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 االختصارات والتعريفات 
 

ية )برنامج األمم المتحدة    الموئل  ( UN-Habitatللمستوطنات البشر

 
ً
  فلسطي   ويعادل حاليا

 دونم  متر مرب  ع  1,000نظام قياس مساحة مستخدم ف 
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 خلفية عامة .1
 الحال  

  المقيد  التمويلو االحتالل اإلرسائيل  عن واقع  المتمثلة بالمعيقات الناتجةتجزئة من الحالة ب يتمثلإن واقع فلسطي  
  نفصال المحلية والوطنية، واإل   المؤسسات إليرادات، ونظام داخل  معقد لتوزي    ع اإليرادات بي    هشه لتحصيل    تبسبب معدال   والضعيف 

، حيث ال يمكن  حركة  السياس  المستمر بي   السلطة الفلسطينية و  حماس، واالقتصاد الضعيف الذي يعتمد عل االقتصاد اإلرسائيل 
 للتنمية االقتصادية أن تتخىط مستو 
ً
  ا

ً
  هيكليا

ً
وتأمي   حرية  ألنها ال تستطيع الوصول إل المدخالت الهامة من الموارد الطبيعية  محددا

أو تفاقمت بسبب االحتالل والحصار المستمر   نتجتبدرجات متفاوتة، فإن العوامل المذكورة أعاله إما  ألشخاص والبضائع. ل نقل الت
  هذا السياق المعقد، ركزت وزارة الحكم المحل  والمجتمع الدول  عل تعزيز تقديم الخدمات عل  

 
لغزة والرصاعات المسلحة المتكررة. ف

، وتعزيز قدرتهم عل الصمود وكذلك لتعزيز ر  ، لتوفت  فوائد تنموية ملموسة للمواطني     كمؤسسات   الهيئات المحليةؤية  المستوى المحل 
   حكومية ذات مصداقية. 

ً
، ومن الممكن وجود مجاالت دعم جديدة محتملة  هعل الرغم من التحديات المذكورة أعال   كان التقدم ملحوظا

 ، اء الدولة  أهداف بن ودعممن أجل تعزيز أهداف الديمقراطية المحلية القوية، وترشيد االنقسامات المتعددة داخل قطاع الحكم المحل 
 .   والمحل 

 بشكل عام من خالل تعزيز التعاون الوطن 

  وحدها معالجة مضاعفات معدالت التحرص  غت  المسبوقة، حيث يعيش 
  المائة  77ال تستطيع الحكومة عل المستوى الوطن 

 
من   ف

ية )   المناطق الحرص 
 
  المائة  71السكان ف

 
  الضفة الغربية و   ف

 
  المائة 87ف

 
  قطاع غزة ف

 
، ، ف  

(  2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 
  المنطقة 

 
   (. 1995) بحسب تصنيفات اتفاقية أوسلو  "ب "والمنطقة  "أ" بشكل رئيس  ف

ً
   هذه الحقيقة تخلق ضغطا

ً
ايدا     متر 

عل األراض 
  المائة من سكان األر  8والبنية التحتية والموارد. يعيش 

  ا ف 
،  ض    مخيمات الالجئي  

  تتمت   بمستويات عالية  الفلسطينية المحتلة ف 
والنر

  األر   قلة التنظيممن  
 الفعل  ف 

ية، مما يجعل عدد سكان الحرص    ا وتعتت  إل حد كبت  ذات طبيعة حرص 
  85الفلسطينية المحتلة حوال     ض 

  المائة، وتعيش نسبة 
  المناطق الريفية، المشار إليها باسم المنطقة  15ف 

  المائة المتبقية ف 
أوسلو   تفاقيةبحسب تصنيفات ا  "ج"ف 

  (. 1( )الشكل 1995)
ً
  فلسطي   نموا

  يشهد التحرص  ف 
ً
 مطردا

ً
  ، مدعوما

ً
  المرتفعة والتنمية المركزة مكانيا

مع   بمعدالت النمو الديموغراف 
ي بلغ    عام  3.2مساحة محدودة للتوسع. مع معدل نمو حرص 

  المائة ف 
  المائة من   25، تم تصنيف فلسطي   ضمن أعل 2015ف 

ف 
ة. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان فلسطي   إل البلدان    المناطق   5.3، من بينهم 2030ماليي   نسمة بحلول عام  6المتحرص 

مليون ف 
ية.  ، إل زيادة الضغط    الحرص  ي الشي    ع والتنمية غت  المتكافئة داخل فلسطي     والتجزئة المكانية، إل جانب النمو الحرص 

أدت ندرة األراض 
 عل السلطات المحلية. 

  المائة  60أكتر من  "ج "تمثل المنطقة 
  إقامة الدولة الفلسطينية، حيث تحتوي عل   ف 

  الضفة الغربية وتعتت  حجر الزاوية ف 
من أراض 

  المنطقة فل 300,000ال يزال ما يقرب من  موارد طبيعية وتاريخية قيمة. 
  ف 
يواجهون مشاكل تتعلق بالتجزئة اإلقليمية   "ج"سطين 

     . التمويليةواإلدارية والقيود 
قية المحتلة، بما ف  تتفاقم هذه الظروف بسبب استمرار مصفوفة السيطرة عل الضفة الغربية والقدس الشر

   النار، إلخ. والمناطق العسكرية ومناطق إطالق    االستيطانيةذلك الجدار الفاصل والمستوطنات اإلرسائيلية والطرق  
ً
  18,711  يوجد حاليا

  جميع أنحاء الضفة الغربية، منها 
  المائة تستهدف المنطقة  92.3أمر هدم ضد مباٍن مملوكة لفلسطينيي   ف 

، ويستمر هدم 1" ج"ف 
 كما   المنازل والبنية التحتية. 

ً
  المناطق  يتأثر أيضا

، حيث لديهم  " بتلك الممارساتب "و  "أ "العديد من الفلسطينيي   الذين يعيشون ف 
  المنطقة  

اإلرسائيلية، تعتت  السلطات اإلرسائيلية البناء من    السلطاتدون الحصول عل إذن تخطيط من    . "ج"ممتلكات أو مصدر رزق ف 
  المنطقة 

  ومن المقرر هدمه.  " ج"أي نوع ف 
 غت  قانوب 

  العامة والخاصة وتدرج  تش
  الخاصة غت  المسجلة عقبة أمام عملية التنمية؛ بما أن الخطط المكانية المعدة تمت   بي   األراض 

كل األراض 
  الخاصة، ال تأخذ الخطط بعي   االعتبار قضايا الملكية والتسجيل المحددة. يعد  

، ولكن داخل األراض    النهج التشارك 
هذه الجوانب ف 

 
ً
  نظر أم هذا عائقا

 ام تطوير األراض 
ً
  ا

ً
  الخاصة، مثل الرصف الصح    ألن الكثت  من المرافق العامة والبنية التحتية ستستخدم حتما

األراض 
  ومياه األمطار والطرق الثانوية و
  العامة التعاون بي   المالكي   من أجل االستثمارات ف 

   العديد من المناطق، قد يتطلب عدم توفر األراض 
 . ذات الحجم األكت  

  عل الرغم من التحديات العديدة 
  ا األر  ف 

  قطاع الحكم   ،الفلسطينية المحتلة  ض 
نتقل مفهوم التحرص  المستدام إل مركز الصدارة ف 

  فلسطي   
  األمم المتحدة، فقد وقعت علو عالوة عل ذلك،  .المحل  ف 

أهداف   عل الرغم من أن فلسطي   ه  دولة مراقبة غت  عضو ف 
     2030  لعام  المستدامة لتنمية  ا 

 2015  أيلول ف 
ً
وهو هدف قائم بذاته بشأن المدن، بعنوان    -  الحادي عشر الهدف    ، وبالتال  اعتمدت أيضا

ية شاملة    وبالتال    ومستدامة".   وقادرة عل الصمود وآمنة  للجميع  "جعل المدن والمستوطنات البشر
ً
فت فلسطي   طوعا بالتوسع    ، فقد اعتر

ي ونمو المدن كقو     الخطة ، تبنت فلسطي   بنفس الطريقة ة تحويلية للتنمية. الحرص 
ية الجديدة ف  ين أولالحرص  ، وبالتال  2016 تشر

 
  الفلسطينية المحتلة  1

  اإلراض 
: بيانات أولية عن حوادث وإخطارات الهدم )غت   (2020) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ف 

 منشورة(
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ية الجديدة وافقت مرة أخرى عل العمل من أجل مدن أكتر استدامة.  مع أهداف التنمية المستدامة، وال سيما   تتوافق الخطة الحرص 
  يمكن للمدن من خاللها تحقيق الهدف الوسائل واألدوات ا  كما تحدد ،  الحادي عشر الهدف 

 . الحادي عشر لحاسمة النر
 

  تتمت   بمعدالت فقر عالية،  الكامنةال يمكن للحكومة المركزية أن تستغل بفعالية اإلمكانات 
  المدن والبلدات النر

 
وضعف وصول  ف

 جديدة للحوكمة التشاركية، أو بشكل أكتر تحديد منهجياتإل  حاجةلذلك، هناك  تشاركية لصنع السياسات. الليات اآلأو  األصوات
ً
إل  ا

يجب أن ينعكس ذلك من   . المستهدفي   من المواطني    درجة ممكنة قرب أل حيث يتم اتخاذ القرارات  إتخاذ القرارات والتشاركية هرمية
  إل المستويات  

  تعزيز الروابط    م الخدمات. األدب  لزيادة كفاءة وفعالية تقديالحكومية  خالل تفويض وظائف التخطيط المكاب 
وهذا يعن 

  المنطقتي   
 
  الغالب ف

 
ية، ف ( مع نقاط القوة  " ب"و  " أ"الوظيفية والتعاون بي   المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية )المناطق الحرص 

  الغال
 
 قدرة عل المنافسة وبالتال  يمكن مشاركة النمو االقتصادي بشكل أفضل مع المناطق النائية الريفية، ف

ب  التكميلية حنر تصبح أكتر
  المنطقة 

 
وس ك . "ج"ف   تشتد الحاجة إليها خاصة بعد جائحة فت 

  التنمية االقتصادية اإلقليمية النر
 
ورونا  من شأن ذلك أن يساهم ف

 . 19-المستجد كوفيد
 

فقد أحدثت األزمة صدمة سلبية للمدن والبلدات الفلسطينية  ، 19- باإلضافة إل التبعات اإلنسانية وآثار الصحة العامة لجائحة كوفيد
 من؛من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية،  

ً
  األ ،  الفقر ، مستويات  سبل العيشالرفاهية، الوظائف،    وضعت عل المحك كال

،  من الغذاب 
  أن حالة طوارئ  ،  التماسك االجتماع  

 
  تحقيق أهداف    19-جائحة كوفيداالستقرار المال  والمؤسسات. ليس هناك شك ف

 
تهدد التقدم ف

ية الجديدة التنمية المستدامة ،    األر  والخطة الحرص 
  ا ف 

عدم المساواة والتميت    أوجه الفلسطينية المحتلة وتؤدي إل تفاقم وتعميق  ض 
 
ً
 . الموجودة مسبقا

 
  هذا السياق

ية وطنية ، هناك حاجة لصياغة واعتماد ف  ف سياسة حرص  ية الوطنية2014الموئل ) . ُيعرِّ "مجموعة   ا بأنه ( السياسة الحرص 
الحكومة لتنسيق وحشد مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤية وهدف   ها تقود مدروسة من القرارات المستمدة من عملية  جانسةمت

ية التحويلية واإلنتاجية والشاملة والمرنة  كي   من شأنه تعزيز التنمية الحرص 
عملية متعددة القطاعات   وه   . "عل المدى الطويلمشتر

ية    العالقةومتعددة المستويات ومتعددة أصحاب   ية وتهدف إل تحويل المناطق الحرص    تجمعات السكنية وال وتتمحور حول التنمية البشر
ية الوطنيةتعد  األخرى.  أداة أساسية يمكن للحكومة من خاللها تسهيل أنماط التحرص  اإليجابية ويجب أن تكون قادرة   السياسة الحرص 

  المحاور 
  المناسب، والتمويل اإلطار  -عل خلق الظروف المواتية من خالل نهج ثالبر

، والتخطيط والتصميم الذي  للبلدياتالقانوب 
 .   والرأس 

  فلسطي     يوضح التنسيق األفقر
ية ف    المناطق الحرص 

  تظهر ف 
تتطلب القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية المعقدة النر

 ع  منهجية
ً
، فضال  

ية ومستوى أعل من التنسيق الرأس  واألفقر اكات اإلبداعية خارج القطاع العام. أوسع للسياسة الحرص  عل هذا  ن الشر
ية الوطنيةالنحو ، فإن قيمة      السياسة الحرص 

ً
  المنتج نفسه، ولكن أيضا

  العملية  ليست فقط ف 
  يمكن أن تتيح البيئة التخاذ قرارات    ف 

النر
  
 . مدروسة ودعمها من قبل طبقات مختلفة من المجتمع الفلسطين 

 
وع إل دعم صياغة   ية الوطنية  يهدف المشر مع أحكام للربط بي   الضفة    1967فلسطي   المستقلة ضمن حدود عام  دولة  لالسياسة الحرص 

  إطار 
قية المحتلة وقطاع غزة ف    ذلك القدس الشر

  الغربية، بما ف 
  المكاب 

.  المخطط الوطن  المخطط  تم إعداد عملية صياغة  لفلسطي  
  
   الوطن 

  إطار عمل واسع متعدد القطاعا  بتنسيق المكاب 
، ف  ، يجمع وزارات تنفيذية إضافية كأطراف فاعلة  ت من وزارة الحكم المحل 

  ذلك وزارة النقل، وزارة الزراعة، 
ة من عدد من الجهات الفاعلة  وتحديد جودة البيئة، إلخ.  سلطة رئيسية، بما ف  أحكام للمشاركة المبارسر

  الحكومة والم 
  جميع  الرئيسية اإلضافية ف 

  ف 
  لضمان حوار تشارك  حقيقر

ية الوطنية   تهدف  العملية.   مراحلجتمع المدب    السياسة الحرص 
  نمو الناتج  

ة للقطاعات ف  إل تقييم السيناريوهات الممكنة والمرغوبة، من حيث عمليات التحول االقتصادي، لألهمية النسبية المتغت 
ايد المتوقع عل اإلسكان والخدمات وما إل ذلك.  ية  يالس ستدعم  المحل  اإلجمال  لعملية التحرص  الوشيكة للطلب المتر  اسة الحرص 

  برمجة االحتياجات    الوزارات  الوطنية
   بإستقالليةالقطاعية ف 

ً
جمة    لذلك.   وإنتاج خطط قطاعية وفقا سيتم بعد ذلك بذل جهد جماع  لتر

اتيح   المعتمد   كت   االستر
     علالتحليل والتر

، مما يساهم ف   
  إطار تكوين مرجعية  ُبعد مكاب 

     لفلسطي   عل النحو المتوخ  ف 
المخطط الوطن 

  
ية  أحد النتائج المرجوة من هو طاع  آلليات التأهب المطلوبة وإلصالح القطاع ذي الصلة يعد التحليل الق  . المكاب  السياسة الحرص 

، أداة رئيسية لمنهجية  التجمعات يعد برنامج المشاورات العامة الذي يشمل    . الوطنية   ذلك النساء والشباب عل المستوى المحل 
، بما ف 

ية الوطنية ية الوطنية والعكس  وبشكل أكتر وضو  . السياسة الحرص    عملية إعداد السياسة الحرص 
  المكاب 

، سيدعم المخطط الوطن 
ً
حا

 صحيح. 
 

اكة مع وزارة الحكم المحل  سيدعم ال
  التخطيط واالرض  ، تحت موئل وبالشر

: "دعم الحق ف  وع الممول من االتحاد األوروب  
إطار المشر

 "   المنطقة "ج"، الضفة الغربية، فلسطي  
ية ، ف  . وطنية لدولة جهود إعداد واعتماد سياسة حرص   فلسطي  
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 لمحة عامة  .2

 الضفة الغربية 
  المائة  49مليون نسمة )  2.9، ويسكنها حوال  2كم  5,661 تبلغ المساحة اإلجمالية للضفة الغربية

 
  المائة  71إناث(،  ف

 
منهم يعيشون   ف

ية،    المناطق الحرص 
 
  المائة  24ف

 
  المناطق الريفية، و  ف

 
  المائة 5ف

 
  الفلسطينية   ف

  األراض 
 
. مقارنة بالمعدالت ف   مخيمات الالجئي  

 
ف

  المائة و   77المحتلة )الضفة الغربية وقطاع غزة( والبالغة  
 
  المائة و   15ف

 
   8ف

 
  المائة يقيمون ف

 
ية والريف المناطقف ية ومخيمات  الحرص 

. تشكل مساحة   الالجئي      المائة 5اإلجمالية   المنطقة المبنيةعل التوال 
 
 من الضفة الغربية.  ف

   تنقسم الضفة الغربية إل ثالث
ً
تحت السيطرة    "ج ". المنطقة  1995التفاقات أوسلو المؤقتة لعام    مناطق جغرافية سياسية مختلفة وفقا

  3,456,440اإلرسائيلية الكاملة وتغىط  
ً
، أي حوال   دونما  

  المائة من الضفة الغربية. تخضع المنطقة  60من األراض 
 
للسيطرة   " ب"ف
  1,035,375اإلدارية للسلطة الفلسطينية وللسيطرة األمنية للسلطات اإلرسائيلية، وتغىط   

ً
، أو  دونما  

  المائة  18من األراض 
 
من الضفة   ف

 دونم 1,004,805رية واألمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية، و تغىط  وه  تحت السيطرة اإلدا  . أما المنطقة "أ" الغربية
ً
، أو   ا  

من األراض 
  المائة  17

 
  الضفة الغربية و  200من الضفة الغربية. هناك حوال   ف

 
عية ف بؤرة استيطانية. وتبلغ   220مستوطنة إرسائيلية غت  رسر

  تحتلها المستوطنات اإلرسائيلية 
  188,266المساحة اإلجمالية النر

ً
  المائة من مساحة الضفة الغربية. يبلغ طول   3، أي حوال  دونما

 
ف

  الضفة الغربية 
 
  733,696كم، ويعزل حوال    767الجدار الفاصل ف

ً
  أو  دونما

  المائة 13من األراض 
 
الضفة الغربية، حيث  مساحة من  ف

  78يتأثر أكتر من  
ً
  تجمعا

ً
 بالجدار.  فلسطينيا

 قطاع غزة 
  المائة 49.3مليون نسمة ) 1.9، ويقطنها حوال  2كم  365 المساحة اإلجمالية لقطاع غزة تبلغ 

  المائة 87إناث(،  ف 
    ف 

منهم يعيشون ف 
ية و    المائة  13المناطق الحرص 

  المخيمات. وتشكل مساحة البناء اإلجمالية  ف 
  المائة 46.5ف 

عل الرغم من   من مساحة قطاع غزة.  ف 
  عام  من  اإلرسائيل   االنسحاب

ة عل المجال الجوي والبحري  2005قطاع غزة ف  ، فإن السلطات اإلرسائيلية تحتفظ بالسيطرة المبارسر
ية السبعة لقطاع غزة. وتحتفظ قوات االحتالل اإلرسائيل  بحق دخول قطاع غزة بجيشها  باإلضافة إل لقطاع غزة،  ستة من المعابر الت 

  متر    300 بعرضواإلبقاء عل منطقة عازلة 
ً
  البحر األبيض المتوسط.  6مع قطاع غزة و تقريبا

 أميال بحرية ف 

 
 

  الضفة الغربية: خارطة 1الشكل 
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 مجال االتفاقية  .3
المنظمات غت  الحكومية وغت  الربحية والمؤسسات األكاديمية ذات  إل تحديد وإبرام اتفاقية تعاون مع واحدة أو أكتر من    الموئليسىع  
ة  ية  والقدرات التقنية والموارد الالزمةالختر   الملحق وطنيةلدعم صياغة سياسة حرص 

 
.  1. عملية االختيار والمتطلبات موضحة ف

كاء كجزء من عملية صياغة  العالقةهو إجراء مشاورات مع أصحاب  التفاقية التعاونالمجال الرئيس   ية  الرئيسيي   والشر السياسة الحرص 
  تشمل حقوق السكن  جميع  . يجب أن تتضمن العملية منهجية تشاركية شاملة، وحماية  األول  مبنية عل التشخيص    الوطنية

الحقوق النر
  المناطق  التقيسمات الجيوسياسيةواألرض والملكية. يشمل العمل مشاورات عت  

 
قية وقطاع غزة،  "ج"، "ب "، " أ"ف ، القدس الشر

، ال سيما 
ً
 . ويةوالرع يةجمعات البدو ت الويتضمن مشاورات مع الفئات األكتر ضعفا

ية، فإن الحكومة الحكوميةمن خالل السياسة  بالتعاون مع الجهات الفاعلة األخرى لديها  يةفلسطينال، وال سيما مع السياسة الحرص 
كة، والمز  االقتصادية   العناقيد (، وخطط 2022- 2017)  الوطنية  ات مع أجندة السياس امنة والمواءمةالفرصة لتحديد األهداف المشتر

ية الجديدة للمحافظات،  والعمل بالطريقة االستباقية والمنسقة الالزمة من أجل االستفادة  أهداف التنمية المستدامة، و الخطة الحرص 
  يوفرها التحرص  واتخاذ خطوات للحد من  

   التحدياتمن الفرص النر
ً
  يخلقها التحرص  أيضا

ية الوطنية . يمكن أن تكون  النر   السياسة الحرص 
  األر  السالماء ، وبنالتنمية، وتشي    ع اإلنسانيةتقليل االحتياجات  - المصفوفة أداة لتعزيز نهج 

 
  ا ف

 الفلسطينية المحتلة.  ض 

 األهداف .4
ية الوطنية لدولة لعام من إن الهدف ا  ام   السياسة الحرص  ية، باإلضافة إل التر    الرؤية واألهداف والمبادئ للتنمية الحرص 

فلسطي   هو تبن 
ية الوطنية لدولة بتنفيذ   المؤسسات  الحكومية  فلسطي   عل مدى السنوات العشر القادمة.  السياسة الحرص 

 ، من بي   أمور أخرى: التفصيليةمل األهداف كما تش

  ذلك  -
  فلسطي   عل أساس مرحلة الجدوى بما ف 

ية المستدامة ف    التعريف تقييم وتحديد أولويات خيارات السياسة للتنمية الحرص 
ي الذي يتكون من تقييم رسي    ع وموجه نحو العمل للظروف ا    فلسطي   الحرص 

ية ف   ؛ لحرص 

اتيجية تشمل التنفيذ، الرصد، التقييم، تنمية القدرات  -  الموارد؛  وحشد وضع خطة تنفيذ استر

ية الوطنية إعداد  إن     قسم المنهجية    العملياتمجموعة من العمليات والمنتجات والنتائج. يتم تقديم    عبارة عن هو    السياسة الحرص 
أدناه ف 

ية  المنتج  (. 7)رقم    تحدد الرؤية والمبادئ للتنمية الحرص 
.  عبارة عن وثيقة أو مجموعة من الوثائق النر   فلسطي  

،  النتائج من حيث ف 
ية الوطنية تسىع  كت   عل توطي   أن ال يتخلف أحد عن الركبجاهدة لتحقيق رفاهية أفضل للجميع لضمان  السياسة الحرص 

  ، مع التر
  ذلك صياغة سياسة    الحادي عشر وتحقيق الهدف  

  فلسطي   بما ف 
ية  ف  عل الرغم    وطنية شاملة تعتمد عل نهج قائم عل الحقوق. حرص 

تية للتنمية المستدامة ولتحقيق  آ من أن التحرص  المتناغم يواجه العديد من التحديات، إال أنه يظل قوة تحويلية رئيسية لتمكي   بيئة مو 
ية الجديدة   المدن الفلسطينية.  الخطة الحرص 
  المدن الفلسطينية  ف 

  السكن الالئق   سيوفر  إن تحقيق الهدف الحادي عشر ف 
الحق ف 

.   كجزء من    الئق دون تميت  
  مستوى معيسر

ب  كما تضمن ا   الحق ف    والرصف الصح  وبأسعار معقول  النظيفةلوصول إل مياه الشر
ً
ة، فضال
  والتغذية الكافية والرعاية الصحية الجيدة والتعليم 

  تشمل األمن الغذاب 
  حصول الجميع عل السلع والخدمات العامة النر

  عن المساواة ف 
  تسمح بالتنقلالمرنة والبنية التحتية 

  تكون خالية بشكل معقول من   وجودة، توفت  الطاقة الكافية، السلس  ووسائل النقل النر
الهواء النر

 المرأة من المشاركة الكاملة والفعالة،  ي   تحتاج المدن إل السماح بالمشاركة المدنية وتعزيز التماسك االجتماع  واإلدماج؛ تمك التلوث. 
  جميع المجاالت، والقيادة 

  الحقوق ف 
  والمساواة ف 

فلسطينية اتخاذ التدابت  الالزمة  يجب عل المدن ال  جميع مستويات صنع القرار.  ف 
 
ً
 ومستداما

ً
ضمان حماية  االستخدام المستدام للموراد الطبيعية، و و  ، للحد من مخاطر الكوارث، وضمان أن يكون النمو االقتصادي شامال

  ذلك 
 . الحيويالطبيعية والتنوع  نواط  الم  وحفظ واستعادة وتعزيز النظم البيئية الداخلية والمحيطة بها، بما ف 

 المنهجية  .5
ية الوطنية تتكون  بشكل أساس  من خمس مراحل: الجدوى، والتشخيص، والصياغة، والتنفيذ، والمراقبة   عملية إعداد السياسة الحرص 

: المشاركة ، وتنمية القدرات ،  يوالتقييم، وثالث ركائز ، وه  ة الحجم ذات تأثت  ملموس عل السياق الحرص  ، وتصميم  وتدخالت صغت 
 (. 2)الشكل  بشكل دوري السياسات 

ية الوطنية تعد      يجب أن توفر خطة  إل    السياسة الحرص 
لتحديد المشكالت و/أو الفرص، وإنشاء حد كبت  عملية تقودها الحكومة والنر
ية  2015)  لمنشور الموئل لعام. يرخ  الرجوع  األهداف، وتفويض األدوار، والقدرة عل مراقبة وتقييم نجاح السياسة (. السياسة الحرص 

 لمراحل والركائز. الوطنية: إطار إرشادي لمزيد من التفاصيل حول مختلف ا 
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ية الوطنية: 2الشكل   دورة السياسة الحرص 

ية الوطنية: إطار إرشادي2015)الموئل المصدر:   . 10، ص. (. السياسة الحرص 
 

  المراحل التالية من 
وع سيتم النظر ف  ية الوطنية لدولة خالل هذا المشر  .فلسطي     السياسة الحرص 

ورية لتحديد جدوى  :  . مرحلة الجدوى1 ية الوطنية هذه المرحلة ض  مع توفت  إطار العمل والتوجيه لتطويرها وتنفيذها.    السياسة الحرص 
ورية السياسة  التخاذ قرارات سليمة وتحديد االتجاهات. خالل مرحلة الجدوى، يتم تحديد المشاكل والتحديات مع تطوير وتنفيذ    وه  ض 

ية الوطنية   . هناك تسع وظائف ذالحرص 
: بناء توافق وطن    ل ؛ ات أولوية لمرحلة الجدوى، وه 

ية  تحديد األساس المنطقر لسياسة الحرص 
  القيود؛ تحديد دور  عريفوت الوطنية

  المؤسسات ؛ تحديد دور وسائل اإلعالم؛ تحديد دور  المؤسسات الحكومية عل المستوى الوطن 
اك المؤسسات األكاديمي اإلقليمية عل مستوى المحافظات  اآلخرين؛ تطوير خارطة طريق   العالقة ة والبحثية؛ تحديد دور أصحاب ؛ إرسر

اتيجية التخفيف من المخاطر.  اتيجية أو خطة(؛ وتطوير استر  )استر

، ومشاكل السياسات والفرص، وتوضح أهداف السياسة، وتوضح  : مرحلة التشخيص . 2  للسياق المحل 
ً
 مفصال

ً
توفر هذه المرحلة فهما

. تركز مرحلة التشخيص    العالقةأصحاب   ية الوطنية  ل   األول  الرئيسيي   التالية: محركات    المهمةبشكل أساس  عل العناض  لسياسة الحرص 
ي، واإلسكان، والبنية التحتية والخدمات األساسية،   ية، والتخطيط الحرص  يعات واللوائح الحرص  ، واالتجاهات والتوقعات، والتشر التحرص 

  تقاطع األهداف  
اتيجية. تقع كل هذه العناض ف  ها من القضايا االستر ية وغت  ي والتمويل البلدي، والشبكة الحرص  البيئية  واالقتصاد الحرص 

 واالجتماعية واالقتصادية والقضايا المتعلقة بأركان التحرص  المستدام. 

مرحلة    ، وه  ما سيحدث بي   تعريف مشكلة )مشاكل( السياسة وتحقيق هدف السياسةبمعرفة  تسمح هذه المرحلة  . مرحلة الصياغة:  3
 يتم فيها تقييم خيارات السياسة واألهداف. 

اح السياسة والخطة المكتملة خالل مرحلة الصياغة إل بنود قابلة للتنفيذ.  خالل هذه ال: . مرحلة التنفيذ 4 مرحلة، سيتم ترجمة اقتر
 
ً
ية والمالية والمؤسسية( لتنفيذ السياسة كما هو مخطط لها.  العالقةأن جميع أصحاب  تضمن هذه المرحلة أيضا  لديهم القدرات )البشر

ية، ف: . مرحلة المراقبة والتقييم5   السياسة الوطنية الحرص 
ة ف  ة  ال يمكن اعتبار هذه المرحلة بأنها األخت  يجب إجراء المراقبة طوال فتر

ة وتقييم أي أوجه قصور. يمكن للدروس المستفادة من تقييم النتائج  تنفيذ السياسة. التقييم هو فرصة لمراجعة المكاسب المحقق
  دورة السياسة وتعزيز تصميم سياسة   راجعةوالعملية الحصول عل تغذية 

 . بشكل دوريف 
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 والصياغة  األول  مراحل الجدوى والتشخيص  - مصفوفة المخرجات والمسؤوليات الرئيسية : 1الجدول 

  
 المرحلة المخرجات الرئيسية المسؤوليات اإلطار الزمنر

 الفريق االستشاري أشهر 4
 
 
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 
 
 
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 
 

اتيجية االتصال .1  استر
 
ً
  تعد خطة االتصال مكونا

ً
   أساسيا

ية ف  السياسة الحرص 
لةحيث تحتوي عل رسالة السياسة بأكملها  الوطنية  مختر 

بطريقة يجب أن يفهمها جمهور مستهدف معي   )بحد 
 صفحات( 10أقىص 

 
 نقاشالورقة  .2

تهدف ورقة النقاش إل  تحديد التحديات، التوجهات 
قد تعكس وجهات نظر مختلفة ولكن يجب واألولويات، و 

 أن توفر معلومات متوازنة وقائمة عل الحقائق حول
ية الوطنية سلط الضوء عل ت. كما يجب أن  السياسة الحرص 

احتياجات البحث حول التنمية  وتحدد النتائج العامة 
  فلسطي   )بحد أقىص 

ية ف   صفحات( 5الحرص 
 
 دراسة الجدوى .3

 
ً
  تعد دراسة الجدوى عنرصا

ً
  صياغة السياسات  حاسما

ف 
يوه  وثيقة عمل فنية لتقييم السياسة.   الحوار   حيث ستتر

كت   هنا عل  . العالقةبي   الحكومة وأصحاب 
وسينصب التر

ي  التعريف  ملف وفعال   أول  تكون من تقييم  ي  الذي  الحضر
كت   عل االحتياجات ذات 

ية، مع التر للظروف الحرص 
األولوية، وثغرات القدرات واالستجابات المؤسسية القائمة 

. يجب أن يوفر  اإلقليم  عل المستويي     
ملف والوطن 

  التعريف
ً
ي أيضا ية  الحرص  معلومات عن االتجاهات الحرص 

ية وتحديد    يمكن أن توجه السياسات الحرص 
النر

ية )كحد أقىصاالحتياجا  صفحة( 15 ت الحرص 
 
 التحليل السياس  االقتصادي .4

  المقام األول  التحليل السياس  االقتصادي يركز 
عل ف 

ض العمليات السياسية،  تحديد    تعتر
العقبات والقيود النر

  هولكن يمكن استخدامه
ً
لتحديد فرص االستفادة من  أيضا

 لعب دور يتغيت  السياسات ودعم اإلصالح، ويمكن أن 
ً
 ا

 
ً
  تخفيف المخاطر وضمان تجنب صانىع   رئيسيا

ف 
 صفحات( 5)كحد أقىص  السياسات للممارسات الضارة

 الجدوى

 وزارة الحكم المحل   أشهر 4
 
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطق والرؤية .1
  ل

ية الوطنيةويغىط  األساس المنطقر ، لسياسة الحرص 
  تقوم عليها 

هدفها / غرضها، رؤيتها، قيمها ومبادئها النر
 (صفحات 5أقىص  كحد )
 
 (صفحة 20 )كحد أقىص إطار التقييم .2

؛ وظائف  .2.1  
ية )تنظيم األراض  يعات الحرص  التشر

المحلية؛ حماية األماكن  الهيئاتومسؤوليات 
 العامة؛ وتنظيم حقوق البناء(

ي )التسلسل الهرم   .2.2
التخطيط والتصميم الحرص 

لمستويات التخطيط؛ أدوات التنفيذ وقابلية 
 -اإلنفاذ ؛ البنية التحتية والخدمات األساسية 

لطاقة والنقل المياه والرصف الصح  وا
ها( والمواصالت  وإدارة النفايات وغت 

 التشخيص األول  
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 الفريق االستشاري
 
 

 الفريق االستشاري
 

ي والتمويل البلدي )التنمية  .2.3 االقتصاد الحرص 
االقتصادية المحلية، وأنظمة تقاسم قيمة 

)  
 األراض 

 
حات وتوصيات للعمل  .3 )كحد  طريق وخارطةمقتر

 (صفحات 5 أقىص
 

 العالقة مع أصحاب واالستشارات تنمية القدرات  .4
   الرئيسيي   
  ذلك قطاع ف 

غزة والضفة الغربية، بما ف 
قية المحتلة )بحد أقىص   مشارك( 100القدس الشر

 وزارة الحكم المحل   أشهر 4
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 
 

 الفريق االستشاري
 
 

لدعم صياغة  ة وتنسيقيةاتإنشاء آلية مؤسس .1
ية الوطنية تم إنشاء اللجنة سي) السياسة الحرص 

 وفريق العمل( التنسيقية
 

ية لسياسةالمسودة األول لـ إعداد  .2 ، الوطنية الحضر
  ذلك 

ر
 30)بحد أقىص  اتيةخيارات السياسالبما ف

 صفحة(
 

3.   
ية السياسةمراجعة وتبنر   الوطنية الحضر

ر
، بما ف

)التنفيذ، والرصد، والتقييم،  ذلك خطة العمل
 الموارد( وحشد وتنمية القدرات، 

 الصياغة

 
 مسؤوليات وزارة الحكم المحل   .6

 :  سيدعم فريق الموئل فريق وزارة الحكم المحل  فيما يل 
، وخاصة مكاتب المحافظ • كاء الرئيسيي   ذات الصلة من خالل وزارة الحكم المحل  إلطالق    والهيئات المحلية،  ي   التنسيق مع الشر

ية الوطنية إعداد  عملية    السياسة الحرص 
  تحليل البيانات وزارة الحكم المحل  من خالل  متوفرة صور جوية  أحدث توفت   •

 الستخدامها ف 
  حشد أصحاب  •

  االجتماعات وورش العمل والمساعدة ف 
  األنشطة المختلفة  العالقةالمشاركة ف 

وع ف    المشر
 ف 

•   
  الذي سيتم تعيينه للمساهمة ف 

  والكادر الفن 
ام بالجدول الزمن  وع إ االلتر   نجاز المشر

 
م      تعل    موئل بناءً السوف يلتر 

امات المالية عل النحو المحدد ف  موئل  الالموقعة بي      اتفاقية التعاونوصية من االتحاد األوروب   بدفع االلتر 
كاء  المؤسسات  التنفيذ. المختارة كشر

 
 
كاء التنفيذ  .7  مسؤوليات شر

  لعملية    يتمحور 
يك المنفذ حول توفت  الدعم الفن  ية الوطنية  إعداد  عمل الشر   ذلك مراحل الجدوى  فلسطي   لدولة  السياسة الحرص 

، بما ف 
 والصياغة.  األول  والتشخيص 

، بأداء المهام الرئيسية التالية  يك المنفذ، بشكل رئيس   : للمعلومات التفصيلية أدناه  1انظر الجدول    -سيقوم الشر

ية الوطنيةداد إعقيادة  •   لعملية المصادقة عليها   لدولة فلسطي     السياسة الحرص 
 بطريقة تشاركية وتقديم الدعم الفن 

•  
ً
يك المنفذ  والتقرير األول  المتفق عليه  إل منهجية العمل  استنادا عل تحديد أصحاب العالقة الرئيسييي   والعمل  ، سيعمل الشر
 
ً
كاء من    والمؤسساتإل جنب مع جميع األطراف    جنبا : وزارة الحكم المحل  وممثليهم وجميع الشر ذات الصلة، وبشكل أساس 

   الهيئات
 المحلية ومنظمات المجتمع المدب 

  ألصحاب   •
  تنمية القدرات والدعم الفن 

، وخاصة أعضاء    العالقةالمساهمة ف  كاء المعنيي    تشكيله الذي سيتم    فريق العملوالشر
  تنظيم وإدارة االجتماعات وورش العمل مع أصحاب  •

  سيتم   التنسيقيةاللجنة  علالتقدم  وعرض العالقةالمشاركة ف 
النر

 تشكيلها 
•   

اكة مع وزارة الحكم المحل  بهدف زيادة الوع  بعملية  والمناضةحشد الخطة  تنفيذ المساهمة ف 
ية  بالشر السياسة الحرص 

  اإلذاعة والتلفزيون ومنصات التواصل االجتماع  والمراكز المجتمعية، إلخ  الوطنية
 من خالل الكتيبات والندوات ف 
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ية الوطنية، مذكرة  ، تقرير أول  يحدد خطة العمل التفصيلية ؛ إعداد التقارير والوثائق • ودراسة   نقاشوورقة  السياسة الحرص 
ي( وتشخيص  حات وتوصيات للعمل وتقارير  أول  جدوى )ملف تعريف حرص  القدرات والوثيقة   بناءوإطار عمل للتقييم ومقتر

ية الوطنية النهائية     ذلك خطة للسياسة الحرص 
 
 التنفيذ ، بما ف

 
   الجدول .8

 الزمنر
:  ا  . أ   

ام بالجدول الزمن  يك المنفذ    علاللتر  ام  الشر   مفصل يحدد جميع األنشطة  االلتر 
بتقديم خطة عمل مفصلة تتماسر مع جدول زمن 

  غضون أسبوعي   من  وذلك  العمل والمشاورات العامة،    وورش العمل  والمخرجات
 
 الموئل.  وبعد التشاور مع    توقيع اتفاقية التعاونف

م  . ب  ح أدناه والذي يجب أال يتجاوز يلتر    المقتر
  12الطرفان بالجدول الزمن 

ً
موازية لتشي    ع العمل  عمل مع القدرة عل توفت  فرق  شهرا

 إذا استدعت الظروف ذلك: 
 

  اإل 
 طار الزمنر

 المرحلة

ر 
شه

ال
1
2

 

ر 
شه

ال
1
1

 

ر 
شه

ال
1
0

 

ر 
شه

ال
9

 

ر 
شه

ال
8

 

ر 
شه

ال
7

 

ر 
شه

ال
6

 

ر 
شه

ال
5

 

ر 
شه

ال
4

 

ر 
شه

ال
3

 

هر
ش
ال

2
 

ر 
شه

ال
1

 

 الجدوى            

اتيجية التواصل              استر

 النقاشورقة             

 التحليل السياس  االقتصادي             

ي( التعريف ملفدراسة الجدوى )              الحرص 

تنمية القدرات  )يشمل  األول  التشخيص             
 واالستشارات(

 المنطق والرؤية            

وجمع البيانات وتحليل التحديات  إطار التقييم            
 الرئيسية

حات وخارطة الطريق              المقتر

 الصياغة            

 إنشاء اآللية المؤسسية            

ية الوطنية المسودة األول من              السياسة الحرص 

ية الوطنية وثيقة التحقق              السياسة الحرص 
  ذلك خطة العمليالنهائ

 ة، بما ف 

 
 رير( االمخرجات )التق .9

يك المنفذ تقديم جميع المستندات المتعلقة  ية الوطنية، بيجب عل الشر وطة  ضافة ال إ السياسة الحرص    تكون مشر
المخرجات النر

 2بالدفعات )الملحق  
ً
 للجدول أدناه:   (، وفقا

 
 المخرجاتجدول 

 الرقم التقرير تاريــــخ التسليم )من توقيع العقد(

  واالستعدادات الالزمة كما   –التقرير األول   شهر 0.5
خطة العمل واللوجستيات الميدانية )الجدول الزمن 

  المنهجية(
 هو منصوص ف 

1 

اتيجية االتصال شهر 1  2 استر

 3 النقاشورقة   شهرين

 4 السياس  االقتصاديالتحليل  أشهر 3

ي( ملف التعريفدراسة الجدوى ) أشهر 4  5 الحرص 

ي والتمويل  –إطار التقييم  أشهر 7 ي والتصميم،االقتصاد الحرص  ية، التخطيط الحرص  يعات الحرص  التشر
 البلدي

6 

حات، توصيات العمل وخارطة طريقوثائق التشخيص وتشمل؛ ال أشهر 8  7 مقتر

ية الوطنية األولالمسودة  أشهر 9  8 للسياسة الحرص 

 شهر  12
ً
  ذلك خطة العمل ا

ية الوطنية، بما ف   9 المسودة النهائية للسياسة الحرص 
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خالل أسبوعي   من عقد ورشة 
نجازات العمل، بناء عل األهداف/اإل 
 المرحلية/ عل أساس شهري

جلسة  12ورة أعاله )المذك  المخرجاتتنمية القدرات والمشاورات مع أصحاب العالقة، قبل كل  
  الفلسطينية المحتلة(

 عل األقل، تغىط  األراض 
10 

 شهر  12
ً
  ا

 
ونية واحدة )   ذلك الخرائط، كنسخة إلكتر

 
باللغة العربية،   تي   (، ونسختي   ورقيPDFيجب تسليم جميع المخرجات والمستندات، بما ف

  مفتوح المصدر: 
وب    ، جداولال أو لخرائط ( لGISلخرائط  shapaefilesوما إل ذلك )ملفات  Word، وExcelباإلضافة إل ملف إلكتر

 إلخ. 
 

يك التنفيذ:  .10   شر
ر
 المؤهالت المطلوبة ف

 
ة  .1 يك المنفذ منظمة غت  ربحية مسجلة، أو مؤسسة أكاديمية لديها ختر   السياسات العامة   ذات صلةيجب أن يكون الشر

 
ف

 . ، والحكم المحل 
ية، وحشد المجتمع، والمساواة بي   الجنسي   اكات مع  والحرص    شر

ر
كاء المنفذين عل الدخول ف يتم تشجيع الشر

ة ذات الصلة.    لديها الختر
 مؤسسات من القطاع الخاص النر

ا متعدد التخصصات لمعالجة وإنجاز ا  .2
ً
يك المنفذ فريق لمهام المطلوبة. يجب أن يحمل أعضاء الفريق شهادات  يجب أن يوفر الشر

  وتنمية المجتمع والسياسة العامة، باإلضافة إل مهارات االتصال الممتازة واإللمام 
  التخطيط الوطن 

ة عملية ومهارات ف  جامعية وخت 
  ذلك األخذ بعي   

ه عل األنشطة المجتمعية التشاركية، بما ف    حشد المجتمع وتحفت  
ة ف  االعتبار ضمان المشاركة حسب   والخت 

 .  النوع االجتماع 
يك المنفذ  .3   توفت  ُيطلب من الشر

ً
ح، إل جانب   الكادر المطلوب وفقا ، باإلضافة إل إرفاق الست  الذاتية للكادر المقتر للجدول التال 

وع.    المشر
امهم الموقع بالمشاركة ف   التر 

 
 الكادر المطلوب للتنفيذ

ة    المجالعدد سنوات الختر
ر
 الرقم الدرجة والتخصص األكاديم   الفعلية ف

 1 وجيوسياسية خبت  سياسات عامة –رئيس الفريق  ةسن 15أكتر من 

 2 خبت  حكم محل  وتنمية القدرات سنوات 10أكتر من 

   سنوات 10أكتر من 
 3 خبت  تخطيط مكاب 

 4 خبت  اجتماع  اقتصادي سنوات 10أكتر من 

  خبت   نوات س 5أكتر من 
 5 بين 

 6 تخصصيةالخرين: أي تخصصات مطلوبة حسب طبيعة المناقشات آ غت  محدد

 
4.   

يك المنفذ تقديم جدول زمن    يجب عل الشر
حة لكل فرد من  للطاقم الفن    االعتبار  الطاقموالمهام واألنشطة المقتر

، مع األخذ ف 
حة لهذا الغرض. حسب الملحق رقم )  تناسب تهم وتخصصهم مع المهام المقتر يك المنفذ  -( 3خت   . استمارة األنشطة والمهام للشر

يك المنفذ استبدال أي  .5 ح إال بعد تقديم طلب رسم  والحصول عل موافقة خطية من  عضو ال يحق للشر من أعضاء الفريق المقتر
ة موئل عل ذلك، طالما تم استبدال العضو ال   االعتبار أن أو أبشخص له نفس الكفاءة والخت 

. مع األخذ ف  يك المنفذ كتر ملزم   الشر
 . بتقديم خطاب مكتوب من الشخص الذي يتم استبداله يفيد بموافقته/موافقتها عليها مع توضيح األسباب

 . المالحق 11
  والمال  1الملحق )

 (: التقييم الفن 
 ات (: جدول الدفع2الملحق )
يك المنفذ ل (: نموذج األنشطة والمهام3)الملحق   لشر
 (: نموذج العرض المال  4الملحق )

 

  والمال  1الملحق ) 
 (: التقييم الفنر

ونية    وثيقتي   منفصلتي      يجب عل المنظمات تقديم عروض فنية ومالية بشكل منفصل عل شكل نسخ إلكتر
موجهة لصالح الموئل )ف 

كما ويجب تقديم العرض    . 2021 آذار  14أقصاه وحنر موعد  palestine@un.org-unhabitatمعنونتي   بوضوح( عل العنوان: 
  وثيقة منفصلة. 

 المال  ف 
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  تقديم ما يل   ؤسسات  يتعي   عل الم
 للتقديم الفنر

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

النر
 أعل    ستحصل عل نقاطتقودها النساء  

وع و  - وع الذي سيتم تنفيذه والمنهجية والنهج يجدول التنفيذ الوثيقة المشر أن   اإلشارةمع  ،لتشمل التحليل التفصيل  للمشر
   المؤسسات

 أعل   ستحصل عل نقاطلكادر المطلوب لتنفيذ لعمل  ل النساء  تعي   النر
 

 عل المنظمات تقديم ما يل   
 للتقديم المال  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 المتحدة خطاب موقع يفيد بالموافقة عل  - وط نموذج الشر ويؤكد صالحية العرض المال  لمدة    ،اتفاقية التعاونو ،  رسر

 يوًما   90
 ( USDاألمريك  )العرض المال  بعملة الدوالر  -
 

  والمال  من  
 : أرب  ع مراحليتكون التقييم الفن 

عل    ة صلا حال   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/ 500عل  ة صلا حال المؤسسات المعنيةالثالثة مقابل معايت  مقياس النقاط. فقط  التقنية : تقييم األقسام2المرحلة 
 نتقل إل المرحلة التالية من التقييم المال  تس بجميع األقسام  ةوالناجح أو أكتر  
عل درجة "يحقق"    ةصلا حال  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 4المرحلة 
ً
 : تقييم العرض المال  مقارنة

 
  
:  ثالث أقساميشمل التقييم الفن   وه 
اتها القسم األول:   مؤهالت المنظمة وقدرتها وخت 

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 
 

  بعد االنتهاء من التقييم 
: الفن   

 سيتم إجراء التقييم المال  وفق اآلبر

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

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

نقطة أو   1000/  500النر
  اقل من  المؤسسات المعنية أما  والناجحة بجميع األقسام، ، أكت  

  كانت مجموع نقاط تقييمها الفن 
أو غت   نقطة  500النر

 فسوف يتم استبعادها وستعاد إليهم العروض المالية مغلقة. ،  األقسام بأحدى ناجحة  

 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 الفن 

عل   اتفاقية التعاونالنر
  وبحسب ما يرتئيهأعل مجموع لنقاط التقييم المال  وال ة صاحب المؤسسات المعنية 

 الموئل.  فن 

 ات (: جدول الدفع2الملحق ) 
 

ية الوطنيةسيتم ضف الدفعات المتعلقة   :   بناءً   للفريق االستشاري بإعداد السياسة الحرص   عل ما يل 

  المائة من قيمة العقد بعد تقديم  25الدفعة األول:  •
 موئل ال وموافقة،  التقرير األول  ف 

  المائة من قيمة العقد بعد تقديم  25الدفعة الثانية:  •
ية الوطنية وورقة  أجندةف   موئل  ال، وموافقة النقاشالسياسة الحضر

  المائة من قيمة العقد بعد تقديم  25الدفعة الثالثة:  •
حات ف   موئل  ال، وموافقة إطار التقييم، والمقتر

ة:   •   المائة من قيمة ال  25الدفعة الرابعة واألخت 
  ذلك خطة العمل،   أجندة عقد بعد تقديم  ف 

ر
ية الوطنية، بما ف   السياسة الحضر

 . موئلالوموافقة 

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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  القسم    الفريق االستشارييجب عل  
 
     9تقديم جميع المخرجات عل النحو المبي   ف

 
  خطة العمل المدرجة ف

 
وكما سيتم االتفاق عليه ف

 التقرير األول  

 والمهام للفريق االستشاري (: نموذج األنشطة 3الملحق ) 

 أيام العمل
األنشطة 

 والمسؤؤوليات
عدد سنوات 

ة  الختر
ة  مجال الختر

 التخصص / 
 الرقم االسم

 المكتب المجال المجموع

       1 

 
      2 

 
      .. 

 

 (: نموذج العرض المال  4الملحق ) 

 التكاليف 
)  )بالدوالر األمريك 

 سعر الوحدة 
()دوالر  أمريك   

  النفقات الوحدة عدد الوحدات

 
ية     1 الموارد البشر

 
داريالطاقم اإل      1.1 

 
   

ً
 1.1.1  شهريا

 
   

ً
 1.1.2  شهريا

 
   

ً
 1.1.3  شهريا

 
     

 1.2 الطاقم الفن 

 
   

ً
 1.2.1  شهريا

 
   

ً
 1.2.2  شهريا

 
   

ً
 1.2.3  شهريا

 
ية      المجموع  الفرع  للموارد البشر

 
 2 المكتب والمعدات   

 
   

ً
 2.1  شهريا

 
   

ً
 2.2  شهريا

 
   

ً
 2.3  شهريا

 
  المجموع الفرع  للمكاتب والمعدات   

 
 3 النفقات األخرى والخدمات   

 
 3.1  سعر موحد  

 
المجموع الفرع  للنفقات األخرى    

 والخدمات
 

 
 4 التدريب/التوعية/حشد ومناضة   

 
    4.1 

 
المجموع الفرع  للتدريب والتوعية    

 والحشد والمناضة
 

 
   المجموع الكل  

 
 نهاية نطاق العمل 


