التسميـ عمى كؿ خطاب4

الخطكة رقـ  :2يقكـ مسئكؿ التظممات بتسجيؿ الشككل في قاعدة

البيانات4

صباحان (مف األحد إلى الخميس)4
الخطكة رقـ  :2يقكـ المكظؼ المكجكد في مكتب الشكاكل (مكقع

الصحي الطارئ في شماؿ قطاع غزة)
الصرؼ ّ
مشركع معالجة مياه ّ
بمؿء نمكذج الشككل بكتابة ممخص المشكمة/الشككل4

الخطكة رقـ  :3يقر مسئكؿ التظممات باستبلـ كؿ شككل في
غضكف  7أياـ 4كينبغي صياغة ىذه االستجابات بحمكؿ يكـ الجمعة
مف أسبكع االستبلـ 4كيتـ تسجيؿ تاريخ اإلقرار في قاعدة البيانات4

الخطكة رقـ  :4يقكـ مسئكؿ التظممات بحفظ خطابات الشكاكل في
صكرة نسخ مطبكعة مرتبة زمنيان 4كيقسـ الترتيب الزمني إلى ثبلثة
أجزاء ،المياه الجكفية ،كاألضرار اإلنشائية ،كالشكاكل األخرل4

الخطكة رقـ  :5يقكـ مسئكؿ التظممات (مسئكؿ مكتب إجراءات

الخطكة رقـ  :3يتـ تكجيو الشككل إلى المكتب المختص عبر الياتؼ
أك بشكؿ شخصي عمى الفكر (إذا كافؽ المكظؼ المسئكؿ عمى

التعامؿ مع الشككل/المشكمة) ،أك عكضان عف ذلؾ سكؼ يتـ تحديد

مكعد في يكـ كساعة مختمفة4

الخطكة رقـ  :4يقكـ الشخص الذم يتعامؿ مع الشككل/المشكمة بكتابة

جميع االستجابات عمى نمكذج الشككل ،كاعادتيا إلى مسئكؿ المكتب
األمامي4

الحماية) بنسخ كتكجيو كؿ شككل عبر البريد اإللكتركني إلى سمطة
المياه الفمسطينية4

الخطكة رقـ  :5يتسمـ مقدـ الشككل التعقيب مباشرة مف الشخص الذم

الخطكة رقـ  :6أماـ المكظؼ المسئكؿ  22يكمان كحد أقصى إلعداد

الفكر ،سكاء تـ التعامؿ مع الشككل في الحاؿ ،أك في كقت متأخر إذا

الرد عمى التظمـ4

يتعامؿ مع الشككل/المشكمة أك المكتب األمامي 4كيتـ ذلؾ األمر عمى

كاف الشخص المعني بالتعامؿ مع الشككل غير متاح4

الخطكة رقـ  :7يقكـ مسئكؿ التظممات بمتابعة الشكاكل القائمة في

الخطكة رقـ  :6يقكـ مسئكؿ المكتب األمامي بالمراجعة التبادلية لجميع

أياـ الخميس عبر البريد اإللكتركني4

استجابات الشخص المعني بالتعامؿ مع المشكمة/الشككل ،كالتكقيع،
كحفظ النماذج4

الخطكة رقـ  :8يقكـ مسئكؿ التظممات بتحديث قاعدة البيانات كما
ىك مقترح ،كتتـ إعادة رسائؿ البريد اإللكتركني إلى مسئكؿ
التظممات مف المكظفيف المسئكليف4
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الخطكة رقـ  :7يتـ تقديـ النماذج إلى مسئكؿ التظممات ألغراض

إدخاؿ البيانات كالمتابعة4
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الخطكة رقـ  :9يقكـ مسئكؿ التظممات بمراجعة الحمكؿ المقترحة

الخطكة رقـ  :8سيقدـ مسئكؿ المكتب األمامي تقرير أسبكعي عما يمي

حسب تقديراتو 4كاذا كاف الحؿ يتطمب نفقات نقدية ،ينبغي الحصكؿ

في إطار المراجعة التبادلية :عدد الشكاكل/اإلشكاليات التي تـ التعامؿ

عمى مكافقة اإلدارة كاعتمادىا ليذا اإلجراء4

معيا ،كاإلشكالية القائمة (مف الشخص المعني) ،كطبيعة
الشكاكل/اإلشكاليات ،كاإلشكاليات األخرل ذات الصمة ،كالتكصيات

الخطكة رقـ  :12يقكـ مسئكؿ التظممات بإصدار استجابات مكتكبة
إلى مقدـ الشككل 4كينبغي إعداد ىذه االستجابات في غضكف 32

المتعمقة بتحسيف النظاـ4

يكمان مف استبلـ الشككل 4كيتـ إعداد االستجابات المكتكبة يدكيان،

كينبغي أف تتضمف نمكذج لمقدـ الشككل لػ ( )1اإلقرار باالستبلـ،

( )2المكافقة عمى بنكد الحؿ المقترح 4كفي حالة رفض مقدـ الشككل
لبنكد الحؿ المقترح ،تتـ دعكتو إلى إعادة تقديـ الشككل مع

اإليضاح 4كسكؼ يتـ تكرار العممية مرة أخرل4
الخطكة رقـ  :11سيقكـ مسئكؿ التظممات بتحديث قاعدة البيانات،
كارساؿ أم إجراءات مطمكبة لحؿ الشككل إلى المكظؼ المسئكؿ4
الخطكة رقـ  :12يتـ تكثيؽ الحاالت التي تـ اتخاذ قرار بشأنيا،
كسكؼ يتـ حفظيا في نسخ كرقية ،كما سكؼ يتـ تحديثيا في
قاعدة البيانات4

 4-6المتابعة والتقييم
تعد المتابعة كالتقييـ مف المككنات الرئيسية ضمف خطة عمؿ إعادة التكطيف ،كتتمثؿ أىدافيا فيما يمي4


متابعة المكاقؼ المحددة أك الصعكبات التي تنشأ عف تنفيذ كااللتزاـ بتنفيذ األىداؼ كاألساليب المحددة في
خطة عمؿ إعادة التكطيف،




التحقؽ مف االنتياء مف تنفيذ أنشطة المشركع بفعالية مف حيث الكمية كالجكدة كالتكقيت،

تقييـ اآلثار متكسطة كطكيمة األجؿ إلعادة التكطيف عمى سبؿ معيشة األسر المتأثرة كبيئاتيا كقدراتيا
المحمية كالتنمية االقتصادية الخاصة بيا4
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عند تنفيذ جميع األنشطة المتعمقة بالمتابعة كالتقييـ كاإلشراؼ ،سػكؼ يػتـ االىتمػاـ باإلشػكاليات ذات الصػمة بالمجمكعػات األكثػر
عرضػػة لمتػػأثير 4كينبغػػي التشػػاكر مػػع المجمكعػػات األكثػػر عرضػػة لمتػػأثير المختمفػػة المػػذككرة أعػػبله أثنػػاء عمميػػة المتابعػػة لضػػماف

مكاجية مخاكفيـ في إطار عممية منصفة كعادلة4

 المتابعة الداخميةيمكف أف تسػاعد مجمكعػة عريضػة مػف األدكات فػي أغػراض المتابعػة 4كقػد يكػكف المسػح االجتمػاعي االقتصػادم المػذككر أعػبله

بمثابة أداة تشاركية لتحديد مؤشرات المتابعة 4كعبلكة عمى ذلؾ ،ستسمح عمميات التقييـ السريع بالمشاركة بالتشػاكر مػع الجيػات
المعنية المتنكعة (الحككمػة المحميػة ،كالمجػاف المحميػة ،كالمنظمػات غيػر الحككميػة ،كالقػادة المجتمعيػيف ،كاألشػخاص المتضػرريف
مف المشركع) 4كسكؼ تتضمف الحصكؿ عمى المعمكمات كتحديػد المشػكبلت كالتكصػؿ إلػى الحمػكؿ مػف خػبلؿ السػبؿ التشػاركية،
التي قد تشمؿ مقاببلت مع المستجيبيف ،كالمناقشات البؤرية ،كاالجتماعات المجتمعية العامة ،كالرصد الميػداني المباشػر المػنظـ،

كدراسات الحالة المتعمقة لممشكبلت ،كقصص النجاح4
المربع رقم  :1المبادئ التوجييية لمؤشرات المتابعة

تتمثؿ المؤشرات الرئيسية التي سكؼ تتـ متابعتيا بانتظاـ فيما يمي:
أ) التأكد مف تنفيذ أنشطة الفحص مف أجؿ تحديد الحاجة إلى إعداد خطة عمؿ إعادة التكطيف4
ب) سددددداد التعويضددددات إلػ ػػى األشػ ػػخاص المتضػ ػػرريف مػ ػػف المشػ ػػركع ضػ ػػمف فئػ ػػات متعػ ػػددة ،كفق ػ ػان لسياسػ ػػة

التعكيضات المنصكص عمييا بخطة عمؿ إعادة التػكطيف ،مػع التركيػز بصػفة خاصػة عمػى المجمكعػات

األكث ػػر عرض ػػة لمت ػػأثير ،كع ػػدـ التميي ػػز كفقػ ػان لمنػ ػكع االجتم ػػاعي أك الخمفي ػػة القبمي ػػة ،أك أم م ػػف العكام ػػؿ

األخرل4

ج) تقديم الدعم الفني ،كاعادة التكطيف ،كسداد حد الكفاؼ ،كبدالت االنتقاؿ4
د) تكفير استحقاقات استعادة الدخل ،كالدعـ االجتماعي4
ق) نشر المعمومات العامة ،كاجراءات التشاكر4
ك) االلتزاـ بإجراءات الشكاوى كالقضايا المعمقة التي تتطمب اىتماـ اإلدارة كتكافؤ فرص الكصكؿ4
ز) االىتماـ بأولويات األشخاص المتضررين من المشروع فيا يتعمؽ بالخيارات المتاحة4
ح) تنسيؽ واستكمال أنشطة إعادة التوطين كترسية عقكد األعماؿ المدنية4

43

يششٔع يؼبنجخ يٍبِ ان ّ
صشف انصّحً انطبسئ فً شًبل قطبع غضح
نظام االسترجاع وإعادة االستخدام وأعمال المعالجة  -خطة عمل إعادة التوطين

 المتابعة الخارجيةكفق ػان لمتطمبػػات البنػػؾ الػػدكلي بشػػأف تػػكفير االستش ػارييف ،ينبغ ػػي االسػػتعانة بمؤسسػػة لمتابعػػة تنفيػػذ خطػػة عمػػؿ إعػػادة التػػكطيف
كتقييميا بصكرة مسػتقمة 4كينبغػي أف تكػكف المؤسسػة متخصصػة فػي العمػكـ االجتماعيػة كلػدييا خبػرات كاسػعة فػي متابعػة أنشػطة
إعادة التكطيف 4كيجب أف تبدأ المؤسسة عمميا بمجرد التصديؽ عمى خطة عمؿ إعادة التكطيف المحدثة4
كيتمثػػؿ السػػبب المنطقػػي كراء االسػػتعانة بمؤسسػػة خارجيػػة فػػي ضػػماف تحقيػػؽ اليػػدؼ العػػاـ لخطػػة عمػػؿ إعػػادة التػػكطيف بصػػكرة
منصػػفة تتسػػـ بالشػػفافية 4كباإلضػػافة إلػػى مراجعػػة القضػػايا التػػي يتضػػمنيا تقريػػر سػػير المتابعػػة الداخميػػة ،سػػتتكلى ىػػذه المؤسسػػة

الخارجية أيضان تقييـ ما يمي:

 كفاءة كفعالية جيات تنفيذ المشركع4


مبلئمة تقنيات التعكيضات كالمساعدات التنمكية كاالنتقالية التي يتـ تقديميا إلى األشخاص المتضرريف مف المشركع4



القدرة عمى الكصكؿ إلى أكثر األشخاص المتضرريف مف المشركع عرضة لمتأثير4



التشاكر كاإلفصاح العاـ بشأف خطة عمؿ إعادة التكطيف4



فعالية آلية تسكية الشكاكل كالتظممات4

كمػػع ذلػػؾ ،ييػػدؼ التقيػػيـ إلػػى ضػػماف االلت ػزاـ بالسياسػػات (السياسػػات الفمسػػطينية كسياسػػات البنػػؾ الػػدكلي) كتقػػديـ االسػػتجابات
البلزمة لتعديؿ االتجاىات اإلستراتيجية 4كمف ثـ ،يككف لمتقييـ األىداؼ التالية:


التقييـ العاـ لمدل التزاـ أنشطة إعادة التكطيف باألىداؼ كاألساليب المنصكص عمييا في إطار سياسة إعػادة
التكطيف4



تقييـ التزاـ أنشطة إعادة التكطيف بالقكانيف كالمكائح كالسياسات الحمائية المنصكص عمييا أعبله4



تقييـ إجراءات إعادة التكطيف كاعادة التسكيف التي يتـ تنفيذىا4



تقيػ ػػيـ تػ ػػأثير إعػ ػػادة التػ ػػكطيف كاعػ ػػادة التسػ ػػكيف عمػ ػػى الػ ػػدخؿ كمسػ ػػتكل المعيشػ ػػة ،مػ ػػع التركيػ ػػز عمػ ػػى الفق ػ ػراء
كالمجمكعات األكثر عرضة لمتأثير4



تحديد اإلجراءات البلزمة لتحسيف اآلثار اإليجابية لمبرنامج كالتخفيؼ مف حدة اآلثار السمبية المحتممة4

سكؼ تككف عممية تقييـ أنشطة إعادة التكطيف بمثابة جزءان مف التقييـ العاـ كأنشطة المراجعة التي يتـ إجراؤىا فيما يتعمؽ

بالمشركع بالكامؿ4
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 5-6الموازنة والخطة الزمنية
 1-5-6الموازنة
الصحي الطارئ في شماؿ
الصرؼ ّ
تبمغ قيمة المكازنة المقدرة لتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف فيما يتعمؽ بمشركع معالجة مياه ّ
قطاع غزة  382172دكالر أمريكي 4كتـ تخصيص ىذه التكاليؼ في مكازنة المشركع الممكلة مف الجيات المانحة 4كتقدر
مكازنة تقييـ كمتابعة تنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف  15222دكالر أمريكي 4كمف المتكقع أف تصؿ تكمفة بناء القدرات
المصاحبة لتنفيذ خطة عمؿ إعادة التكطيف إلى  11222دكالر أمريكي 4كاذا لـ تكف المكازنة كافية لجميع أعماؿ التخفيؼ،
سكؼ يتـ تكفيرىا مف المكارد المالية لممشركع4
الجدول رقم  :17تقديرات الموازنة التفصيمية
البنود األساسية

م

التقديرات

41

التعكيض عف االستحكاذ عمى األراضي (اآلبار كطرؽ الكصكؿ)

 249242دكالر أمريكي

42

التعكيض عف فقداف سبؿ المعيشة (مشغمك اآلبار)*

 84622دكالر أمريكي

43

التعكيض عف فقداف األشجار المثمرة

 22532دكالر أمريكي

44

بناء القدرة

 11222دكالر أمريكي

45

متابعة خطة عمؿ إعادة التكطيف كالتكاليؼ الطارئة

 15222دكالر أمريكي

المكازنة اإلجمالية

 38217222دكالر أمريكي

*متكسط سنكات العمؿ  22عاـ مضركبان في متكسط راتب المشغؿ  282دكالر أمريكي 4كتبمغ قيمة سداد الراتب عف كؿ سنة

عمؿ  84622دكالر أمريكي4

 2-5-6الخطة الزمنية
سكؼ يتـ استكماؿ االستحكاذ عمى األراضي كاآلثار ذات الصمة (بما في ذلؾ التعكيضات) قبؿ مايك 42214
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الخطة الزمنية المؤقتة
األنشطة

أثناء مرحمة اإلعداد
أ1-
أ2-

التشاور مع المحافظات والبمديات
تقوم مديريات الزراعة بإعداد قوائم أسعار
المحاصيل واألشجار

أ3-

إجراء حصر واحصاء خطة عمل إعادة التوطين

أ4-

صياغة آلية التظممات والتعامل معيا

أ5-

التشاور مع األشخاص المتضررين من المشروع

أ6-

بناء قدرات مسئولي التنمية االجتماعية

أثناء تنفيذ إعادة التوطين
ب-
1
ب-
2

ب-
3

ب-
4
ب-
5

التشاور مع األشخاص المتضررين من
المشروع
تسميم التعويضات إلى األشخاص

المتضررين من المشروع

توثيق أنشطة التعويضات
توثيق عممية استالم التظممات
واالستجابات ذات الصمة
توثيق العممية والتقييم الفعال لخطة عمل
إعادة التوطين

أثناء المتابعة والتقييم
ج1-

إعداد التقارير الربع سنوية
أنشطة التقييم

ج2-

التقييم متوسط المدى
التأثيرات النيائية

2013

يناير

فبراير

مارس

أبريل
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يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس
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يونيو

