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 خلفية عامة  .1

الغربية وتحتوي عل قدر كبت  من مقومات الضفة أرض  منبالمئة  60ما نسبته  أسلو  اتفاقيةضمن إطار  "ج"المصنفة  تشكل المنطقة
لم يتمكن الفلسطينيون من استغالل  1995بناء الدولة الفلسطينية، سواء الثقافية واالقتصادية والبيئية. منذ توقيع اتفاقية اوسلو عام 

  المنطقة
  تمارسها  المسماة الموارد المتوفرة ف 

دارة اإلرسائيلية وعل رأسها اإل السلطات "ج" بسبب سياسات التخطيط المقيدة التر
  تعتت  بموجب القانون الدول  سلطات إحتالل المدنية اإلرسائيلية

أمر هدم ضد  18,711مايقارب  . يتضح ذلك من خالل إصدار والتر
  الضفة الغربية 

  فلسطينية ف 
  المئة منها تستهدف المنطقة "ج" 92.3مباب 

 تبلغ، باإلضافة إل المصادقة عل نس 1ف 
ً
أقل  بة ضئيلة جدا

ما نسبته  ة، فيما أتاحت السلطات اإلرسائيليفقط من مساحة المخططات المكانية الفلسطينية المقدمة للجانب اإلرسائيل  بالمئة  1 من
الضفة من أرض بالمئة  8.5من إجمال  مساحة المنطقة "ج" لبناء المستوطنات اإلرسائيلية. أما الجدار الفاصل فقد عزل بالمئة  20

 لهم من الغربية من الجهة الغربية
ً
  بادروا بإعدادها يشكل حرمانا

. إن حرمان الفلسطينيي   من المصادقة عل المخططات المكانية التر

  حيازة المسكن. 
 عل حقهم ف 

ً
  التطوير والتنمية، وهو ما يؤثر سلبا

 حقهم ف 

  عام 
استولت السلطات اإلرسائيلية عل مساحات واسعة من أرض الضفة الغربية وأقامت وحتر اآلن،  1967منذ االحتالل اإلرسائيل  ف 

ات   ثلث أرض الضفة الغربية أصبحت ممتلكات حكومية، وعشر
ً
عليها مستوطنات إرسائيلية، ويمنع الفلسطينيون من استخدامها. حاليا
ِعلنت مناطق عسكرية مغلقة أو 

ُ
  الضفة الغربية قد أ

صودرت ألغراض عسكرية، وال يسمح للفلسطينيي   استخدام   اآلالف من الدونمات ف 
  .هذه األرض أو إدارجها ضمن مخططات هيكلية فلسطينية

  المطبق فيها منذ العام  السلطات اإلرسائيليةعدلت  ،بعد احتالل الضفة الغربية
، لصالح نظام تخطيط 1966قانون التخطيط األردب 

القائمة والمركزية  (، والذي نص عل إلغاء لجان التخطيط المحلية  418)بموجب االمر العسكري    مركزي تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة
. وال يوجد أي تمثيل 

ً
  نظام التخطيط الحال  والذي يستأثر بعضويته ممثلون عن الجيش اإلرسائيل   للتجمعات الفلسطينيةمسبقا

ف 
 ما أشارت تقارير منظما

ً
ا   والمؤسسات الدولية إل عدم فعالية أو فشل نظام التخطيط والمستوطنات اإلرسائيلية. كثت 

ت المجتمع المدب 
ة    عل مخططات إقليمية قديمة من فتر

، تحرم أو تحد بشدة أو تؤخر التخطيط من جانب التجمعات  االنتدابالحال  المبت   
يطاب  الت 

دمت  118نية تغط  مخططات هيكلية لقرى فلسطي 107الفلسطينية وتحجب رخص البناء. هذا ومن بي   
ُ
  المنطقة "ج" ق

تجمع ف 
، فقد تم الموافقة فقط عل        5لإلرسائيليي  

  أن بافر
    التجمعاتمخططات، مما يعت 

أهلها مهددون بالتهجت  وهدم المنازل والمنشآت. يأبر
اء دوليي   وفنيي   محا ، ومع آراء خت   

 . 2يدينهذا الموقف اإلرسائيل  بما يتعارض مع القانون الدول  اإلنساب 

، باإلضافة إل نظام التخطيط المنحاز والذي يتناف  مع مبادئ  استمرار إن   
  ملكية التخطيط المكاب 

حرمان الفلسطينيي   من حقهم ف 
  وتوجه األمم المتحدة   السلطاتالقانون الدول  لحقوق اإلنسان الذي تتبعه  

اإلرسائيلية أدى إل الحاجة إلعادة تخطيط التوجه الفلسطيت 
  المنطقة والمجتمع الدول  تجاه ا

  الضفة الغربية من خالل دعم الهيئات المحلية والتجمعات الفلسطينية الواقعة ف 
  ف 
لتخطيط المكاب 

  ممارسة حقهم بإعداد مخططات تلت   احتياجاتهم اإلنسانية والتنموية. بدأت عملية التخطيط البديل هذه عام 
بتقديم  2011"ج" ف 

  المنطقة "ج" لغرض تدريج   لمخططات هيكلية تفصيلية أنجزتها مج
موعة من التجمعات الفلسطينية ممثلة بهيئات الحكم المحل  ف 

وضآلة احتمالية المصادقة عل الخطط بنهاية المطاف، فإن  القائماإلرسائيلية عليها. وبالنظر لنظام التخطيط  السلطاتمصادقة 
  ال تعتمد المصا

 منهجية األمر الواقع التر
ً
اتيجية تبنت تدريجيا   االستر

 ف 
ً
  قدما

 للمخططات قبل المض 
ً
دقة الرسمية اإلرسائيلية إلزامية

  المسكن وحماية 
  كأداة لحماية حقوق اإلنسان، وال سيما الحق ف 

مرحلة التنفيذ. وقد استند ذلك التوجه إل أهمية التخطيط المكاب 
  الضفة الغربية. السكان من خطر الهدم واإلخالء القشي، وكذلك كوسيلة للتنمية المستدامة للفلسطي

 نيي   ف 

ورة التعامل بحذر مع  وبالتوافق مع السياسة  2015اإلرسائيلية، يميل "التوجه الموحد لألمم المتحدة" للعام  السطاتمع إدراك ض 
  دراسة آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان    المتبناةالعامة لوزارة الحكم المحل   

  العام  و ف 
  تم إنجازها ف 

    2016التر
إل مراكمة المزايا الكامنة التر

  التخطيط، مع م
رترافق المنهجية الجديدة ف    مبدأ تجنب إحداث الض 

. لذلك، قررت األمم المتحدة أن "التعامل" مع 3راعاة تبت 

يمكن أن يتفوق عل تلك السلبيات إذا تم ربط ذلك بمنهجية  المعمول به من قبل السلطات اإلرسائيليةالتخطيط المحل  ضمن نظام 
  الذي يجم

  ذلك التخطيط اإلقليم  والوطت 
شد به مستويات التخطيط المحلية، اإلقليمية والوطنية تخطيط أكتر شمولية، بما ف  ع وتستر

 
 )غت  منشور( حاالت الهدم( بيانات أولية عن أوامر الهدم و 2020)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  1
  ش             هر نيس             ان  2
  المنطقة "ج"، وعقدوا س             لس             لة اجتماعات  2015ف 

اء التخطيط الدوليي   الذين قاموا بمعاينة وفحص الوض             ع القائم ف    مع مختلفزار األرض المحتلة فريق من خت 
  أعدته

. حيث خلص   وا إل عدة توص   يات، أهمها "إن المخططات التر ا مكاتب التخطيط الفلس   طينية مالئمة  األطراف، وفحص   وا المخططات الهيكلية المقدمة لس   لطات االحتالل اإلرسائيل 
  المنطقة "ج"."  

 لمعايت  التخطيط التقنية، وأنه يجب التعامل مع هذه المخططات كأساس للتطوير ف 
 هنايمكن مراجعة الدراسة وآثار تطبيقها بالرجوع إل الحالة الدراسية لمنطقة برطعة والممولة من االتحاد األوروب    3

https://unhabitat.org/the-human-rights-impact-assessment-mechanism-and-local-outline-plans-in-the-so-called-area-c-west?fbclid=IwAR1tOuYEJS7IHYOOxH20h8AoXTUnlkspSVmzQtPZr41jYZICHO-sLM6MJXI
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 أن تدعم 
ً
بطريقة منسجمة. لذلك، من المستحسن لألرسة الدولية ليس فقط مواصلة دعمها للمخططات الهيكلية المحلية، ولكن أيضا

 "ج".  تطوير المخططات المكانية الوطنية واإلقليمية، وذلك بهدف الحصول عل تغطية شاملة للمنطقة

، أعلنت وزارة الحكم المحل  السماح لكافة الهيئات المحلية بتوسيع مخططاتها الهيكلية ضمن أحواضها 2019ومع نهاية شهر آب 
  "أ/ب/ج"، من خالل تعزيز وبسط السيادة 

 مع توجهات الحكومة الفلسطينية بإلغاء تصنيفات األراض 
ً
الطبيعية، وذلك تماشيا
  ال
، عن خطة للسالم 2020مصنفة "ج". كما أعلن رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترمب مطلع عام الفلسطينية عل األراض 

  كان من بنودها؛ "ضم" إرسائيل لمساحات من المنطقة المعروفة بخطة "الرئيس دونالد ترمب للسالمبي   الفلسطينيي   واإلرسائيلي    
"، التر

  الضفة الغربية إل إرسائيل. أعلنت الحكومة الفلسطينية بما يشمل أجزاء من منطقة غور األردن  "ج"،
، وضم المستوطنات اإلرسائيلية ف 

حة   شهر أيار  رفضها للخطة المقتر
كة 2020وقد قررت ف  ، بما فيها اللجنة المشتر كة مع الجانب اإلرسائيل 

، وقف عمل اللجان المشتر
ف عل جلسات النقاش للمخططات   تشر

  منذ شهر   للتخطيط والتنظيم والتر
  لم تنعقد عل المستوى الفت 

  مناطق "ج" والتر
الهيكلية ف 

 . 2019كانون أول 

  الخامس من شهر آذار  
، بدأت 19-، أعلنت الحكومة الفلسطينية سلسة من اإلجراءات الوقائية من أجل مواجهة جائحة كوفيد2020وف 

   بفرض الحجر الصج  عل المناطق المصابة، ووضع القيود عل التنقل
ً
بي   المحافظات وإغالق المرافق التعليمية واألماكن العامة، وصوال

  تحضت  مخططات عمرانية وأجندات تنمية محلية تعزز من  . 2020آذار  22إلعالن حالة الطوارئ العامة بتاري    خ 
مما يستدع  اإلرساع ف 

 قدرة التجمعات المحلية عل مواجهة األزمات والمخاطر المماثلة. 

وع  االتحاد ضمن هذا السياق قام  ية ووزارة الحكم المحل  بدعم مشر
اكة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر األوروب   وبالشر

  المنطقة ج، الضفة الغربية منإحراز يهدف إل 
  التخطيط واألرض ف 

   الحق ف 
وتطوير  خالل تدخالت عل صعيد التخطيط المكاب 

  المنطقة "ج". استخدام األرض، ومن ضمنه
 ا استكمال المخططات الهيكلية لتجمعات فلسطينية ف 

 المستهدفة التجمعاتمحة عامة عن ل .2

  المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية، وقد جرى إعدادها   العمل علسيتم  
 ف 
ً
 هيكليأ محليا

ً
استكمال وتحديث ثمانية عشر مخططا

 عام   
ة الواقعة ما بي  

  الفتر
 من وزارة الحكم المحل  ف 

اف مبارسر . خالل تلك السنوات، 2017و  2011بمشاركة التجمعات المحلية وبإرسر

 منها 
ً
  عشر مخططا

  مع تم تقديم اثت 
  حي   أن المخططات الستة المتبقية لم يتم تقديمها بعد.  السلطاتللنقاش الفت 

 اإلرسائيلية، ف 
  هذا السياق عل محافظات الخليل، بيت لحم، القدس ونابلس

يلخص الجدول  . تتوزع المخططات الهيكلية المحلية المستهدفة ف 
  ساهمت تلك المخططات من حيث الهيبأهم البيانات المتعلقة    التال  

ئات المحلية الممثلة، التجمعات المستهدفة وجهات التمويل التر
ة السابقة   الفتر

  إعداد المخططات ف 
  الضفة الغربية، كما تبي   الخارطة أدناه مواقع التجمعات المستهدفة ف 

 : بالنسبة للمنطقة "ج" ف 

 اسم المخطط الهيئة المحلية المحافظة الرقم
حالة 
 المخطط

رقم 
 المخطط

عدد 
 التجمعات

تمويل 
 المخطط

 الخليل 1
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 المجاز
النقاش 
  
 الفت 

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 2
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 حالوة
جمع 
 البيانات

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 3
مجلس قروي 
 مسافر يطا

ي 
ي التحتا واصف 

اصف 
 الفوقا

النقاش 
  
 الفت 

- 2 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 4
مجلس قروي 
 مسافر يطا

جنبا وبي  الغوانمة 
)خربة بي  العد، هربية 

ي واسيفر(  النن 

جمع 
 البيانات

- 5 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 5
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 خربة الفخيت
النقاش 
  
 الفت 

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية
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 الخليل 6
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 التبانخربة 
جمع 
 البيانات

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 7
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 مغاير العبيد
جمع 
 البيانات

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 8
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 مركز
النقاش 
  
 الفت 

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 9
مجلس قروي 
 مسافر يطا

 طوبا
جمع 
 البيانات

- 1 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 10
مجلس قروي 
 مسافر يطا

المفقرة )الضبع، شعب 
 البطم وقواويس(

جمع 
 البيانات

- 4 
الحكومة 
 الفرنسية

 الخليل 11
مجلس قروي خلة 

 المية

خلة المية )الديرات، 
الرفاعية، أم لصفا، 
البويب، أم الشقحان، 

 واد الما(

النقاش 
  
 الفت 

الديرات: 
1725 /2 ,

الرفاعية: 
1725/1 

6 
الحكومة 
 البلجيكية

 الخليل 12
مجلس قروي أم 
 الدرج

 أم الدرج
النقاش 
  
 الفت 

1795/1/1 1 

الحكومة 
يطانية  الت 
واالتحاد 
 األوروب   

 بيت لحم 13
مجلس قروي 
 الولجة

 الولجة
النقاش 
  
 الفت 

1628/1 1 

وزارة المالية، 
الحكومة 
يطانية  الت 
واالتحاد 
 األوروب   

 القدس 14
مجلس قروي 
 النت   صموئيل

ي صموئيل  النن 
النقاش 
  
 الفت 

51/107/4 1 

وزارة المالية، 
الحكومة 
يطانية  الت 
واالتحاد 
 األوروب   

 بتي   بلدية بتت   بيت لحم 15
النقاش 
  
 الفت 

1610/1 1 
الحكومة 
يطانية  الت 

 جبل هراسة بلدية بيت ساحور بيت لحم 16
النقاش 
  
 الفت 

  1 
الحكومة 
يطانية  الت 

 القدس 17
مجلس قروي 
 قلنديا

 قلنديا
النقاش 
  
 الفت 

1588/1 1 

الحكومة 
يطانية  الت 
واالتحاد 
 األوروب   
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 تل الخشبة بلدية عقربا نابلس 18
النقاش 
  
 الفت 

-  1 

الحكومة 
يطانية  الت 
واالتحاد 
 األوروب   

  

 

 وتحديث مخططاتها الهيكلية المحليةالتجمعات الفلسطينية المستهدفة باستكمال (: 1خريطة ) 

أعاله، فقد تم تقس        يم التجمعات المحلية المس        تهدفة ض        من هذه المهمة إل أرب  ع مجموعات، وذلك بأخذ  ريطةوكما يتض        ح من الخ
  المحافظات ذات العالقة. المجموعات األرب  ع  

 االعتبار والمتابعة من خالل مديريات الحكم المحل  ف 
  بعي  
: البعد الجغراف   كالتال 

: ت  ل الخش               ب   ة 1   ن  ابلس والق   دس و  
  مح   افظتر

  تقع ف 
  مح   افظ   ة ن  ابلس. المجموع  ة األول: و   التجمع   ات التر

وقلن   دي  ا والنت    ، ف 
  محافظة القدس. 

 وفيما يل  ملخص تخطيط  عن التجمعات:  صموئيل ف 

 تل الخشبة
  عام  

ق محافظة نابلس، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه  2014ف 
   1354، بادر سكان تجمع تل الخشبة، رسر

ً
فلسطينيا
كة، ولكن لم يتم إعطاء    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

ف 

 
4   

  لعام  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيت 
 2017التعداد السكاب 
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، ومن المقرر أن يجمد    781ن. يغط  هذا المخطط مساحة  رقم للمخطط حتر اآل
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد   45دونما

  المنطقة "ج". 
 مبان فلسطينية ف 

 قلنديا
  عام 

، بادر سكان تجمع قلنديا، شمال محافظة القدس، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2013ف 
4644  

ً
فلسطينيا
كة، وتم إعطاؤه الرقم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

ف 
، ومن المقرر أن يجمد أربعة أوامر هدم صادرة عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان  244(. يغط  هذا المخطط مساحة 1588/1) 

ً
دونما

  المنطقة "ج".  فلسطينية
 ف 

 
ي صموئيل  النن 

  عام 
، بادر سكان تجمع النت   صموئيل، شمال محافظة القدس، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2011ف 

4261 
كة، وتم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

 ف 
ً
فلسطينيا

، ومن المقرر أ  229(. يغط  هذا المخطط مساحة  51/107/4إعطاؤه الرقم ) 
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية   49ن يجمد  دونما

  المنطقة "ج". بناًء عل هذا المخطط، دعمت الوكالة السويشية للتنمية والتعاون تأهيل طرق داخلية وتأهيل 
ضد مبان فلسطينية ف 
 يورو.  83,200مدرسة الولجة بتكلفة 

  مح افظ ة بي ت ل2
  تقع ف 

: الولج ة، بتت  وجب ل هراس                ة. المجموع ة الث اني ة: و   التجمع ات التر . وفيم ا يل  ملخص تخطيط   حم و  

 عنها: 

 الولجة
  عام 

، بادر سكان تجمع الولجة، غرب محافظة بيت لحم، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2011ف 
42,300 

كة، وتم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر
  ف 
فلسطيت 

، ومن المقرر أن يجمد  658(. يغط  هذا المخطط مساحة 1628/ 1إعطاؤه الرقم ) 
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية  80دونما

  المنط
  الولجة ضد مبان فلسطينية ف 

قة "ج". بناًء عل هذا المخطط، دعمت الوكالة السويشية للتنمية والتعاون تأهيل طرق داخلية ف 
 يورو.  142,000بتكلفة 

 بتي  
  عام  

، غرب محافظة بيت لحم، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه  2013ف  ، بادر سكان تجمع بتت 
4230,4    

فلسطيت 
كة، وتم إعطاؤه الرقم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

ف 
، ومن المقرر أن يجمد  3564(. يغط  هذا المخطط مساحة 1610/1) 

ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان  71دونما

  المنطقة "ج". 
 فلسطينية ف 

 جبل هراسة
  عام 

ق محافظة بيت لحم، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2011ف 
 4500,1، بادر سكان تجمع جبل هراسة، رسر

كة، ولكن لم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر
  ف 
فلسطيت 

 اآلن. يغط  هذا المخطط مساح
، ومن المقرر أن يجمد  1184ة يتم إعطاء رقم للمخطط حتر

ً
أمر هدم صادر عن السلطات  32دونما

  المنطقة "ج". 
 اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 

  محافظة الخليل. 3
، باإلض               افة إل تجمع أم الدرج، وجميعها ف    تتبع لمجلس قروي خلة الم 

  . المجموعة الثالثة: و   التجمعات التر
ك لتجمعات منطقة خلة الم  الهيكل  خطط التحديث الموس يتم خالل هذه المهمة 

والذي تم إعداده بتمويل من اتحاد البلديات  مش تر
 . وفيما يل  ملخص تخطيط  عن التجمعات: ، باإلضافة إل إعداد مخططات هيكلية محلية( VNGالهولندي ) 

 الديرات
  عام 

، بادر سكان تجمع الديرات، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2013ف 
4001,1 

كة، وتم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر
  ف 
فلسطيت 

، ومن المقرر أن  553(. يغط  هذا المخطط مساحة 1725/ 2إعطاؤه الرقم ) 
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية  146يجمد دونما

  الديرات بتكلفة 
  المنطقة "ج". بناًء عل هذا المخطط، دعم االتحاد األوروب   تأهيل طرق داخلية ف 

 110,000ضد مبان فلسطينية ف 
 يورو. 
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 الرفاعية
  عام  

حل  للتجمع الذي يعيش فيه  ، بادر سكان تجمع الرفاعية، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  م2013ف 
4460   

ً
فلسطينيا
كة، وتم إعطاؤه الرقم    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

ف 
، ومن المقرر أن  251(. يغط  هذا المخطط مساحة 1725/ 1) 

ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان  85يجمد دونما

  الرفاعية بتكلفة 
  المنطقة "ج". بناًء عل هذا المخطط، دعم االتحاد األوروب   تأهيل طرق داخلية ف 

 يورو.  110,000فلسطينية ف 

 أم الدرج
  عام 

، بادر سكان تجمع أم الدرج، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
4009,1 

  المنطقة "ج". بعد التوافق مع 
  ف 
كة، وتم فلسطيت  المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

. بناًء عل هذا المخطط، سيقوم االتحاد األوروب   بدعم تأهيل  1132(. يغط  هذا المخطط مساحة 1795/ 1/ 1إعطاؤه الرقم ) 
ً
دونما

  أم الدرج بتكلفة 
 يورو.  70,000شبكة الكهرباء ف 

 4 .   
: المجاز، حالوة، اصف  ق محافظة الخليل، و  

  تتبع لمجلس قروي مسافر يطا، جنوب رسر
المجموعة الرابعة: و   التجمعات التر

  الفوق ا، جنب  ا وبت  الغوانم  ة، خرب ة الفخي  ت، خرب ة التب  ان، مغ  اير العبي  د، مركز، طوب ا والمفقرة. ومن الج  دير ب ال ذكر، أن 
التحت  ا واص               ف 

  م اس               ته دافه ا عل المس               توى اإلقليم  بمخطط توجي   منطق ة مس               افر يط ا ق د ت
، وال ذي تم إع داده من خالل  2015ع ام  تنموي ف 

  المخططوتوس              ع ة  وتح دي ث تطوير خالل ه ذ  المهم ة، وس               تم وبتموي ل من الحكوم ة الفرنس               ي ة. ووزارة الحكم المحل   الموئ ل
، وربط  (مخططات 10المذكورة أعال  )الهيكلية للتجمعات المحلية تحديث المخططات و ومحيطها مسافر يطا  لمنطقة اإلقليمي 

 وفيما يل  ملخص تخطيط  عن التجمعات:  . المستوى اإلقليمي  أولويات المنطقة علاألولويات التنموية المحلية مع 

 المجاز
  عام  

، بادر سكان تجمع المجاز، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه  2015ف 
4133   

ً
فلسطينيا
كة، ولكن لم يتم إعطاء    المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

ف 
 اآلن. يغط  هذا المخطط مساحة  

، وم  902رقم للمخطط حتر
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد   36ن المقرر أن يجمد  دونما

  المنطقة "ج". 
 مبان فلسطينية ف 

 حالوة
  عام 

، بادر سكان تجمع حالوة، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
488  

ً
فلسطينيا
كة حتر اآلن.  ، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم المشتر   المنطقة "ج". تم التوافق عل المخطط مع المجتمع المحل 

ف 
، ومن المقرر أن يجمد  129يغط  هذا المخطط مساحة 

ً
  أمر هد 25دونما

م صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 
 المنطقة "ج". 

ي الفوقا
ي التحتا واصف 

 اصف 
  عام 

ك للتجمعي   2015ف 
  الفوقا، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  مشتر

  التحتا واصف 
، بادر سكان تجمع  اصف 

  ال  4170المتجاورين حيث يعيش  
 ف 
ً
منطقة "ج". بعد التوافق مع المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط فلسطينيا

 اآلن. يغط  هذا المخطط مساحة 
كة، ولكن لم يتم إعطاء رقم للمخطط حتر ، ومن المقرر أن يجمد  1102والتنظيم المشتر

ً
 23دونما

  المنط
 قة "ج". أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 

 جنبا وبي  الغوانمة
  عام  

ك للتجمعي   المتجاورين حيث 2015ف 
، بادر سكان تجمع  جنبا وبت  الغوانمة، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  مشتر

  المنطقة "ج".    4151يعيش  
 ف 
ً
، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم فلسطينيا تم التوافق عل المخطط مع المجتمع المحل 
كة حتر اآلن.  ، ومن المقرر أن يجمد  195يغط  هذا المخطط مساحة المشتر

ً
دم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد أمر ه 60دونما

  المنطقة "ج". 
 مبان فلسطينية ف 

 خربة الفخيت
  عام 

، بادر سكان تجمع خربة الفخيت، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
451 

  المنطقة "ج". بعد التوافق مع
 ف 
ً
كة، ولكن لم   فلسطينيا المجتمع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر

 اآلن. يغط  هذا المخطط مساحة 
، ومن المقرر أن يجمد  142يتم إعطاء رقم للمخطط حتر

ً
أمر هدم صادر عن السلطات  35دونما

  المنطقة "ج". 
 اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 
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 خربة التبان
  عام 

، بادر سكان تجمع خربة التبان، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
475 

  المنطقة "ج". تم التوافق عل
 ف 
ً
كة  فلسطينيا ، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم المشتر المخطط مع المجتمع المحل 
، ومن المقرر أن يجمد    95يغط  هذا المخطط مساحة  حتر اآلن.  

ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية   20دونما

  المنطقة "ج". 
 ف 

 مغاير العبيد
  عام 

، بادر سكان تجمع مغاير العبيد، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
450 

  المنطقة "ج". تم التوافق ع
 ف 
ً
كة فلسطينيا ، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم المشتر ل المخطط مع المجتمع المحل 
، ومن المقرر أن يجمد تسعة أوامر هدم صادرة عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان  65يغط  هذا المخطط مساحة حتر اآلن. 

ً
دونما

  المنطقة "ج". 
 فلسطينية ف 

 مركز
  عام 

، بادر سكان تجمع مركز، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
497   

 ف 
ً
فلسطينيا

كة، ولكن لم يتم إعطاء المنطقة "ج". بعد التوافق مع المجت مع المحل  عل المخطط، تم تقديمه إل لجنة التخطيط والتنظيم المشتر
 اآلن. يغط  هذا المخطط مساحة  

، ومن المقرر أن يجمد    389رقم للمخطط حتر
ً
أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد   22دونما

  المنطقة "ج". 
 مبان فلسطينية ف 

 طوبا
  عام 

، بادر سكان تجمع طوبا، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
472   

 ف 
ً
فلسطينيا

كة حتر اآلن.  المنطقة "ج". تم التوافق عل المخط ، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم المشتر يغط  ط مع المجتمع المحل 
  المنطقة   81هذا المخطط مساحة  

، ومن المقرر أن يجمد سبعة أوامر هدم صادرة عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 
ً
دونما

 "ج". 

 المفقرة
  عام 

، بادر سكان تجمع المفقرة، جنوب محافظة الخليل، بإعداد مخطط هيكل  محل  للتجمع الذي يعيش فيه 2015ف 
497  

ً
فلسطينيا

  المنطقة "ج". تم التوافق عل الم
كة حتر اآلن. ف  ، ولكن لم يتم تقديمه للجنة التخطيط والتنظيم المشتر خطط مع المجتمع المحل 

، ومن المقرر أن يجمد  154يغط  هذا المخطط مساحة 
ً
   32دونما

أمر هدم صادر عن السلطات اإلرسائيلية ضد مبان فلسطينية ف 
 المنطقة "ج". 

 مجال االتفاقية  .3

ية )الموئل( إل تحديد وعقد اتفاقيسع برنامج األمم   و أوغت  حكومية أغت  ربحية  ةتعاون مع مؤسس ةالمتحدة للمستوطنات البشر
ة والقدرات التقنية والموارد الستكمال   بما يشمل   ة المحلية للتجمعات المستهدفة أعالههيكليال  اتمخططوتحديث الأكاديمية ذات الخت 

  تست
" و "دراسة آلية تقييم أثر حقوق الدراسات والوثائق الالزمة والتر  

ياب    "دليل التخطيط الفت  
  وردت ف 

ند إل الخطوط العريضة التر
  وث من حيث. )( 5الملحق ) (اإلنسان" 

حاتالاستدراج  ةقيالمنهجية أو النشاطات أو المخرجات وحسب ما هو موضح ف  عملية  .مقتر
  الملحق  وضحةاالختيار والمتطلبات م

 . ( 1) ف 

 وبما يتماشر مع الهيكل  هذا ويعد المخطط 
ً
وأولويات  احتياجاتأداة تخطيطية قانونية تستند عل معايت  التخطيط الدارجة وطنيا

من النواح  التخطيطية لحماية وضمان حقهم  والبيئية واالقتصادية االجتماعية ظروفالالمحلية والذي من شأنه تحسي    التجمعات
  
  مستوى معيشر

   . الئقف 
للتجمعات محلية التنموية الجندة وتحديث األ إل تطوير  يسع االتفاقية، إن مجال نفس السياق وف 

   للتطوير واستقطاب مشاري    ع البنية التحتية. كأداة   الستخدامها المستهدفة 

 األهداف .4

   الس               تخ دام ات ةتفص               يلي  ال ةهيكلي  ال اتمخطط  ال للمهم ة بتح دي ثيتمث ل اله دف الع ام 
  األراض 

التجمع ات المس               ته دف ة وتح دي ث  ف 
  ول الواقع الجيوس              ياش  الص              عب. وتتمثل والمنعة والقدرة لتعزيز حيازة المس              كن  المحلية فيها تنموية الجندة األ 

عل الص              مود ف 
 :  األهداف التفصيلية فيما يل 
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  للتجمعات الس        ك  الس        تخداماتتفص        يل  التنظيم  المخطط ال تحديث •
بهدف توفت  إرش        ادات للتطوير  نية المس        تهدفة ااألراض 

  والص        ج  والتعليم  
  القطاع الس        كاب 

  والطبيع  بما يش        مل الحفا  و  ،وما إل ذلكوالبنية والتنمية ف 
وتوفت    عل الموروث الثقاف 

 كمخطط هيكل  شامل لمنطقة مسافر يطا. اإلقليم   وتطوير وتحديث المخطط . ت عامةآفراغات ومنش 

  تش   مل؛ مخططات ش   بكة الطرق والمواص   الت، مخططات  تطوير المخططات القطاعية التفص   يلية للتجمعات المس   تهدفة  •
والتر

، مخططات ش       بكات الكهرباء والطاقة،  ب وتض       يف مياه األمطار، مخططات الض       ف الص       ج 
أحكام التنظيم  ش       بكات مياه الش       ر

 لالحتياجات الخاصة لبعض التجمعات. باإلضافة إل أي مخططات تفصيلية قد يتطلب وجوالبناء، 
ً
 ودها نظرا

  تنفي ذ مش                اري    ع البني ة  المس               ته دف ة  للتجمع اتموي ة المحلي ة ناألجن دة الت ثتح دي  تطوير و  •
من خالل تح دي د أولوي ات التجمع ف 

وع منها،    التحتية المجتمعية، وحس    اب التكلفة التقدير لكل مش    ر
بما يتماشر  و  محدد ووض    ع خطة تنفيذ متكاملة ض    من إطار زمت 

، وذلك بش          كل تش          ار   مع امع المخطط    المحافظة  التنظيم  التفص          يل 
لتجمعات والهيئات المحلية ومديرية الحكم المحل  ف 

 المعنية. 

اكة مع وزارة الحكم المحلي  .5
ية وبالشر  مسؤوليات برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر

م الطرف األول بتوفت  المعلومات المتوفرة لدي  
  لها عالقة يلتر

 بما يشمل:  ةالهيكلي اتالمخطط بتحديثه والتر

 معات السكانية المستهدفة.  المحلية للتجالمخططات الهيكلية  •

 األجندات التنموية المحلية المعدة للتجمعات السكانية المستهدفة.  •

 (. Orthophotoتوفت  أحدث نسخة من الصورة الجوية للضفة الغربية )  •

•   
امات المالية حسب الدفعات المنصوص عليها ف  . حيث سيتم التعاقد بي   برنامج األمم المتحدة اتفاقية التعاونتسديد االلتر 

ية  كاء التنفيذ و للمستوطنات البشر  عل هذا األساس.  المؤسسات غت  الحكومية المحددة كشر

•   
  االجتماعات وورش العمل والمساعدة ف 

ام بالمشاركة ف   حشد أصحاب العالقة بالعملية التخطيطية. االلتر 

ة  استشاراتستقدم وزارة الحكم المحل   • عل عملية إعداد  واالضطالعقانونية خالل عملية إعداد المخططات ممن لديهم الخت 

 ومصادقة المخططات الهيكلية. 

كاء التنفيذ مسؤوليات  .6   شر

كاء التنفيذ س  وف يعمل  واألجندة   الهيكلية المحلية اتططالمخ الس  تكمال وتحديثعل توفت  المس  اعدة الفنية واللوجس  تية الالزمة  رسر
  اللقاءات الفنية ذات العالقة مع  تنمويةال

كة التنظيمالتخطيط و لجنة والعمل عل تمثيل التجمعات المستهدفة ف  وبالتنسيق  ، 5المشتر
م  . ه ذا ويلتر  ك اء التنفي ذ مع الجه ات الحكومي ة الفلس               طيني ة وب األخص وزارة الحكم المحل  بتغطي ة جميع التك اليف المتعلق ة بتنفي ذ   رسر

  ملحق بدالت األتعاب ) 
ام  (. 2رقم ملحق المس              ؤوليات الرئيس              ية التالية الذكر، وذلك كما هو موض              ح ف  مع التأكيد عل أهمية االلتر 

  بالجدول 
  والكادر االستشاري والفت 

 كافة األعمال.   إلنجاز الذي تم تعيينه  الزمت 

كاء التنفيذ سيقوم   بأداء المهام الرئيسية التالية:  رسر

  . من التجمعات السكانية المستهدفة لمتابعة أعمال التخطيط المختلفةفريق تخطيط أساش  تشكيل  •

الس تكمال وتحديث المخططات  لتحض ت  الخرائط األس اس ية الالزمة ( المتوفرة Orthophotoة الص ورة الجوية ) معالج •

كاء التنفيذ ، بحيث تكون مس   ؤولية الهيكلية المحلية   والمنش   ئات وترس   يمها وتس   ليمها عل ش   كل   رسر
حوس   بة كافة المباب 

 (shapefiles ) ، ( ي      ل خطوط الكنتور الفلس               طيني      ة ( المتوفرة عل نظ      ام  5تت   جيومولج بحي      ث تعكس الواقع  متر

  
يل احواض التسوية ، الطبوغراف  يل اي ابما يعكس الواقع، و تت     فرازات تت  

 . مصدقة حسب االصول لألراض 

ل للمناطق المس          تهدفة • والواقعة خارج الحدود التنظيمية والتجمعات غت   عمل مس          وح تخطيطية عل مس          توى المت  

 . المتوفرة وكما يتم االتفاق عليه مع الطرف األولبما يشمل الخدمات والمرافق العامة المنظمة 

 
  عكس ذلك.  5

 لن يتم نقاش المخططات الهيكلية مع السلطات اإلرسائيلية، إال إذا قرر الجانب الفلسطيت 
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 بواسطة نظم المعلومات الجغرافية •
ً
  يتم تجميعها من المسوحات الميدانية مكانيا

 . ربط المعلومات التر

  عمل تخص         ص         ية ة)من خالل ورش           المس         تهدفة بناء القدرات الفنية التخطيطية والتنظيمية لممثل  الهيئات المحلية •

 . ( واحدة لكل مجموعة

يتم من خاللها تحديث  )بما ال يقل عن ثالث ورش  ات(  المس  تهدفة المحليةعمل ورش  ات عمل عل مس  توى التجمعات  •

المخطط  ات الهيكلي  ة والمخطط  ات القط  اعي  ة واألجن  دة التنموي  ة المحلي  ة من خالل منهجي  ة تش                 اركي  ة مع الس               ك  ان  

 وممثل  الهيئات المحلية ومديرية ال
  المحافظة ذات العالقة. المحليي  

 حكم المحل  ف 

عل  للمخططات المحلية )ال تقل عن ثالثة بدائل للمخطط الواحد( تخطيطية وبدائل إعداد تقارير وص       فية تفص       يلية  •

 . دراسة آلية تقييم أثر حقوق اإلنسانأن يتم مناقشتها ضمن إطار 

   . المختصة، وحسب ما يرتئيه الطرف األولالتنظيم التخطيط و للجنة  ا المتوافق عليه المخططاتتسليم  •

 منهجية ال .7

ل العمل بالمشاركة مع المجتمع المحل  ومؤسسات  عباستكمال وتحديث المخططات الهيكلية المحلية ترتكز منهجية العمل الخاصة 
  والهيئ ات المحلي ة الممثل ة للمواطني   وك اف ة األطراف ذات العالق ة

أم ا الخطوات اإلجرائي ة المتعلق ة بعملي ة التخطيط  . المجتمع الم دب 
ش       اد فإنه س       يتم     االس       تر

ياب    نفس الس       ياق ترتكز منهجية العمل عل بدليل التخطيط الفت  
ش       اد وف     االس       تر

بآلية أثر حقوق اإلنس       ان ف 
افق مع مقابالت مفتوحة ش به  هيكل  عملية إعداد المخطط ال ات كمية ونوعية، تتر منظمة، بحيث تس مح بتحليل قبل   بما يش مل مؤرسر

كز عل القطاع  ي   وبعدي الخاص بتدخالت التخطيط عل حقوق اإلنس        ان للس        كان الفلس        طيني   المنطقة "ج". غت  أن التقييم س        ت 
 ف 

، مصادر المياه، أماكن العمل والخدمات األساسية   ذلك الوصول لمناطق الرع 
  واحتياجاته األساسية، بما ف 

  وكما هو مو  السكاب 
ضح ف 

   آلية أثر حقوق اإلنسان المرفقة. 

 تشكيل الفرق التخطيطية وتصميم عملية التخطيط : المرحلة التمهيدية

 إقرار هيكلية إدارة عملية التخطيط •

  لعملية التخطيط •
 إقرار برنامج تفصيل  وزمت 

كاء وأصحاب العالقة •  تحديد الشر

 التخطيطإقرار خطة للحشد والمناضة مختصة بجهود عملية  •

كاء •  إطالق العمل بالبدء بتحديث المخططات الهيكلية المحلية مع أصحاب العالقة والشر

 تشخيص وتحليل الوضع القائم: المرحلة األول

اتيجية المتوفرة من خالل التواصل مع أصحاب العالقة )الهيئات   • تشخيص الوضع القائم وتحليل القطاعات التنموية واالستر

 المؤسسات جهة االختصاص( المحلية والوزارات و 

مراجعة محتوى المخططات الهيكلية وأجندة التنمية المحلية المعدة للتجمعات المس تهدفة وبحس ب آلية تقييم أثر حقوق  •

 اإلنسان

 تصميم وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمخططات الهيكلية والقيام بأعمال المسوحات الميدانية وتخزين المعلومات •

  المجاالت التالية: إعداد مسودة التحلي •
 ل التشخيض  والقطاع  بما يشمل إمكانيات وتحديات التنمية ف 

o  الطرق والمواصالت وشبكات المياه والمجاري –البنية التحتية 

o   االقتصاد المحل 

o الصحة العامة 

o التعليم 

o السياحة، إلخ 
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 سنة( 16تحديد الرؤية التنموية والمكانية ): المرحلة الثانية

  المستقبل  للتجمعات المستهدفةوضع  •
 سيناريوهات للنمو السكاب 

إعطاء خطط تص      ورية وإرش      ادات تخطيطية للتعامل مع األولويات التنموية بما يش      مل ش      بكات الطرق والمواص      الت العامة   •

اتيجية للمحافظات المستهد اء، إلخ وبما يتماشر مع الخطط التنموية المكانية االستر  فة   والمناطق العامة والخض 

 تحديث المخططات الهيكلية المحلية للتجمعات المستهدفة: المرحلة الثالثة

 تطوير وتحديث المخططات القطاعية التفصيلية ضمن المخططات الهيكلية المحدثة •

خيص والبناء •   إعداد وتحديث نظام أحكام التر

، بهدف استكم • ال اإلجراءات الالزمة مع لجان التنظيم التوافق عل المخرجات مع الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحل 

 المختصة

  حال تم االتفاق عل ذلك •
كة ف   تسليم النسخة المتفق عليها للجان التخطيط والتنظيم المشتر

امج والتدخالت التنموية المحلية: المرحلة الرابعة  تحديث أجندة الي 

•  
ً
 تحديد وتوصيف التدخالت التنموية المحلية وربطها مكانيا

  محددوضع  •
 خطط للتنفيذ والمتابعة ضمن إطار زمت 

 بناء القدرات الفنية التخطيطية والتنظيمية •

 العمل عل رفع الكفاءة الفنية لمتابعة إقرار وتنفيذ المخططات الهيكلية المحلية لممثل  الهيئات المحلية •

 الزمنية الخطة .8

ام بالخطة الزمنية .أ م  االلير  كاء التنفيذ : يلتر    تفصيل  بتقديم خطة عمل مربوطة    رسر
موضح فيه كافة األنشطة والمهام  بجدول زمت 

ة ال تتجاوز أسبوعي   بعد توقيع االتفاقية، وبعد التشاور مع الموئل ةالمجتمعي اتوورش العمل واللقاء
 وذلك خالل فتر

  المرفق  .ب
م الطرفان بالجدول الزمت  ها مع  ،شهر 12والذي يجب أن ال يتعدى يلتر  ويد بالفرق الموازية وتوفت   

القدرة عل التر

 :لتشي    ع العمل إذا دعت الظروف لذلك

 

ح ي المقير
 الجدول الزمن 

 األنشطة الرئيسية  المرحلة
 المدة الزمنية
 )باألشهر(

المرحلة 
 التمهيدية

  1 تشكيل الفرق التخطيطية وتصميم عملية التخطيط

المرحلة 
 األول

  3 القائمتشخيص وتحليل الوضع 

المرحلة 
 الثانية

  1.5 سنة( 16تحديد الرؤية التنموية والمكانية )

المرحلة 
 الثالثة

  5 المحلية للتجمعات المستهدف ةالهيكلي اتالمخطط تحديث

المرحلة 
 الرابعة

امج والتدخالت التنموية المحلية ث أجندةتحدي   1.5 الي 

 شهر 12  
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 )النتائج والتقارير(المخرجات الرئيسية  .9

كاء التنفيذ بتسليم جميع الوثائق المتعلقة ب وط لنتائج، وتكون المخرجات )االمخططاتيقوم رسر بدالت األتعاب عليها  والتقارير( المشر
: (( 2) )أنظر الملحق    الجدول التال 

 كما ف 

  
  تسليمها ف 

وع )تشمل الدراسات والمخططات( ينبع  ونية )ملفات مفتوحة محملة عل قرص صلب  3جميع وثائق المشر نسخ الكتر
نسخ ورقية، وكذلك يجب تقديم جميع البيانات الجغرافية والطبقات المكانية )ملفات مفتوحة(   3( و2GBخارح   ال تقل مساحته عن  

  استخدمت لتحليل وإنتاج الخر 
ه(. بحيث تكون هذه الخرائط بنفس مواصفات GIS     "lyrs  ،gdb  ،shp  ،mxdائط )أوتوكاد ،  التر " أو غت 

ونية المرفقة بالدراسات.   ومحتويات الخرائط الورقية أو اإللكتر

  اوراق مطوية ضمن وثائق    A3تكون خرائط المخططات الهيكلية المحلية والمخططات القطاعية التفصيلية عل اوراق بحجم  
الدراسة ف 

  دليل 
. أما الوثائق األخرى المطلوبة والمخرجات تكون حسب المواصفات الفنية الواردة ف   

  دليل التخطيط العمراب 
وليس كما ورد ف 

  ونظام الجيومولج. 
 التخطيط العمراب 

كاء التنفيذة من المؤهالت المطلوب .10  شر

يك المنفذ أن يكون مسجل    عل  يجب أ.   مسح  أو أكاديمية  غت  ربحية  ؤسسةمكالشر
ة مناسبة ف  ، وتعبئة و تسوية  ، وذات خت   

األراض 
  األرض

، وحقوق المرأة ف   . المجتمع، والمساواة بي   الجنسي  

كاء التنفيذ يجب أن يوفر  ب. تحديث المخططات فريق متعدد التخصصات من أجل معالجة وإنجاز المهام المطلوبة خالل مرحلة  رسر
  الهيكلية المحلية

  التخطيط المكاب 
ات ومهارات ف  اتيج   . كما يجب أن يمتلك أعضاء الفريق خت 

ومجاالت متخصصة مثل  واالستر
باإلضافة ، االقتصاد والزراعة والتنمية المجتمعية والدراسات البيئية والبنية التحتية والوضع الجيوسياش  وأي تخصص ذو عالقة

  التوجهات التنموية وكذلك إلمام بالتجارب الخاصة بالتخطيط التنموي  إل مهارات  
اتيج   االتصال والتواصل، إلمام ومعرفة ف 

 االستر

 جدول المخرجات

 التقرير الرقم
 تاري    خ التسليم

 (االتفاقيةمن تاري    خ التوقيع )

1 

 التقرير األولي 
  ويشمل 

تيبات الالزمة  التفصيل   منهجية وخطة العمل والجدول الزمت  والتر
وع وفريق التخطيط األساش   بما يشمل المهام المنوطة بفريق العمل للمشر

خطة الحشد والمناضة و  )المكون من المجتمع المحل  وأصحاب العالقة( 
   التخطيطالمختصة بجهود عملية 

 

 شهر  1بعد 
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 التقرير التشخيصي 
اتيجيةويشمل تحليل الوضع القائم وتحليل القطاعات التنموية   واالستر

وقاعدة البيانات ومراجعة المخططات الهيكلية المعدة والرؤية التخطيطية 
 الستكمال وتحديث المخططات الهيكلية

  أشهر  4بعد 

3 
والمخططات القطاعية التفصيلية المخططات الهيكلية المحلية 

 وأجندة التنمية المحلية
  شهر  12بعد 

4 
 التقارير الدورية

 الشهرية اإلنجاز وتقارير  تقارير ورش العمل واللقاءات المجتمعيةوتشمل 

خالل أسبوعي   من عقد الورشة أو 
ي بشكل شهري /  اللقاء الجماهت 
وع  مرحل  حسب مرحلية المشر

5 
ي التقرير 

 النهان 
ل المشاكل إضافة ست  العمل والنشاطات والمخرجات المختلفة باإل  ويشمل 

حة منأعداد و ثناء اإل أوالمعيقات  كاء التنفيذ ي توصيات مقتر    رسر
  12بعد 

ً
  شهرا

  12  
ً
 شهرا
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ط توفت  رئيس فريق ومساعد خبت  تخطيط   والتنمية المجتمعية التشاركية.   من مجموعة بشر
يك المنفذ التقدم لألكتر يستطيع الشر

 .  آخريي  

كاء التنفيذ الكاد ت. ة الذاتية المطلوبر يكِون رسر ، مع مراعاة إرفاق الست    الجدول التال 
وع،  للعمل كما ف  ح النجاز المشر للكادر المقتر

ة الذاتية  وع. وتكون الست    المشر
امه بالمشاركة ف   مرفقة بتوقيع كل شخص عل التر 

 المسؤوليات المؤهالت عضو الفريق الرقم

خبت  تخطيط  1
  
 مكاب 

اتيج   
واستر

)رئيس فريق 
 التخطيط(

  التخطيط  •
شهادة جامعية ف 

ي  الحض 

ة عملية ال تقل عن   • سنة   15خت 

ي    التخطيط الحض 
ف 

اتيج   
 واالستر

 القدرة عل قيادة الفريق •

القدرة عل التحليل وإعداد  •

 التقارير

 

 قيادة فريق التخطيط وتيست  االجتماعات وورش العمل •

العالقة خالل تنفيذ أنشطة التنسيق مع كافة أصحاب  •

وع  المشر

 إعداد التقارير المختلفة •

 ضمان جودة المخرجات •

 المساهمة بإعداد المخططات المحدثة •

  نقاش المخططات مع لجنة  •
تمثيل التجمعات المحلية ف 

 المختصةالتنظيم التخطيط و 

مساعد خبت   2
 التخطيط

  التخطيط  •
شهادة جامعية ف 

ي  الحض 

ة عملية ال تقل عن  •  10خت 

  التخطيط 
  سنوات ف 

  المكاب 

 مهارات االتصال والتواصل •

القدرة عل التحليل وإعداد  •

 التقارير

وع  •   تنفيذ أنشطة المشر
مساعدة رئيس فريق التخطيط ف 

 بالتنسيق الكامل مع الطرف األول

 

خبت   3
 المواصالت

•   
 هندسة شهادة جامعية ف 

أو هندسة  الطرق والمواصالت

مدنية تخصص الطرق 

 والمواصالت

ة عملية ال تقل عن  •  10خت 

  تخطيط سنوات 
ف 

 المواصالت 

إعداد مخططات عل القدرة  •

 المواصالت

تحليل قطاع المواصالت من حيث التحديات والفرص  •

 الكامنة

  ورش العمل واالجتماعات الفنية لنقاش  •
المشاركة ف 

وع مع أصحاب   العالقةمخرجات المشر

  إعداد نظام المخطط الهيكل   •
بما يتناسب مع المساعدة ف 

 مخرجات قطاع المواصالت

إعداد مخططات شبكة الطرق والمواصالت للتجمعات  •

  المستهدفة

خبت  البنية  4
 التحتية

•   
هندسة شهادة جامعية ف 

البنية التحتية أو الهندسة 

 تخصص البنية التحتية  المدنية

ة عملية ال تقل عن  •  10خت 

  تخطيط البنية سنوات 
ف 

 التحتية 

إعداد مخططات عل القدرة  •

 البنية التحتية

تحليل قطاعات البنية التحتية من حيث التحديات والفرص  •

 الكامنة

  ورش العمل واالجتماعات الفنية لنقاش  •
المشاركة ف 

وع مع أصحاب العالقة  مخرجات المشر

  إعداد  •
نظام المخطط الهيكل  بما يتناسب مع المساعدة ف 

 مخرجات قطاعات البنية التحتية

 إعداد مخططات البنية التحتية للتجمعات المستهدفة  •



حات    المنطقة )ج(  -استدراج مقتر
 استكمال وتحديث مخططات هيكلية محلية لتجمعات فلسطينية ف 

 

14 
 

  المساحة • مساح 5
 شهادة جامعية ف 

ة عملية ال تقل عن  •  5خت 

  المساحة
 سنوات ف 

القدرة إعداد مخططات  •

  
 المساحة واستخدام األراض 

جودة من التحقق من الصور الجوية المتوفرة والتأكد  •

 الخرائط األساسية الالزمة إلعداد المخطط ووضوح

القيام بالمسوحات الميدانية الخاصة بتحديث المخططات  •

 عل أرض الواقع

باحثون  6
 ميدانيون
)حسب 
 الحاجة(

  التخطيط  •
شهادة جامعية ف 

ي  الحض 

ة عملية ال تقل عن  •  3خت 

  
  سنوات ف 

 العمل الميداب 

وع •  جمع البيانات المختلفة أثناء تنفيذ أنشطة المشر

  إعداد التقارير والمخططات النهائية •
اء ف   مساعدة الخت 

 

كاء التنفيذ عل  ث. ته  رسر ح والمهام واألنشطة لكل فرد من أفراد الكادر مع مراعاة أن تتناسب خت 
  المقتر

تقديم جدول بالطاقم الفت 
حة له. وذلك حسب الملحق ) وتخصصه مع المهام المق  منفذ( / نموذج األنشطة والمهام للكادر ال3تر

ح إال بعد التقدم بطلب رسم  والموافقة الخطية عل ذلك من قبل  ج.
كاء التنفيذ استبدال أحد أفراد الكادر المقتر ال يحق للفريق رسر

. مع  ة أو أكتر ويد الطرف األول الفريق األول وبحيث يتم استبداله بشخص بنفس الكفاءة والخت  كاء التنفيذ بتر  مراعاة أن يقوم رسر
ة   بكتاب خط  موقع من الشخص الذي يراد    إرفاق الست 

استبداله بموافقته عل ذلك وبيان السبب. هذا ويتوجب عل الفريق الثاب 
امه ب ة الذاتية مرفقة بتوقيع كل شخص عل التر  وع، وتكون الست  ح إلنجاز المشر

وع مع إدراج الذاتية للكادر المقتر   المشر
المشاركة ف 

 تاري    خ التوقيع

  دليل التخطيط  ح.
كاء التنفيذ تثبيت زياراته الميدانية من خالل مجموعة العمل الفنية المحلية المعرفة ف  هذا ويتوجب عل رسر
  محاض  رسمية، وعل أن يقوم  

  لمناطق الدراسة أو من خالل الهيئات المحلية وتثبيت هذه الزيارات ف 
ويد الطرف األول العمراب  بتر 

 .  بنسخة من هذه المحاض 

   الحق  مال .11

  1)  ملحق رقم
 والمال  (: التقييم الفت 

 (: بدالت األتعاب2)  ملحق رقم

 منفذ(: نموذج األنشطة والمهام للكادر ال3)  ملحق رقم

   (: 4)  ملحق رقم
ياب   دليل التخطيط الفت  

 اإلنساندراسة آلية تقييم أثر حقوق  (: 5ملحق رقم ) 

انيةنموذج  (: 6ملحق رقم )   توزي    ع المت  
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ي والمالي 1) ملحق رقم
 (: التقييم الفن 

ي   وثائقتسليم الالمعنية    ؤسساتيجب عل الم
ون  ي شكل إلكير

 
   الموجه لعناية    الفنية والمالية بشكل منفصل ف

نفصلي   م  ملفي   موئل )ف 
   palestine@un.org-unhabitatبعنوان واضح( عل العنوان: 

  بحلول الموعد النهاب 
( نوفمي   29 ف  ي

ين الثان  بحلول  2020 )تشر
 )بتوقيت القدس( 12:00الساعه 

ً
 . ظهرا

 
  عمارة األهلية 

ية )الموئل( الواقع ف    مقر برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
سيتم عقد أجتماع أول  للجهات الراغبة بالتقدم ف 

، رام هللا يوم اإلثني   الموافق  17 –( 2للتأمي   )ط   
  تمام الساعة ال   23نزار قباب 

( ف   
ين الثاب   )توقيت القدس(.  10نوفمت  )تشر

ً
صباحا

  من خالل الروابط التالية: يست
اض   طيع الراغبي   بحضور اإلجتماع بإستخدام العالم اإلفتر

 
Microsoft Teams meeting  
Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  
Join with a video conferencing device  
unitevc@m.webex.com  
Video Conference ID: 129 484 792 4  
Alternate VTC dialing instructions  
Learn More | Meeting options  

  
 

ي تقديم ما يل  ؤسسات يتعي   عل الم
 للتقديم الفن 

 نسخة طبق األصل من شهادة التسجيل األصلية -
 المؤسسة غت  الربحيةأن نسخة طبق األصل من إثبات  -
 نسخة من الدستور أو النظام الداخل   -
ة ومؤهالت المووفي   الفنيي   الرئيسيي   ومرافق البنية التحتية للمو  الهيكل التنظيم   -    المؤسساتأن  اإلشارةمع  ،ؤسسةخت 

التر
 أعل  ستحصل عل نقاطتقودها النساء 

وع و  - وع الذي سيتم تنفيذه والمنهجية والنهج يجدول التنفيذلاوثيقة المشر أن  اإلشارةمع  ،لتشمل التحليل التفصيل  للمشر
   المؤسسات
 أعل  ستحصل عل نقاطلكادر المطلوب لتنفيذ لعمل لالنساء  تعي   التر

 
 عل المنظمات تقديم ما يل  

 للتقديم المالي يتعي  
 األصل  آلخر سنتي    التدقيق المال  نسخة طبق األصل من  -
 نسخة طبق األصل من البنك تبي   اسم البنك وعنوانه ورقم الحساب، إلخ -
وط العامة لألمم المتحدةخطاب موقع يفيد بالموافقة عل  - وط نموذج الشر ويؤكد صالحية العرض المال  لمدة  ،اتفاقية التعاونو ،  رسر
 يوًما 90
انيةنموذج باستخدام  (USDاألمريك  )العرض المال  بعملة الدوالر  -  (( 6ملحق رقم ) )  توزي    ع المت  
 

  والمال  من أرب  ع مراحل: 
 يتكون التقييم الفت 
عل   ةصلاحال  المؤسسات المعنيةنتقل فقط  ت. سبمعيار يحقق/ ال يحققاإللزامية لألقسام الثالثة  التقنة  : تقييم المعايت   1المرحلة  
  جميع المعايت  اإللزامية إل المرحلة التالية وعندئذ سيتم يحققدرجة "

ا لمعايت  مقياس النقاط ال" ف 
ً
 تقييم وفق

نقطة  1000/ 750عل  ةصلاحال المؤسسات المعنيةالثالثة مقابل معايت  مقياس النقاط. فقط  التقنية : تقييم األقسام2المرحلة 
 مرحلة التالية من التقييم المال  نتقل إل التسبجميع األقسام  ةوالناجحأو أكتر 
عل درجة "يحقق"   ةصلاحال  المؤسسات المعنيةنتقل فقط  تاإللزامية بمعيار يحقق/ ال يحقق. سالمالية  : تقييم المعايت   3المرحلة  

  جميع المعايت  اإللزامية إل المرحلة التالية وعندئذ سيتم تقييم العرض المال  
 ف 

 بأقل عرض مؤهل تم تلقيه: تقييم 4المرحلة 
ً
 العرض المال  مقارنة

 
 :   ثالث أقسام و  

 يشمل التقييم الفت 
ة القسم األول:  كاء خت    بطريقة تشاركية        المؤسسات المعنيةرسر

  مجال تنفيذ أعمال تسوية أراض 
 ف 

وع       وط المرجعية للمشر : موائمة خطة ومنهجية وآلية العمل المقدمة للشر  
 القسم الثاب 

ح من قبل القسم الثاث:  ات وكفاءة الكادر المقتر  للقيام بانجاز المطلوب          المؤسسات المعنيةمؤهالت وخت 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZlNjQ3YWEtOWNhZC00ZWQwLTg5OTctMTY2ZTZlOGQzOWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22c970e2c6-c847-4516-a8ed-2080e440cd66%22%7d
https://www.webex.com/msteams?confid=1294847924&tenantkey=unitevc&domain=m.webex.com
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=c970e2c6-c847-4516-a8ed-2080e440cd66&tenantId=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70&threadId=19_meeting_ZmZlNjQ3YWEtOWNhZC00ZWQwLTg5OTctMTY2ZTZlOGQzOWM4@thread.v2&messageId=0&language=en-US
https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/general_condition_services.pdf
https://www.ungm.org/UNUser/Documents/DownloadPublicDocument?docId=787510
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  بعد االنتهاء من التقييم 

: الفت   
 سيتم إجراء التقييم المال  وفق اآلبر

  و تقديمعل ال بالمئة 65يتم احتساب س •
.  بالمئة 35الفت   عل العرض المال 

  :  المؤسسات المعنيةسيتم فتح العروض المالية المقدمة من  •
  بلغت مجموع نقاط تقييمها الفت 

نقطة أو  1000/  750التر
  اقل من  المؤسسات المعنيةأما  والناجحة بجميع األقسام، ،أكي  

  كانت مجموع نقاط تقييمها الفت 
أو غت  نقطة  750التر

 فسوف يتم استبعادها وستعاد إليهم العروض المالية مغلقة. ، األقسام بأحدىناجحة 

 سيتم احتساب نقاط التقييم المال  لكل متقدم تم فتح عرضه المال  وفقا للصيغة التالية:  •
 المؤسسة المعنية= اكت  عدد ممكن من النقاط /  اقل األسعار * السعر المقدم من  المعنيةللمؤسسة نقاط التقييم المال  

  والتقييم المال  لكل  •
  لم تستبعد، ثم سيتم إحالة المؤسسات المعنية سيتم جمع نقاط التقييم الفت 

عل  اتفاقية التعاونالتر
  وبحسب ما يرتئيهأعل مجموع لنقاط التقييم المال  وال ةصاحب المؤسسات المعنية

 الموئل.  فت 
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 (: بدالت األتعاب2) ملحق رقم

كاء التنفيذ تعاب للفريق األتدفع بدالت    رسر
ً
:  وفقا  لما يل 

وع  التعاون من قيمة اتفاقيةبالمئة  15الدفعة األول:  • بعد توقيع االتفاقية وتقديم خطة العمل وهيكلية إدارة المش     ر
 من قبل الفريق األول.  ها والموافقة علياالول  وتسليم التقرير 

بعد تس      ليم التقرير التش      خيض        والموافقة عليه من قبل الفريق  التعاون اتفاقيةمن قيمة بالمئة  25الدفعة الثانية:  •
 األول. 

   المحدثة  ةالهيكلي اتالمخططبعد تس   ليم  التعاون اتفاقيةقيمة من  بالمئة 35الدفعة الثالثة:  •
وتس   ليم التقرير النهاب 

من  ا هعليوتس         ليم جميع المخرجات )الوثائق والتقارير( بعدد النس         خ والمواص         فات المطلوبة وذلك بعد الموافقة 
 .   للجنة التنظيم المختصة المخطط الهيكل  والدراسات ذات العالقة وتسليم قبل الفريق األول

  ح ال التع اون اتف اقي ةمن قيم ة ب المئ ة  15ال دفع ة الرابع ة:  •
لجن ة  التوافق عل ح دود المخطط )الخط األزرق( مع  ف 

  حال إنعقادها خالل مدة اإلتفاقية. التنظيم التخطيط و 
كة ف   المشتر

ة:  •   ح ال التع اون اتف اقي ةمن قيم ة ب المئ ة  10ال دفع ة الخ امس                ة واألخت 
  جلس                ات   التجمع اتتمثي ل  ف 

المحلي ة ف 
  ح  ال إنعق  اده  ا خالل م  دة اإلتف  اقي  ة النق  اش مع 

ك  ة ف    التخطيط والتنظيم المش               تر
  ح  ال  ة التق  دم ف 

 عملي  ة وذل  ك ف 
اض حس          ب األص          ولش          هور بعد إيداع المخطط  6النقاش وبما ال يزيد عن  )وهذا قد يس          تدع  تمديد مدة   لالعتر

 شهور للمتابعة الفنية(.  6اإلتفاقية لمدة 

  للكادر المنفذ هام (: نموذج األنشطة والم3) ملحق رقم 

 االسم 
ة/  الخي 
 االختصاص

سنوات 
ة  الخي 

 األنشطة والمهام العمل
 أيام العمل

ي  ي  مكتن 
 المجموع ميدان 

1    - ..................................... 

- ..................................... 

- ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2        

....        

ي 4) ملحق رقم
يان    (: دليل التخطيط الفي  

  
ياب   دليل التخطيط الفت  

 دراسة آلية تقييم أثر حقوق اإلنسان(: 5ملحق رقم )

 دراسة آلية أثر حقوق اإلنسان

 

 

http://www.baladiyat.ps/CMS/Upload/Admin/Documents/Urban%20Planning%20Manual2013-%20MoLG-Palestine.pdf
https://unhabitat.org/the-human-rights-impact-assessment-mechanism-and-local-outline-plans-in-the-so-called-area-c-west?fbclid=IwAR1tOuYEJS7IHYOOxH20h8AoXTUnlkspSVmzQtPZr41jYZICHO-sLM6MJXI
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انية6ملحق رقم )  (: نموذج توزي    ع المي  
 

عرض س          عر للحص          ول عل ص          ور جوية حديثة للتجمعات المس          تهدفة وبدقة ال تقل عن  ا يجب عل المتقدمي   أن يرس          لو 
 .ويشكل تفصيل  للتجمعات والمساحة بالدونم سم10

 

 الرقم البند الوحدة  عدد الوحدات (USD)سعر الوحدة   

ية         1 الموارد البشر

 1.1 الكادر اإلداري       

 1.1.1  شهر   

 1.1.2  شهر   

 1.1.3  شهر   

      
 1.2 الكادر الفت 

 1.2.1  شهر   

 1.2.2  خطة   

 1.2.3  خطة   

ية مجموع         الموارد البشر

 2 المقرالمعدات و     

 2.1  شهر   

 2.2  شهر   

 2.3  شهر   

    المعدات والمقر مجموع    

  
 التكاليف والخدمات األخرى    

3 

 3.1   سعر موحد    

    التكاليف والخدمات األخرى مجموع       

 4 لتدريب / التوعية / المناضةا       

       4.1 

   لتدريب / التوعية / المناضةا  مجموع       

  الكل   مجموع        

 

 نطاق العملنهاية 
 
 


