بموجب اتفاقيات أوسلو والتي تم التوقيع على مبادئها بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في منتصف التسعينات ،تم تقسيم
أراضي الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج" .حيث تقوم الحكومة الفلسطينية في المنطقة "أ" بالسيطرة بشكل كامل
على الشؤون المدنية واالمنية للمواطنين ،أما في المنطقة "ب" فتقوم الحكومة الفلسطينية بإدارة الشؤون المدنية ،أما في
المنطقة جيم فتتحمل إسرائيل المسؤولية عن معظم الشؤون المدنية وتفرض سيطرتها األمنية بشكل كامل .حيث كان من
المفترض لهذا الترتيب أن يكون مؤقتا إلى حين التوصل إلى اتفاق بشان الوضع النهائي وحتى إقامة الدولة الفلسطينية.
تعتبر المنطقة "ج" أكبر كتلة جغرافية متالصقة في الضفة الغربية حيث تمثل  64في المئة من األراضي بما في ذلك وادي
األردن ذو البعد االستراتيجي واالقتصادي الهام حيث تضم المنطقة "ج" أكثر من  250تجمعا فلسطينيا ،وبشكل عام ،يتعذر
الوصول إلى معظمها بيسر سولء لغرض اإلستثمار أو لتنفيذ المشاريع اإلنمائية واإلجتماعية ،وذلك لعدة أسباب أبرزها
اإلحتالل .وبالنظر إلى أهميتها اإلقتصادية ،فإن تطوير المن طقة ج أمر بالغ األهمية لبناء إقتصاد فلسطيني متمكن في
المستقبل.
يعتبر السكان الفلسطينيون في المنطقة "ج" من بين الفئات األكثر تهميشا في الضفة الغربية ،فمن األمثلة على معاناتهم
هدم مساكنهم وتقويض سبل عيشهم وتعرضهم بشكل ممنهج لإلخالء القسري والتي أدت بهم في المحصلة إلى حاالت من
الفقر المدقع ،حيث تعاني  24بالمئة من األسر في المنطقة "ج" من انعدام األمن الغذائي كما أن أكثر من  70بالمئة من
التجمعات في المنطقة “ج” ليست متصلة بشبكة مياه بل يعتمد أفرادها على تخزين مياه األمطار أو يحصلون على مياههم عير
الصهاريج التي يتم شراؤها بتكلفة عالية.

يأتي برنامج تطوير المناطق "ج" في سياق اتفاقيات التمويل الموقعة بين الحكومة المركزية واالتحاد األوروبي ( )EUوهي
كالتالي:
 االتفاقية الموقعة في  19آذار من عام  2013والمعدلة في  24آب من .2015 االتفاقية التي تم توقيعها في  17آذار من  2015وتم تعديلها في  13تموز من .2016وقد حددت هذه اإلتفاقيات صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ( )MDLFبوصفه الجهة التنفيذية لنافذة البنى التحتية.
يهدف البرنامج بشكل عام لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة “ج” وهو ما يعد أمرا
حاسما للحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة “ج” وتنمية االقتصاد الفلسطيني فيها.
أما األهداف الخاصة للبرنامج فهي:
( )1تحسين البنية التحتية األساسية والعامة في المنطقة "ج".
( )2تعزيز القدرة المؤسساتية لتوفير الخدمات األساسية لسكان المنطقة "ج".

بتفويض من الحكومة الفلسطينية ،وقع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ) (MDLFعدة اتفاقيات مع اإلتحاد األوروبي لبدء
عملية تطوير المنطقة "ج" في الضفة الغربية ،حيث يأتي توقيع هذه اإلتفاقيات منسجما مع توجهات الحكومة المركزية لتحسين
الظروف االقتصادية واالجتماعية في المنطقة "ج" كما ظهر في مصفوفة األولويات الوطنية  .2022-2017وقد تم تمويل هذا
البرنامج من خالل عدد من الشركاء الدوليين المختلفين :االتحاد األوروبي ،مملكة الدنمارك ،وزارة التنمية الدولية في حكومة
المملكة المتحدة ( )DFIDووكالة التنمية الفرنسية ،بقيمة إجمالية  9.5مليون يورو موزعة بين األعوام (.)2018-2015

تمويل برنامج تطوير مناطق ج في الضفة الغربية
الرزمة الثالثة -
اإلتحاد األوروبي
 3.22مليون يورو
الرزمة الرابعة (أ) -
فرنسا من خالل
اإلتحاد األوروبي 1
مليون يورو
الرزمة الرابعة (ب)
 المملكة المتحدة منخالل اإلتحاد
األوروبي 1.22
مليون يورو

الرزمة الثانية -
الدنمارك من خالل
اإلتحاد األوروبي 2
مليون يورو

الرزمة األولى -
اإلتحاد األوروبي 2
مليون يورو

تم تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج من الحكومة المركزية ،اإلتحاد األوروبي ، ،صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ،وعدد آخر
من المانحين (بصفة مراقب) ،حيث أوكلت إلى اللجنة مهمة إعتماد المناطق المستهدفة والمشاريع المقترحة في تلك
المتاطق ،باإلضافة إ لى مهمة اإلشراف العلوي على تنفيذ البرنامج وضمان التكاملية والتناغم بين مختلف األطراف ذات العالقة
بتطوير تلك المناطق.
تم تحضير معايير إختيار المناطق المستهدفة والمشاريع من قبل الصندوق ووزارة الحكم المحلي حيث تمت مشاركتها
ومناقشتها مع الشركاء المانحين للبرنامج ،وصوال إلى الموافقة على هذه المعايير بتاريخ  30حزيران  .2016ويمكن تلخيص هذه
المعايير كالتالي:
 .1معايير التأهيل األولية :مخطط هيكلي معد ومضى على تقديمه أكثر من  18شهرا.
 .2المعايير التنافسية األولية الختيار المواقع والتي تشمل تقييما للسكان وتقيما لهشاشة وضعهم من حيث واقع
الخدمات األساسية والقرب من جدار الضم والتوسع.
 .3معايير التأهيل األساسية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية االجتماعية ،حيث يجب أن تكون تلك المشاريع ضمن
الخطة التنموية لتلك المجتمعات وأن تكون ضمن حدود المخططات الهيكلية.
 .4معايير التأهيل التنافسية الختيار المشاريع بما في ذلك فعالية التكلفة وتقييم األثر البيئي واإلجتماعي لتلك المشاريع.
وبعد تطبيق المعايير المذكورة ،تم تحديد قائمة التجمعات المستفيدة من البرنامج وتحديد المشاريع في تلك المناطق حيث تم
اعتمادها من اللجنة التزجيهية.

استهدف البرنامج  31تجمعا في جميع أنحاء محافظات الضفة الغربية وهي:

إسم المنطقة
راس الواد
عقبان
المعصرة
الحلقوم
المنشية
مراح معال
خربة الدير
إمنيزل
توانة
الديرات

المحافظة

عدد
التجمعات

بيت لحم

7

الخليل

6

شمال إذنا
الرفاعية
خشم الدرج
عبدهللا اليونس
تعنك
أم الريحان
برطعة الشرقية
ظهر العبد
إمريحة
الجفتلك
أم اللحم
عين شبلي
فروش بيت دجن
ضبعة
راس الطيرة
عزبة الطبيب
الفندق
حبلة
كردلة
خربة جبارة
المسقوفة

جنين

6

أريحا
القدس

1
1

نابلس

2

قلقيلية

5

طوباس

1

طولكرم

2

اما من حيث عدد المشاريع فقد تم إعتماد  42مشرو ًعا بإجمالي ( 7,868,530يورو) موزعة على الرزم األربعة على النحو
التالي:
  14مشرو ًعا ضمن الرزمة األولى بتمويل من االتحاد األوروبي.  8مشاريع ضمن الرزمة الثانية بتمويل من الحمومة الدنماركية من خالل االتحاد األوروبي.  10مشاريع في الرزمة الثالثة بتمويل من االتحاد األوروبي.  10مشاريع في الرزمة الرابعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التنمية الدولية في حكومة المملكة المتحدة( )DFIDمن خالل االتحاد األوروبي.

من المتوقع أن يكون لتنفيذ البرنامج أثرا إيجابيا على الظروف المعيشية للسكان في تلك المناطق ،حيث يبلغ العدد اإلجمالي
لألفراد المستفيدين حوالي  38000نسمة .حيث يمكن تلخيص النتائج المتوقعة بما يلي:
-

تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية للسكان.
خفض المخاطر الصحية الناجمة عن وجود طرق غير معبدة.
زيادة فرص المواطنين في الحصول على تعليم أفضل من خالل توسيع وتطوير المدارس القائمة.
تزويد السكان بخدمات مدنية أفضل

أما على مستوى المخرجات المتوقعة من تنفيذ المشاريع ،فيمكن تلخيصها بما يلي:
-

تشييد وتأهييل 1.3كم من شبكات المياه (مشروع واحد)
تشييد ثمان مدارس بمجموع  3,854متر مربع (ثمان مشاريع)
تشييد وتأهيل ما مجموعه  12.49كم من الطرق ( 13مشروعا)
تشييد ما مساحته  3000متر مربع من المالعب (مشروعان)
تشييد وتأهيل  16مبنى متعدد اإلستخدامات بما مساحته  3،152مترا مربعا ( 16مشروعا)
تزويد المباني باألثاث المالئم واألجهزة الضرورية (مشروع واحد)
تزويد وتركيب محول كهربائي لتكمع واحد (مشروع واحد)

16مشروعا
13مشروعا

8مشاريع

مشروع واحد
محول كهربائي

تركيب المحول

مشروعان

مشروع واحد
مبان متعددة
أثاث وأجهزة للمبان
اإلستخدامات،
متعددة اإلستخدامات
حضانات ،عيادات،
مراكز شبابية ،قاعات
تأثيث المباني

3,152م2

مشروع واحد

مالعب

طرق

مدارس

شبكة مياه

3000م2

12.49كم

3,854م2

1.3كم

