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 الملخص التنفیذي:
في . المرحلة الثانیة خاللتحدیات التي حصلت لمعالجة ال بنیتن المرحلة الثالثة أ، حیث MDPIIلبرنامج ھو استمراریة  MDPIIIبرنامج 

ً  بدعم وتمویل البلدیات البرنامج المرحلة الثالثة من البرنامج، سوف یقوم خدمات ، وذلك في مجاالت 1997قانون السلطة المحلیة لعام ل وفقا
 المیاه والصرف الصحي، إدارة المیاه الصلبة، خدمات إعادة التأھیل الطرق وصیانتھا، المرافق العامة.

األراضي وتحسین حیاة الناس،  حیازةعمل صندوق تطویر وإقراض البلدیات خالل المرحلة الثالثة من البرنامج على إعداد إطار عمل 
تقوم على مراجعة القوانین  إلعداد اإلطار وقد تم استخدام منھجیة .O.P 4.12الفلسطینیة وسیاسة البنك الدولي  وذلك امتثاالً للقوانین

قم والتشریعات واألنظمة الفلسطینیة ذات العالقة، أدلة وأنظمة البنك الدولي، اجتماعات مع وزارة الحكم المحلي، ولقاءات ومقابالت مع طوا
 اءات مع خبراء قانونیین وتنمویین، إضافة إلى عقد ورشة تشاوریة مع األطراف ذات العالقة.لق صندوق البلدیات، إضافة إلى

مشاریع التنمیة والبنیة التحتیة التي یقوم  ضمان أن تنفذاألراضي وتحسین حیاة السكان من أجل  حیازةتأتي أھمیة تحضیر إطار عمل 
تراعي الظروف االجتماعیة االقتصادیة للسكان في المجتمعات المحلیة، وأن تعمل على بحیث  بتمویلھا صندوق تطویر وإقراض البلدیات 

الدخل أو توفیر إجراءات تضمن بقاء الحالة االقتصادیة لألفراد المتأثرین بالمشروع كما ھي، وأن یتم تعویضھم عن أي خسائر في 
 الممتلكات قد تلحق بھم، مع التركیز على الفئات المھمشة.

ار على مجموعة من المبادئ األساسیة، ومنھا احترام الملكیة الفردیة وعدم جواز نزعھا إال للمنفعة العامة، وضمان حق ینص اإلط
حیل المجتمعات المحلیة في التنمیة، وتقلیل الضرر الناتج عن تنفیذ المشاریع الفرعیة، إضافة إلى عدم السماح بھدم المباني والمنشآت أو تر

ئ على عدم تنفیذ أي مشروع فرعي یتضمن نزاعات قانونیة جاریة، ویؤكد على تشاركیة التخطیط والتنفیذ للمشاریع، السكان. تنص المباد
 إضافة إلى تعویض األفراد المتأثرین بالمشروع الفرعي بشكل عیني أو نقدي وفقاً لإلجراءات.

ترام الملكیة الفردیة، ومنھا القانون األساسي الفلسطیني، والقوانین األراضي واح استمالكیشیر اإلطار إلى القوانین الفلسطینیة ذات العالقة ب
المطبق في قطاع غزة، وقانون تنظیم  1963، وقانون تنظیم المدن لسنة 1953العام  لسنة  ستمالكالفلسطینیة المتخصصة، وھي قانون اال

، ستمالكالقانوني السلطات المختصة بإصدار قرار االالمطبق في الضفة الغربیة، ویوضح اإلطار  1966المدن والقرى واالبنیة لسنة 
وإجراءات نزع الملكیة ومحل نزع الملكیة وطرق التفاوض مع المالك وأسالیب التعویض. كما جرى توضیح الفجوة ما بین القوانین 

 ت.، وآلیات معالجة ھذه الفجوا4.12والتشریعات الفلسطینیة وبین سیاسة العملیات الخاصة بالبنك الدولي 

األراضي وتحسین حیاة الناس على توضیح مجموعة من اإلجراءات التي یجب اتخاذھا من قبل البلدیات المنفذة  حیازةیقوم إطار عمل 
للمشاریع الفرعیة، والمسؤولیات الملقاة على عاتق الجھات المختلفة، ومنھا صندوق تطویر وإقراض البلدیات، وزارة الحكم المحلي، 

 البلدیات، البنك الدولي. 

األراضي وتحسین حیاة الناس، بناء قدرات  حیازةاسي على صندوق تطویر وإقراض البلدیات من أجل تجھیز إطار عمل یقع العبء األس
األراضي وتحسین حیاة الناس، والموافقة على المشاریع الفرعیة بعد  حیازةالبلدیات، تطویر نظام متابعة وتقییم، تمویل إعداد خطط عمل 

 تنفیذ خطة العمل.

األراضي وتحسین حیاة الناس أن تعد خطة عمل، وتتضمن  حیازةالبلدیات المنفذة للمشاریع الفرعیة والتي تطلق إطار عمل فیما یجب على 
ً لألثر االجتماعي واالقتصادي، ویشمل قائمة بأسماء األفراد المتأثرین بالمشروع،  تشكیل لجنة لتطبیق خطة العمل، ولجنة لمعالجة مسحا

كما یجب إعداد  ل كافة الشكاوى القادمة من األفراد، وأن تحتفظ بسجالت الخاصة بالشكاوي والتعویضات.الشكاوى، وأن تعمل على ح
 األراضي وتحسین حیاة الناس. حیازةمیزانیة خاصة بالتعویض وتنفیذ خطة عمل 

على أراضي عامة، التي تنفذ  الفرعیةللمشاریع الفرعیة، حیث یوضح اإلطار آلیة معالجة المشاریع  یعمل ھذا اإلطار كوثیقة مرجعیة
ووفقاً لإلجراءات القانونیة المتبعة داخل دولة  من قبل البلدیةشراء أرض خاصة  التبرع الطوعي باألرض على أن یتم وفقاً لنموذج خاص،و

، وتستلزم MDPIIIاألراضي وتحسین حیاة الناس تحت مشروع  حیازةلممارسات التي تطلق إطار سیاسة كما یوضح اإلطار ا فلسطین.
، كذلك التي أفراد من االستخدام األراضي العامة ألسباب اقتصادیةالمشاریع الفرعیة التي تتضمن منع األفراد تطویر خطة عمل ومنھا، 

التي تتضمن منع وصول ، وكذلك أراضي جدیدة لصالح مشاریع المنفعة العامة حیازةتتضمن المس بمصادر دخل الفرد، والتي تتضمن 
 ، التأثیر على المنشآت أو الجدران.المصادر الطبیعیةو ى المراعياألفراد إل

األراضي وتحسین حیاة الناس من  حیازةیشیر اإلطار إلى أسالیب المشاركة المجتمعیة في إعداد المشروع الفرعي، وفي إعداد خطة عمل 
شروع، وینص اإلطار على طریقة إجراء المشاورات أجل ضمان مشاورات مجتمعیة واسعة مع المجتمع المحلي ومع األفراد المتأثرین بالم

 والتوثیق.



یوضح اإلطار أسس عمل لجنة تطبیق الخطة، بحیث تشمل آلیة التشكیل، وكذلك األطراف ذات العالقة في اللجنة، ودور اللجنة في تطبیق 
رض بشكل دائم أو مؤقت، التأثیر على المحاصیل الخطة، وفي التأكد من تسلیم التعویضات وفقاً لنوع التأثر/ الخسارة، بما یشمل خسارة األ

 واألشجار، التأثیر على عمل ودخل األفراد المتأثرین بالمشروع.

یعمل اإلطار على تطویر نظام الشكاوي، والذي یتشرف علیھ لجنة الشكاوي التي ستشكل ضمن مراحل إعداد خطة العمل، واألطراف ذات 
الشكاوي، واإلطار الزمني الخاص بكل مستوى، وآلیة معالجة الشكاوي قبل أخذ موافقة الصندوق النھائیة العالقة داخل اللجنة، ومستویات 

 على المشروع الفرعي.

 ءبشكل عادل، وھل حیاة ھؤال األفراد المتأثرین بالمشروعتم تعویض ما ذا یتطلب اإلطار تطویر نظام للمتابعة والتقییم، بھدف التأكد إ
من الخطة.  جوة، ومن أجل تقییم ما اذا تم استیفاء االھداف المرالمستوى الذي كانوا علیھ من قبل نم بقیت ضمأسنت االشخاص قد تح

 .االراضي وتحسین حیاة الناس حیازةعمل  خطةاء أدقادرة على قیاس ویتضمن اإلطار عدة مؤشرات 

 


