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 خلفية عامة  . 1
من أرض الضفة الغربية وتحتوي عل قدر كبي   بالمئة  60سلو ما نسبته و تشكل المنطقة المصنفة "ج" ضمن إطار اتفاقية أ 

لم يتمكن   1995وسلو عام أمن مقومات بناء الدولة الفلسطينية، سواء الثقافية واالقتصادية والبيئية. منذ توقيع اتفاقية 
  تمارسها 

  المنطقة المسماة "ج" بسبب سياسات التخطيط المقيدة الت 
 
 الفلسطينيون من استغالل الموارد المتوفرة ف

  المنطقة    300,000ما يقرب من  ال يزال    السلطات اإلرسائيلية وعل رأسها اإلدارة المدنية اإلرسائيلية. 
 
  ف

يواجهون    "ج"فلسطيت 
الظروف بسبب استمرار مصفوفة السيطرة عل الضفة   تلكتتفاقم و  . االقتصادية التجزئة اإلقليمية واإلدارية والقيود  ظروف

قية المح    ذلك  الغربية والقدس الشر
 
المناطق العسكرية  ،  الطرق االلتفافية ،  المستوطنات اإلرسائيلية ،  صلا جدار الفال تلة، بما ف

 يوجد  ومناطق إطالق النار، إلخ. 
ً
  الضفة الغربية  أمر هدم ضد مبان   18,711حاليا

 
  المئة منها تستهدف   92.3فلسطينية ف

 
ف

   حيث يستمر هدم المساكن والبنية التحتية حت  اليوم. كما ، 1المنطقة "ج" 
 
يتأثر العديد من الفلسطينيي   الذين يعيشون ف

  المنطقة  ممن ، " ب" و  " أ"المناطق 
 
تعتي    المدنية،ودون وجود رخصة من اإلدارة ". ج"لديهم ممتلكات أو مصدر رزق ف

  المنطقة 
 
  ومن المقرر هدمه " ج"السلطات اإلرسائيلية أن البناء من أي نوع ف

 . غي  قانوب 

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

 ثلث أرض الضفة الغربية أصبحت ممتلكات  وأقامت عليها مستوطنات إرسائيلية، ويمنع 
ً
الفلسطينيون من استخدامها. حاليا

ِعلنت مناطق عسكرية مغلقة أو صودرت ألغراض عسكرية،  
ُ
  الضفة الغربية قد أ

 
ات اآلالف من الدونمات ف حكومية، وعشر

السلطات اإلرسائيلية   رضتف .وال يسمح للفلسطينيي   استخدام هذه األرض أو إدارجها ضمن مخططات هيكلية فلسطينية
 قيود
ً
  المنطقة  التنميةصارمة عل ا

  المنطقة   بالمئة 1، حيث ُيسمح ببناء مبان  فردية فقط عل أقل من " ج"ف 
  ف 

من األراض 
،  اإلرسائيليةمن إجمال  مساحة المنطقة "ج" لبناء المستوطنات  بالمئة    20فيما أتاحت السلطات اإلرسائيلية ما نسبته  "،    . "ج"

  مستوطنات مخالفة للقانون الدول  340,000ليصبح عدد المستوطني   )
.  ( مستوطن يقيمون عل أرض الضفة الغربية ف 

 إل ذلك، فقد  
ً
  المطبق فيها منذ العام  إضافة

، لصالح نظام تخطيط  1966عدلت السلطات اإلرسائيلية قانون التخطيط األردب 
، والذي نص عل إلغاء لجان  ( 1971الصادر عام  418الكاملة )بموجب االمر العسكري  مركزي تحت السيطرة اإلرسائيلية

  نظام التخطيط الحال  والذي يستأثر  
. وال يوجد أي تمثيل للتجمعات الفلسطينية ف 

ً
التخطيط المحلية والمركزية القائمة مسبقا

 الحال  ض نظام التخطيط يفر . و بعضويته ممثلون عن الجيش اإلرسائيل  والمستوطنات اإلرسائيلية
ً
    قيودا

عل الفلسطينيي   ف 
وإصدار أوامر الهدم  ساكن والبنية التحتية بناء الم إعطاء رخصة مثل تقييد أو رفض مختلفة، من خالل وسائل  "ج"  المنطقة

  تم تشييدها دون
  الت 

 ما أشارت تقارير منظمات ال . ترخيص واإلخالء والمصادرة فيما يتعلق بالمباب 
ً
ا    كثي 

مجتمع المدب 
ة االنتداب     عل مخططات إقليمية قديمة من في 

والمؤسسات الدولية إل عدم فعالية أو فشل نظام التخطيط الحال  المبت 
، تحرم أو تحد بشدة أو تؤخر التخطيط من جانب التجمعات الفلسطينية وتحجب رخص البناء   

يطاب   . الي 

ورة التعامل بحذر مع السطات اإلرسا    المنطقة   ئيلية، يميل "التوجه الموحد لألمم المتحدةمع إدراك ض 
  ف 
للتخطيط المكاب 

  دراسة آلية تقييم أثر حقوق    2015" للعام  "ج" من الضفة الغربية 
وبالتوافق مع السياسة العامة لوزارة الحكم المحل  المتبناة ف 

  العام 
  تم إنجازها ف 

   2016اإلنسان والت 
   إل مراكمة المزايا الكامنة الت 

  التخطيط، مع مراعاة تبت 
 ترافق المنهجية الجديدة ف 

ر"مبدأ   . لذلك، قررت األمم المتحدة أن "التعامل" مع التخطيط المحل  ضمن نظام المعمول به من قبل  "تجنب إحداث الض 

  ذلك التخطيط    السلطات اإلرسائيلية يمكن أن يتفوق عل تلك السلبيات إذا تم ربط ذلك بمنهجية تخطيط أكير شمولية، بما 
ف 

شد به مستويات التخطيط المحلية، اإلقليمية والوطنية بطريقة منسجمة. لذلك، من     الذي يجمع وتسي 
اإلقليم  والوطت 

 أن تدعم تطوير المخططات  
ً
المستحسن لألرسة الدولية ليس فقط مواصلة دعمها للمخططات الهيكلية المحلية، ولكن أيضا

ة تراكمية    وذلك بهدف الحصول عل تغطية شاملة للمنطقة "ج".   المكانية الوطنية واإلقليمية، كما تجدر اإلشارة إل وجود خي 
  إعداد  

،    123ف    التجمعات  صادقت اإلدارة المدنية اإلرسئيلية عل خمسة مخططات منها،  مخطط هيكل  محل 
  أن باف 

مما يعت 
  هذا 

، ومع  أهلها مهددون بالتهجي  وهدم المنازل والمنشآت. يأب   
الموقف اإلرسائيل  بما يتعارض مع القانون الدول  اإلنساب 

اء دوليي   وفنيي   محايدين  اكة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   . 2آراء خي  ضمن هذا السياق قام االتحاد األوروب   وبالشر
وع يهدف إل إحراز  ية ووزارة الحكم المحل  بدعم مشر

  التخطيط واألرض البشر
  المنطقة تجمعات فلسطينية ل الحق ف 

"  ج"ف 
  المنطقة "ج".  وهذا من شأنه  إقليم  من خالل إعداد "خطط  من  ،الضفة الغربية من

أن  لعدد من التجمعات الفلسطينية ف 
وس كورونا    تشتد الحاجة إليها خاصة بعد جائحة في 

  التنمية االقتصادية اإلقليمية الت 
 . (COVID-19) المستجد يساهم ف 

 
 )غي  منشور( الهدم حاالت( بيانات أولية عن أوامر الهدم و 2020)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  1
  شههههههر نيسهههههان  2
  المنطقة "ج"، وعقدوا سهههههلسهههههلة اجتماعات    2015ف 

اء التخطيط الدوليي   الذين قاموا بمعاينة وفحص الوضهههههع القائم ف  مع زار األرض المحتلة فريق من خي 
  أعهدتهها مكهاتهب التخطيط  لجهانهبمختلف األطراف، وفحصهههههههههههههههوا المخططهات الهيكليهة المقهدمهة ل

. حيهث خلصهههههههههههههههوا إل عهدة توصهههههههههههههههيهات، أهمهها "إن المخططهات الت  اإلرسائيل 
  المنطقة "ج"." 

 الفلسطينية مالئمة لمعايي  التخطيط التقنية، وأنه يجب التعامل مع هذه المخططات كأساس للتطوير ف 
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، فقد أحدثت األزمة صدمة سلبية للمدن والبلدات الفلسطينية  COVID-19 جائحةاإلنسانية لالصحية و باإلضافة إل اآلثار 
  والتماسك االجتماع    الوظائف يؤثر علمن حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية، مما 

وسبل العيش والفقر واألمن الغذاب 
  أن حالة طوارئالمؤسسات. ليعل واالستقرار المال  و 

 
  خطة  COVID-19جائحة  س هناك شك ف

 
التنمية  تهدد التقدم ف

  األر  2030 عام المستدامة ل 
 
  ا ف

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

 المنطقة المستهدفةمحة عامة عن ل . 2
  71بالمئة من النساء(، ويعيش  49مليون نسمة )  07. 3كم مربههع، ويسكنها   5,661تبلغ المساحة اإلجمالية للضفة الغربية 

ية، ويعيش    المناطق الحض 
 
  المناطق الريفية، باإلضافة إل  24بالمئة من السكان ف

 
    5بالمئة ف

 
بالمئة من السكان يعيشون ف

. وبالمقارنة بتلك    الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، حيث يعيش  مخيمات الالجئي  
األرقام اإلجمالية لألراض 

. وتشكل   8بالمئة، و 15بالمئة،  77  عل التوال 
ية، الريفية، ومخيمات الالجئي     المناطق الحض 

 
بالمئة من الفلسطينيي   ف

 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.  5المناطق المبنية 

 جيو ( مناطق 3الغربية إل ثالث ) الضفة تم تقسيم
ً
المنطقة  تقع . 1995التفاقات أوسلو المؤقتة لعام  سياسية مختلفة وفقا

   3,456,440تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة وتغط     "ج"
ً
، أي حوال     دونما  

الضفة الغربية.  مساحة  من    بالمئة   60من األراض 
  1,035,375الفلسطينية والسيطرة األمنية للسلطات اإلرسائيلية، وتغط  للسلطة للسيطرة اإلدارية  "ب"تخضع المنطقة 

 
ً
، أو  دونما  

تحت السيطرة اإلدارية واألمنية الكاملة   " فه  أ "المنطقة . أما الضفة الغربيةمساحة من بالمئة  18من األراض 
، أو  1,004,805للسلطة الفلسطينية، وتغط    

  200الضفة الغربية. هناك ما يقرب من مساحة من  بالمئة 17من األراض 
عية و    الضفة الغربية بؤرة استيطانية 220مستوطنة إرسائيلية غي  رسر

  تحتلها المستوطنات  ف 
. وتبلغ المساحة اإلجمالية الت 

  188,266اإلرسائيلية 
ً
   العنضي يبلغ طول جدار الفصل كما من مساحة الضفة الغربية.   بالمئة 3 ما يزيد عن، أي دونما

ف 
  733,696، ويعزل حوال  كم   767الضفة الغربية 

ً
  أو  دونما

الضفة الغربية، حيث يتأثر أكير  مساحة من  بالمئة 13من األراض 
  78من  

ً
  تجمعا

ً
 بالجدار.  فلسطينيا

  نسمة  28,200حوال   األغوار لوسط  منطقة اإلقليم  لالمخطط يبلغ عدد السكان المستهدفي   من خالل 
  15يسكنون ف 

  
  6602تبلغ  مخططات هيكلية منظمة بمساحة   تجمع سكاب 

ً
  364,463الكلية للمنطقة المستهدفة  المساحة ، كما وتبلغ دونما

وأريحا. وتشكل    ، ابلس، نمن محافظات طوباستجمعات    اإلقليم  لمنطقة وسط األغوار المخطط    يشمل(.  1  خارطة رقم)دونم
. إجمال  عل التوال  من   بالمئة  33و   بالمئة  49مجموعات النساء والشباب حوال    السكان المستهدفي  

 

 

 



 
 

4 

 

  

 

حة "للمخطط 1خارطة رقم )   لمنطقة وسط األغوار  "اإلقليمي (: التجمعات السكانية المستهدفة ضمن الحدود المقير
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حة "للمخطط  " من حيث  اإلقليم  يلخص الجدول التال  أهم المعلومات حول التجمعات المستهدفة داخل الحدود المقي 
 .   المنطقة "ج"، حالة المخطط الهيكل 

 
 السكان، مساحة منطقة التخطيط ف

حة "للمخطط 1جدول )   "اإلقليمي (: التجمعات السكانية المستهدفة داخل الحدود المقير

 3التجمع 

 معلومات التجمع 
ي  
 
معلومات المخطط الهيكلي ف

 المنطقة "ج" 
الحاجة  
لمخطط  

هيكلي محلي  
 المحافظة  4جديد 

الهيئة  
 المحلية

عدد  
السكان  

(2021 ) 

رقم  
 المخطط 

دم  قت
 المخطط 

مساحة 
المخطط  
 )دونم( 

 مرج نعجة  1

 أريحا 

مجلس  
 883 قروي 

 ال   

مجلس   الزبيدات  2
 قروي 

1,790 
النقاش  1406/1

  
 الفت 

 ال 846.24

مجلس   مرج الغزال 3
 قروي 

259 
 ال   

مجلس   الجفتلك  4
 قروي 

3,306 
النقاش  1420

  
 الفت 

 ال 3,823.23

مجلس   فصايل  5
 قروي 

1,746 
النقاش  1412/1

  
 الفت 

 ال 841

 طمون  6

 طوباس

بلدية  
 "ب" 

14,191 
 ال   

خربة الراس  7
 األحمر

تتبع  
لخربة  
 عاطوف 

81 
 نعم    

مجلس   خربة عاطوف  8
 قروي 

234 
 نعم    

فروش بيت   9
 دجن 

 نابلس 

مجلس  
 قروي 

774 
النقاش  1420

  
 الفت 

 ال 784.89

مجلس   النصارية  10
 قروي 

2,022 
 ال   

مجلس   العقربانية  11
 قروي 

1,005 

 ال   

تتبع   تل الغار  12
لمجلس  
قروي  

 العقربانية 

 ال   

 ال    شحدة وهمالن  13

مجلس   بيت حسن  14
 قروي 

1,711 
 ال   

 شبل   15
مجلس   عي  

 قروي 
165 

النقاش  1416/1
  
 الفت 

 ال 306.58

  6601.94   28,167   المجموع 

 
   المذكورة غي   الفلسطينية التجمعاتيجب تحديد  3

  وا أعاله، الجدول ف 
حة الحدود  داخل تقع لت  ، بداللة اإلقليم   للمخطط المقي 

 الموقع وعدد السكان. 
وع. 4    فقط لتجمع  خربة الراس األحمر وخربة عاطوف، فإن إعداد مخططات هيكلية محلية جديدة هو جزء من هذا المشر
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  مجال االتفاقية. 3
كاء السع ي ة والقدرات التقنية والموارد الالزمة لدعمموئل إل تحديد رسر   الهيكل   المخطط"إعداد  التنفيذ المحليي   ذوي الخي 

لمنطقة الدراسة   قليم  إ  هيكل  مخطط  بإعداد يتمثل هذه المهمة لالمجال الرئيس  إن  . لمنطقة وسط األغوار " اإلقليم  
  وردت  الموصوفة أعاله بما يشمل

  تستند إل الخطوط العريضة الت 
  الدراسات والوثائق الالزمة والت 

 
"دليل التخطيط   ف

" و "دراسة   
ياب      من حيث" آلية تقييم أثر حقوق اإلنسانالفي  

 
المنهجية أو النشاطات أو المخرجات وحسب ما هو موضح ف

وبما يتماشر   الوطنيةونية تستند عل معايي  التخطيط أداة تخطيطية قان  اإلقليم   الهيكل  هذا ويعد المخطط  وثائق العطاء. 
يكة الخاصة بالمنطقة و مع    التجمعاتحتياجات وأولويات ا الخطط التنموية القطاعية الخاصة بالمؤسسات الحكومية الشر

   التجمعاتتحسي   ظروف الذي من شأنه الواقعة ضمن المنطقة، األمر المحلية 
 
اح   من النو  " جالمنطقة "الفلسطينية ف

  
  مستوى معيسر

 
سلطات  المفروضة من قبل  وذلك ضمن المتطلبات التخطيطية الئقالتخطيطية لحماية وضمان حقهم ف

   . االحتالل
 
كةإل تطوير أجندة تنموية  تفاقية يسع إن مجال اال ف، نفس السياق وف ستخدامها كأداة  راسة ال دلمنطقة ال مشي 

   لتطوير المنطقة كجزء ال يتجزء من 
    الدولة الفلسطينية.  أراض 

 ألهداف . ا4
ح إل " اإلقليم  للمخطط "يتمثل الهدف العام    الفلسطينية ممثلة بالهيئات المحلية  التجمعات العمل بشكل تشارك  مع  المقي 
  وأجندة تنموية للتجمعات الفلسطينية لتعزيز حيازة المسكن  هيكل   بغية إعداد مخطط  

وقدرتها  تفصيل  إلستخدامات األراض 
 :   ظل الواقع الجيوسياش  الصعب. وتتمثل األهداف التفصيلية فيما يل 

 عل الصمود ف 

  هيكل  إعداد مخطط  •
لتجمعات  ا  عل مستوى المنطقة المستهدفة ككل وعل مستوى تفصيل  إلستخدامات األراض 

  المنطقة نية ا السك
كةوالعمل عل تقديمه المحلية الواقعة ف      للجنة المشي 

بهدف توفي  إرشادات للتطوير والتنمية ف 

  والصح  والتعليم  
بما يشمل   ،وما إل ذلكوالبنية التحتية بما يشمل الطرق وشبكات المياه والمجاري القطاع السكاب 

  والطبيع  الحفاظ 
 . ت عامة آ وتوفي  فراغات ومنش عل الموروث الثقاف 

  يجب أن يتم  التفصيل     الهيكل  تطوير المخطط   •
يعمل عل إعادة صياغة الهيكلية الهرمية    أشمل  ضمن نطاق تنموي مكاب 

ي وإتجاهاته وكثافته وآليات الحفاظ عل نمو  يلتحديد أولويات التطو اإلقتصادية -لتقديم الخدمات االجتماعية ر الحض 

     متوازن
  مناطق  ( والمناطق الحض  "جالمنطقة " بي   المناطق الريفية المهمشة )الواقعة ف 

( وذلك  "ب "و  "أ "ية )الواقعة ف 

   حسب القدرة اإلستيعابية المكانية المتوفرة. 

  محدد ومنهجية لمراقبة  موية المحلية للمنطقة المستهدفة  ناألجندة الت   د تحدي •
ووضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمت 

اتيجيات لتحآليات التنفيذ  التفصيل  المنوي إعداده، وذلك بشكل   الهيكل  ها بما يتماشر مع المخطط قيق ورسم إسي 

- 2017)  وبما يتماشر مع أجندة السياسات الوطنية والهيئات المحلية  التجمعاتوالمؤسسات المعنية و تشارك  مع 

اتيجيات الحكومية ( 2022 ة لجائحة  االقتصادي-لالستجابة للتداعيات االجتماعية ذات العالقة القطاعية واإلسي 

COVID-19 . 

 العمل والخطة الزمنية منهجية. 5
يكة  " عل العمل بالمشاركة مع اإلقليم  ترتكز منهجية العمل الخاصة بإعداد المخطط الهيكل   المؤسسات الحكومية الشر

  والهيئات
وكافة األطراف ذات العالقة. أما الخطوات اإلجرائية المتعلقة بعملية التخطيط    ة المحلي  ومؤسسات المجتمع المدب 

شاد بآلية أثر حقوق اإلنسان     نفس السياق ترتكز منهجية العمل عل اإلسي 
  وف 

ياب  شاد بدليل التخطيط الفي  
فإنه سيتم اإلسي 

  عملية إعداد المخطط الهيكل  
ات كمية ونوعية،بما يشمل   اإلقليم   ف  افق مع مقابالت مفتوحة شبه منظمة، بحيث   مؤرسر تي 

  المنطقة "ج". كما تشتمل  ل  تسمح بتحليل قبل  وبعدي
تدخالت التخطيط عل حقوق اإلنسان للسكان الفلسطيني   ف 

ات للعملية، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر الداخلية المرتبطة بتعامل المخططي   مع   ةالمنهجي الكمية والنوعية عل مؤرسر
. غي  أن التقييم    السكان كز عل  المحليي   ، مصادر  سي    ذلك الوصول لمناطق الرع 

  واحتياجاته األساسية، بما ف 
القطاع السكاب 

 كما أنه لن يقيم األثر عل حقوق اإلنسان لألفراد. .  المياه، أماكن العمل والخدمات األساسية

ة زمنية ال تتجاوز تتضمن منهجية العمل عل إنجاز المراحل والخطوات    الجدول   10التالية ضمن في 
أشهر، كم هو موضح ف 

 :  التال 
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ي الخاص بإعداد "المخطط 2جدول) 
 " اإلقليمي (: المراحل واألنشطة والجدول الزمن 

 

 المدة الزمنية األنشطة الرئيسية والفرعية المرحلة 

 )باألشهر(

المرحلة  

 التمهيدية 

o  عملية التخطيطتشكيل الفرق التخطيطية وتصميم 

o اإلقليم   إقرار هيكلية إدارة إعداد المخطط 

o  لعملية إعداد المخطط  
 اإلقليم   إقرار برنامج تفصيل  وزمت 

o كاء وأصحاب العالقة  تحديد الشر

o  تشكيل لجان مجتمعية وقطاعية وتحديد األدوار واألنشطة ذات

 العالقة

o  إقرار خطة للحشد والمناضة مختصة بجهود عملية التخطيط 

o  كاء اإلقليمي  إطالق المخطط الهيكلي  مع أصحاب العالقة والشر

 شهر  0.5

 المرحلة األول 

o  تحليل الوضع القائم 

o  وتحليل عل المستويي   اإلقليم  والمحل   تشخيص الوضع القائم
اتيجية المتوفرة من خالل التواصل مع  القطاعات التنموية واإلسي 

والوزارات والمؤسسات جهة  أصحاب العالقة )الهيئات المحلية 
 اإلختصاص(

o   تحليل القدرة اإلستيعابية المكانية من حيث توفر األرض )أي تحديد
  )بأخذ  

المناطق المفتوحة( ومالئمتها اإليكولوجية للتطور المكاب 
ية بعي   اإلعتبار 

المعايي  اإليكولوجية كالحساسية المائية وطبيعة الي 
   وبما يتماشر مع تعريفات مخطط 

الحماية التابع للمخطط الوطت 
 )  
 المكاب 

o  مراجعة محتوى المخططات الهيكلية وأجندة التنمية المحلية المعدة
 للتجمعات الفلسطينية المستهدفة

o  والقيام   اإلقليم  الهيكل  تصميم وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمخطط
 بأعمال المسوحات الميدانية وتخزين المعلومات

o  التشخيص  والقطاع  بما يشمل إمكانيات إعداد مسودة التحليل
  المجاالت التالية: 

 وتحديات التنمية ف 
 الطرق والمواصالت وشبكات المياه والمجاري  –البنية التحتية  ▪
 اإلقتصاد المحل   ▪
 الصحة العامة ▪
 التعليم  ▪
 السياحة، إلخ  ▪

 شهرين

المرحلة  

 الثانية

o ( 16تحديد الرؤية التنموية والمكانية  )سنة 

o  تحديد القضايا واألهداف التنموية واولويات التنفيذ 

o  ات قياس وإعتمادها  تطوير مؤرسر

o ( ي المستقبلية
 سنوات( 8تحديد توجهات النمو المكان 

o   المستقبل  للمنطقة المستهدفة بهدف  
وضع سيناريوهات للنمو السكاب 

ية والريفية )وتوزينها باإلستشارة مع أصحاب  ربط المناطق الحض 
 ذوي اإلختصاص(العالقة و 

 شهر  1.5
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o   للخدمات اإلجتماعية بما  
إعادة تعريف هرمية ومستوى التدخل المكاب 

  المستقبل  للمنطقة    يتماشر مع السيناريو المعتمد 
للنمو السكاب 

 المستهدفة 
o   إعطاء خطط تصورية وإرشادات تخطيطية للتعامل مع األولويات

اطق  التنموية بما يشمل شبكات الطرق والمواصالت العامة والمن

اء، إلخ.     العامة والخض 

المرحلة  

 الثالثة 

o  لمنطقة التخطيط اإلقليم   إعداد المخطط الهيكلي 

o  للتجمعات  المحليةالمخططات الهيكلية التفصيلية  وتحديث إعداد

  يتم إبرازها كأولوية ضمن المخطط الهيكل  
 اإلقليم  السكانية والت 

 التجمعاتالمعد عل أن يتم تحديد المنطقة التنظيمية بالتشاور مع 

 المحلية 

o إعداد األحكام التنظيمية ذات العالقة 

o طوباس،)نابلس،  اإلقليمية اللجان عل المعدة المخططات عرض  

 (أريحا

o   المخطط اإلقليمي والمخططات  من تسليم النسخ المتفق عليها

ي  اإلرسائيليةلإلدارة المدنية المحلية  
 
 الحكم وزارة قررت حال)ف

 (ذلك   المحلي 

o   عقد جلسات نقاش أولية مع الجهات اإلرسائيلية 

 شهرين

 
 

المرحلة  

 الرابعة

o امج والتدخالت التنموية  المحلية  اإلقليمية تحديد الير

o  المحلية وعرض و اإلقليميةتحديد وتوصيف التدخات التنموية

 
ً
 التوجهات المكانية المستقبلية وربطها مكانيا

o  محدد  
 وضع خطط للتنفيذ والمتابعة ضمن إطار زمت 

o  بناء القدرات الفنية التخطيطية والتنظيمية 

o    العمل عل رفع الكفاءة الفنية لمتابعة إقرار وتنفيذ المخطط الهيكل

يكة لممثل  الهيئات المحلية اإلقليم      وممثل  المؤسسات الشر

 شهر واحد 

المرحلة  

 الخامسة 

o  المعد   اإلقليم   إطالق المخطط الهيكلي 

o  التفصيل  المعد   الهيكل  إعداد وإقرار خطة ترويههههج للمخطط 

o  الجانب اإلرسائيل  عل حدود المخطط )الخط األزرق(التوافق مع 

 شهر  0.5

المرحلة  

 النهائية

o  والتوافق عليها مع جهات )التفصيلية( إعداد المخططات القطاعية

ي تشمل: 
 اإلختصاص التابعة لإلدارة المدنية اإلرسائيلية والنر

o  الطرق والمواصالت وشبكات المياه والمجاري  –البنية التحتية 

o   اإلقتصاد المحل 

o الصحة العامة 

o  التعليم 

o السياحة، إلخ   

 شهر  2.5
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 وزارة الحكم المحلي مسؤوليات . 6
 :  سوف يقدم فريق الموئل الدعم لفريق وزارة الحكم المحل  فيما يل 

صورة جوية حديثة عالية الوضوح  ، يما يشمل: اإلقليم   تقدم المعلومات المتوفرة ذات العالقة بإعداد المخطط الهيكل   •

  عملية تحليل القدرة اإلستيعابية المكانية للمنطقة المستهدفة وربط  
 
،  والدقة ليتم إستخدامها ف

ً
حة مكانيا التدخالت المقي 

األجندات التنموية المحلية المعدة  ، المخططات الهيكلية )التفصيلية( المتوفرة للتجمعات السكانية المستهدفة

 سكانية المستهدفة. للتجمعات ال

ة واإلضطالع عل عملية إعداد ومصادقة المخططات الهيكلية •   لديه الخي 
 . توفي  مستشار قانوب 

  حشد أصحاب العالقة   •
 
  االجتماعات وورش العمل والمساعدة ف

 
ام بالمشاركة ف  . بالعملية التخطيطيةااللي  

م    االتفاق بي    تفويضعل  بناءً  الموئلسوف يلي  
 
امات المالية عل النحو المحدد ف موئل  المن االتحاد األوروب   بدفع االلي  

كاء    . منفذينوالمنظمات المختارة كشر
 

يك المسؤوليات . 7  المنفذ شر
يكسوف يعمل   " لمنطقة وسط  الهيكل  اإلقليم  طط  المخ"عل توفي  المساعدة الفنية واللوجستية الالزمة إلعداد    المنفذ   الشر

يك المنفذ سيقوم األغوار.  والعمل عل تمثيل التجمعات   تنمويةواألجندة ال الهيكل  التفصيل   بتسهيل إعداد المخطط الشر
  اللقاءات الفنية ذات العالقة مع اإلدارة المد 

نية اإلرسائيلية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الفلسطينية  المستهدفة ف 
  حال تم االتفاق عل ذلك( وباألخص وزارة الحكم المحل  

م )ف  يك المنفذ . هذا ويلي   بتغطية جميع التكاليف المتعلقة   الشر
  ملحق التاليةبتنفيذ المسؤوليات الرئيسية 

ام تأكيد عل أهمية مع ال(. 2)رقم  بدالت األتعاب، وذلك كما هو موضح ف  االلي  
  الذي تم تعيينه النجاز كافة األعمال. 

  والكادر الفت 
 بالجدول الزمت 

يك المنفذ سيقوم   ، بأداء المهام الرئيسية التالية  الشر أعاله للحصول عل مزيد من المعلومات    (2) انظر الجدول    -، بشكل رئيس 
 التفصيلية: 

لمتابعة أعمال  وممثل  المؤسسات ذات العالقة من التجمعات السكانية المستهدفة فريق تخطيط أساش  تشكيل  •

   التخطيط المختلفة

•  
ً
ولدى اإلدارة العامة    " الجيومولج"  منصةوالمتوفرة عل    سم   10بدقة    الحصول عل الصور الجوية الالزمة ومعالجتها فنيا

  
.  هيكل  اللتحضي  الخرائط األساسية الالزمة إلعداد المخطط    سيتم استخدام الصورة الجوية  . للتنظيم والتخطيط العمراب 

يك المنفذ تكون مسؤولية    والمنشئات وترسيمها وتسليمها عل شكل ) الشر
يل  ، (Shapefilesحوسبة كافة المباب  تي  

( المتوفرة عل  5لفلسطينية ) خطوط الكنتور ا     "جيومولج"ال  منصةمي 
يل ، بحيث تعكس الواقع الطبوغراف  حواض  أتي  

يل ، و بما يعكس الواقعالتسوية    مصدقة حسب األ فرازات لألإ ي أ تي  
 . صولراض 

ل للمناطق المستهدفة  • بما يشمل الخدمات  والواقعة خارج الحدود التنظيمية  عمل مسوح تخطيطية عل مستوى المي  

. والمرافق العامة المتوفرة وكما يتم االتفاق عليه مع     الموئل ووزارة الحكم المحل 

 بواسطة نظم المعلومات الجغرافية •
ً
  يتم تجميعها من المسوحات الميدانية مكانيا

 . ربط المعلومات الت 

)من خالل   المشاركيي   والمؤسسات ذات العالقة  ظيمية لممثل  الهيئات المحليةبناء القدرات الفنية التخطيطية والتن •

   . ورشات عمل تخصصية(

اتيجية موحدة عل أن يتم  إ عمل ورشات عمل عل مستوى التجمعات السكانية المستهدفة لبلورة رؤية مكانية  • سي 

  ضمن المخطط إ 
 . التفصيل   الهيكل  سقاطها وترجمتها بإستخدامات األراض 

آلية تقييم أثر حقوق  إعداد تقارير وصفية تفصيلية وخيارات تخطيطية مختلفة عل أن يتم مناقشتها ضمن إطار دراسة  •

 . اإلنسان

كما يتم االتفاق عليها مع التجمعات الفلسطينية   واألحكاموالتصاميم التفصيلية اإلقليم  الهيكل  تعديل المخطط  •

كة لهذه التجمعات السكانية   المستهدفة   المستقبل  والحدود المشي 
  تهدف إل تنظيم التطور والتوسع العمراب 

مع   ،والت 

وتعيي     تحديد  ، اإلقليم   الهيكل  بي   التجمعات ضمن حدود المخطط الرابطة  الرئيسية خذ بعي   االعتبار توفي  الطرق األ 
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كة لكافة التجمعات السكنية المستهدفة مع التوجهات  ال يتعارض وبما  االستعماالت التنظيمية والخدمات المشي 

  
  المكاب 

 . والسي  بإجراءات التعديل ورفع الحماية حيثما يلزم  واالستخدامات حسب المخطط الوطت 

    . لتبنيه 5اإلقليمية  اللجانومرفقاته عل اإلقليم   عرض المخطط الهيكل   •

  حال ،  تسليم النسخة المتوافق عليه لإلدارة المدنية اإلرسائيلية ومناقشتها  •
 
 . الحكم المحل  ذلك قررت وزارة ف

  حال قررت وزارة الحكم المحل  ذلك، تحضي  المخططات التفصيلية ذات العالقة وتسليمها للسلطات اإلرسائيلية •
 
 . ف

كةإعداد خطة تنموية  •   مشي 
ً
  محدد عل أن يتم ربطها مكانيا

ز األولويات التنموية ضمن إطار زمت        . تي 

 )النتائج والتقارير(الرئيسية  المخرجات. 8
يك المنفذ عل  ، و أن يقدم   الشر وطة بالدفعات )ملحق المخرجات كل الوثائق المتعلقة بالمخطط الهيكل  (، كما هو  2المشر

 الجدول أدناه: موضح 

 " وتاري    خ تسليمها الهيكلي اإلقليمي (: المخرجات الرئيسية "للمخطط 3جدول ) 

 
 

  محافظات   5
وع عل اللجان اإلقليمية ف    المقابل، سيتم سيتم عرض المخرجات النهائية للمشر

طوباس، نابلس، وأريحا من أجل تبنيها. ف 

 . يك المنفذ خالل عملية إعداد المخطط اإلقليم  كة من ممثل  اللجان اإلقليمية الثالث من أجل المتابعة مع الشر
 تشكيل لجنة مشي 

 تاري    خ التسليم المخرج )تقارير / دراسات / مخططات( الرقم

1 

 التقرير األولي 
  التفصيل   

ويشمل منهجية وخطة العمل والجدول الزمت 
وع بما يشمل المهام  تيبات الالزمة للمشر المنوطة بفريق  والي 

خطة العمل واللجان المجتمعية والقطاعية و أصحاب العالقة و 
    الحشد والمناضة المختصة بجهود عملية التخطيط

 

شهر من توقيع    0.5بعد 
 تفاقيةاال 

2 
 

 التقرير التشخيصي  
ويشمل تحليل الوضع القائم وتحليل القطاعات التنموية  

اتيجية وقاعدة البيانات ومراجعة المخططات الهيكلية   واإلسي 
  المجتمعات  ال المعدة والرؤية التخطيطية 

ستكمال التخطيط ف 
 األخرى 

شهر من توقيع    2.5بعد 
 تفاقيةاال 

3 

التنظيمي )المخطط التفصيلي اإلقليمي  الهيكلي المخطط  
ي ال 

   ( ستخدامات األراض 
ويشمل الرؤية التنموية المكانية وتوجهات النمو المستقبل   
وتفاصيل المخطط الهيكل  بما يشمل المخطط التنظيم  

  واألحكام التنظيمية ودعم ال 
 التجمعاتستخدامات األراض 
 المحلية للمخطط 

شهور من توقيع   7بعد 
 تفاقيةاال 

4 

 التقارير الدورية

وتشمل تقارير ورش العمل واللقاءات المجتمعية وتقارير األنجاز 
 الشهرية

ة زمنية   حسب اإلنجاز وبفي 
 شهر  1تتخللها التتجاوز 

5 

ي 
 التقرير النهان 

ضافة ويشمل  سي  العمل والنشاطات والمخرجات المختلفة باإل 
حة منأعداد و ثناء اإل أ المشاكل والمعيقات إل  ي توصيات مقي 

يك المنفذ     الشر

شهور من توقيع   9بعد 
 تفاقيةاال 
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وع )تشمل الدراسات والمخططات(جميع وثائق  •     المشر
 
  تسليمها ف

ونية )ملفات مفتوحة( كينبع  ونسختي    نسخ الكي 

  استخدمت لتحليل  المكانية والطبقات  الجغرافية  جميع البيانات تسليم وكذلك يجب ، ورقيتي   
)ملفات مفتوحة( الت 

ه(. بحيث تكون هذه الخرائط بنفس مواصفات  "GIS   " lyrs ،gdb ،shp ،mxd وإنتاج الخرائط )أوتوكاد ،   أو غي 

ونية المرفقة بالدراساتومحتويات   . الخرائط الورقية أو االلكي 

  األ  اتاستخدام  ومخططتحديات التنمية،  الطرق(، امكانيات و كتكون خرائط الدراسات )التقييمات القطاعية ) •
( عل  راض 

   A3وراق بحجم أ
 
. أما الوثائق األخرى  وراق مطوية ضمن وثائق الدراسة وليس كأف  

  دليل التخطيط العمراب 
 
ما ورد ف

  
  دليل التخطيط العمراب 

 
 . "الجيومولج"نظام و  المطلوبة والمخرجات تكون حسب المواصفات الفنية الواردة ف

يك  توفرها لدى  المؤهالت المطلوب. 9  المنفذ الشر

يك المنفذ  .1 ة لها مسجلة  مؤسسةيجب أن يكون الشر ، ب تتعلق  خير  
المجتمع،   وحشد سياسات التخطيط المكاب 

اكات مع    رسر
 
كاء المنفذين عل الدخول ف . يتم تشجيع الشر ، والحكم المحل 

  أخرى  مؤسساتوالمساواة بي   الجنسي  

ة ذات الصلة.   ربحيةخاصة أو غي    لديها الخي 

يك المنفذ يوفر يجب أن  .2 فريق متعدد التخصصات من أجل معالجة وإنجاز المهام المطلوبة خالل مرحلة إعداد   الشر

ات شهادات جامعية و المخطط. كما يجب أن يمتلك أعضاء الفريق    عملية خي 
  التخطيط المكاب 

التنمية  ، ومهارات ف 

  حشد وتحفي    الممتازة، المع باإلضافة إل مهارات االتصال والتواصل والسياسات العامة، ،المجتمعية
ة ف  رفة والخي 

  ذلك تعميم  التجمعات المحلية 
. عل األنشطة المجتمعية التشاركية، بما ف   مبدأ المساواة بي   الجنسي  

يك المنفذ تشكيل ي .3 ، إل   ألفراد ، باإلضافة إل إرفاق السي  الذاتية جدول أدناهالفريق بحسب الطلب من الشر حي  
المقي 

امتوقيعهم جانب  وع بااللي     المشر
 . بالمشاركة ف 

 

 " الهيكلي اإلقليمي (: أعضاء الفريق المطلوب إلعداد " المخطط 4جدول ) 

 مجال التخصص  المؤهالت المسؤوليات

قيادة فريق العمل وتيسي  االجتماعات  •
 وورش العمل الرئيسية

وع   •   المشر
كاء ف  التنسيق مع مختلف الشر

وع اثناء تنفيذ النشاطات   المختلفة للمشر

عقد ورشة توجيهية التجمعات السكانية  •
وفريق التخطيط األساش  يتم فيها عرض  

وع ومنهجية العمل و أ دوار أهداف المشر
 الجهات المختلفة 

 عداد التقارير المختلفةإ •

 كد من جودة المخرجات  أالت •

تقييم وتحليل كافة القطاعات التنموية   •
 من خالل رؤية جيوسياسية والخدمات

  مختلف اللقاءا •
ت وورش  المشاركة ف 

 العمل المختلفة

  صياغة اإل  •
طار التوجيه   المساهمة ف 

  
عداد المخطط  إللتنمية المكانية وف 

 الهيكل  

•   
  التخطيط المكاب 

 شهادة جامعية ف 

ة عملية   • االقل  عل  سنوات  10خي 
  
  مجال التخطيط المكاب 

 ف 

اضطالع عل   لها /يفضل من له •
  دليل التخطيط  

المنهجية الواردة ف 
  وعل إضطالع عل دراسة 

العمراب 
آلية حقوق اإلنسان لوزارة الحكم 

 المحل  

 دارة فريق العملإو قدرة عل قيادة  •

  التواصل واالتصال  •
 مهارات ف 

  التحليل وكتابة  •
ة ف   التقارير خي 

خبي  تخطيط  .1
/ رئيس   ي

مكان 
 الفريق
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  النقاشات  •
ثمثيل التجمعات المستهدفة ف 
مع لجان التنظيم )الفلسطينية 

 واإلرسائيلية(

  كافة األعمال  •
مساعدة رئيس الفريق ف 
بها والمذكورة  /والمسؤوليات المنوطة به

الكامل مع الموئل ووزارة  أعاله وبالتنسيق 
 الحكم المحل  

  تقييم وتحليل قطاع االقتصاد   •
المشاركة ف 

 المحل  ) صناعة، سياحة، تجارة،...(

تنفيذ التطور المستقبل  تقدير تكاليف  •
 المعتمد  طار التوجيه  حسب اإل 

•  

   )بكالوريوس( أول جامعية  شهادة •
ف 

  
ة عملية  التخطيط المكاب    5مع خي 

 سنوات  

اضطالع عل   لها /يفضل من له •
  دليل التخطيط  

المنهجية الواردة ف 
  وعل إضطالع عل دراسة 

العمراب 
آلية حقوق اإلنسان لوزارة الحكم 

 المحل  

  التواصل واالتصال  •
 مهارات ف 

  التحليل وكتابة التقارير  •
ة ف   خي 

 مساعد تخطيط .2

والبنية التحتية  تحليل قطاع المواصالت  •
والتحديات المتعلقة مكانيات ووضع اإل 
 بالموضوع 

  ورش العمل واالجتماعات   •
المشاركة ف 

و نقاش  أالمختلفة سواء لقاءات توجيهية 
وع   المشر

كاء ف   المخرجات مع الشر

•   
طار اإل وتحديث عداد  إالمشاركة ف 

  
 التوجيه  ومخطط استخدامات األراض 

  وضع األ  •
حكام الخاصة المشاركة ف 

حات    منطقة  للحفاظ عل مقي 
القطاع ف 

 التخطيط 

والبنية عداد شبكة الطرق إالعمل عل  •
بما يتالئم مع متطلبات منطقة  التحتية

 التخطيط 

  هندسة الطرق شهادة •
 جامعية ف 

  مجال   7حوال    •
ة ف  سنوات خي 

 المواصالت والبنية التحتيةتخطيط 

    لها /يفضل من له •
ة ف  عداد  إخي 
 المخططات الهيكلية

خبي   .3
المواصالت  

 والبنية التحتية

تقييم وتحليل قطاع البيئة  والنفايات  •
 الصلبة 

•   
طار اإل وتحديث عداد  إالمشاركة ف 

  
 التوجيه  ومخطط استخدامات األراض 

  تقييم وتحليل شبكات  •
المشاركة ف 

 الكهرباء واالتصاالت

  ورش العمل واالجتماعات   •
المشاركة ف 

و لنقاش  أت توجيهية االمختلفة سواء لقاء
وع   المشر

كاء ف   المخرجات مع الشر

  وضع األ  •
حكام الخاصة المساهمة ف 

  للمنطقة بما يتالءم مع  
للواقع البيت 

األنظمة والقواني   للمؤسسات جهة  
 االختصاص

  الهندسة البيئية جامعيةشهادة  •
 ف 

ة عملية   •    سنوات عل األ  5خي 
قل ف 

 مجال التخصص 

اضطالع عل   لها /يفضل من له •
  دليل التخطيط  

المنهجية الواردة ف 
  
المعتمدة من وزارة الحكم  العمراب 
 المحل  

    لها /يفضل من له •
ة ف  عداد  إخي 
 المخططات الهيكلية

 

خبي  بيئة  .4
 وزراعة 

فحص مخرجات الصور الجوية وتدقيقها   •
 من حيث الدقة والوضوح. 

  مجال المساحة شهادة •
 جامعية ف 

ة عملية   •    سنوات عل األ  5خي 
قل ف 

 مجال التخصص 

 مساح  .5
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عمل المسوحات الميدانية الالزمة   •
حة مع   لضمان تطابق المخططات المقي 

ما هو موجود عل أرض الواقع  
، شبكة األ)استقطاعات   

طرق، ال راض 
 ...الخ(. 

تدقيق كافة المخططات من حيث الشكل  •
 واإلخراج

    لها /من لهيفضل  •
ة سابقة ف  خي 

عداد المخططات الهيكلية  إ
  و 

 مخططات استعماالت األراض 

باستخدام  ةالخرائط المطلوب كافةتحضي    •
GIS     أو االتوكاد 

  وزارة  مساحة التواصل مع دائرة ال  •
ف 

جل اعتماد الرسم  أالحكم المحل  من 
  للمخرجات

 النهاب 

،  دبلوم  شهادة  •    كحد ادب 
ف 

 الخرائط رسم تخصص 

ة ال تقل عن   •     5خي 
سنوات ف 

 مجال التخصص 

 رسام  . 6
 GIS  وAutoCAD   

جمع المعلومات  الالزمه لتطوير الدراسات  •
 والمخططات 

  إتمام     •
اء والمختصي   ف  مساعدة الخي 

 المهمات المطلوبه منهم 

ة باعداد المسوحات  لديها /لديه  • خي 
 الميدانية 

، يفضل كحد أدب    دبلومشهادة   •
تخصص  علم سكان، أو علوم  

 اجتماعية أو اي تخصص ذو عالقة

ة  ال تقل عن  •     3خي 
سنوات ف 

  
 العمل الميداب 

7 .   
 باحث ميداب 

يك المنفذ تقديم جدول أل 4 حة لكل    الفنيي     عضاء الفريق . يجب عل الشر   االعتبار  منهم والمهام واألنشطة المقي 
، مع األخذ ف 

تهم وتخصصهم   حة لهذا الغرض. حسب الملحق رقم ) أن خي  يك  -(  3يتناسبان مع المهام المقي    استمارة األنشطة والمهام للشر

 المنفذ

يك المنفذ ال يحق .  5 ح إال بعد التقدم بطلب رسم  والموافقة الخطية عل ذلك من قبل   الفريق حد أفراد أاستبدال   الشر المقي 

. مع مراعاة وبحيث يتم استبداله بشخص بنفس الكفاء ، الموئل ة أو أكير يك المنفذ ن يقوم أة والخي  كتاب خط   بإرسال   الشر

  موقع من الشخص الذي يراد استبداله بموافقته عل ذلك وبيان السبب. 

 . المالحق 10

  والمال  1)رقم ملحق  
 (: التقييم الفت 

 بدالت األتعاب (:  2)رقم ملحق  

يك المنفذ فريق لم ا مهال نشطة و األ (: نموذج 3)رقم ملحق    الشر

 (: نموذج العرض المال  4)رقم ملحق  



 
 

14 

 

ي والمالي 1)رقم ملحق 
 (: التقييم الفن 

ي بالفنية والمالية بشكل منفصل  العروضتسليم المعنية  ؤسساتجب عل المي
 
ون  .  شكل إلكير

 
وع و يجب أن تشمل  وع الذي سيتم ي؛ جدول التنفيذالوثيقة المشر مع   ، منهجية العمل تنفيذه و التحليل التفصيل  للمشر

   المؤسساتأن  اإلشارة
 أعل  ستحصل عل نقاطالمطلوب لتنفيذ لعمل   للفريقالنساء   تعي   الت 

 
  والمال  من  

 : أربههع مراحليتكون التقييم الفت 
  ة صلا حالالمؤسسات  نتقل فقط  ت. سبمعيار يحقق/ ال يحققاإللزامية لألقسام الثالثة  التقنة  : تقييم المعايي   األول المرحلة  

  جميع المعايي  اإللزامية إل المرحلة التالية وعندئذ سيتم يحققعل درجة " 
 
 تقييم وفقال" ف

ً
 لمعايي  مقياس النقاط ا

  1000/ 500عل   ةصلا حالالمؤسسات الثالثة مقابل معايي  مقياس النقاط. فقط  التقنية : تقييم األقسامالثانيةالمرحلة 
 نتقل إل المرحلة التالية من التقييم المال  تسبجميع األقسام   ةوالناجح  نقطة أو أكير 

عل درجة   ةصلا حالالمؤسسات نتقل فقط تاإللزامية بمعيار يحقق/ ال يحقق. سالمالية : تقييم المعايي  الثالثة المرحلة 
  جميع المعايي  اإللزامية إل المرحلة التالية وعندئذ سيتم تقييم العرض المال  

 
 "يحقق" ف
 بأقل عرض مؤهل تم تلقيهالرابعةالمرحلة 

ً
 : تقييم العرض المال  مقارنة

  
:  ثالث أقساميشمل التقييم الفت   وه 
كاء القسم األول:  ة رسر   بطريقة تشاركية         المؤسسات المعنية خي 

  مجال تنفيذ أعمال تسوية أراض 
 ف 

وع        وط المرجعية للمشر : موائمة خطة ومنهجية وآلية العمل المقدمة للشر  
 القسم الثاب 
ح من قبل ث: لالقسم الثا  ات وكفاءة الكادر المقي   للقيام بانجاز المطلوب   المؤسسات المعنيةمؤهالت وخي 

   بعد االنتهاء من التقييم
: الفت   

 سيتم إجراء التقييم المال  وفق اآلب 

  و تقديمبالمئة عل ال 65سيتم احتساب   •
 بالمئة عل العرض المال    35الفت 

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

نقطة أو   1000/   500الت 
  المؤسسات أما  والناجحة بجميع األقسام، ،أكي  

  كانت مجموع نقاط تقييمها الفت 
أو غي   نقطة  500قل من أالت 

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

•  
ً
 للصيغة التالية:  سيتم احتساب نقاط التقييم المال  لكل متقدم تم فتح عرضه المال  وفقا

* أقل   المؤسسة المعنيةالسعر المقدم من  ÷ = اكي  عدد ممكن من النقاط   للمؤسسة المعنيةنقاط التقييم المال  
 األسعار

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

  توقيع العقد مع الت 
   أعل  ةصاحب  المعنية  المؤسسة

 الموئل.  وبحسب ما يرتئيهوالمال   مجموع لنقاط التقييم الفت 

 (: بدالت األتعاب2ملحق رقم )
يك المنفذ تدفع بدالت األتعاب  :  للشر  لما يل 

ً
 وفقا

وع وتسههههههليم   العقد بالمئة من قيمة    25الدفعة األول:   • بعد توقيع االتفاقية وتقديم خطة العمل وهيكلية إدارة المشههههههر
. التقرير االول  والموافقة عليها من قبل   الموئل ووزارة الحكم المحل 

الموئل ووزارة بعد تسهههههههههههليم التقرير التشهههههههههههخيصههههههههههه  والموافقة عليه من قبل    العقد بالمئة من قيمة    30الدفعة الثانية:   •
 . الحكم المحل  

  وتسهههههههههههههههليم جميع   المخطط الهيكل  بعهد تسهههههههههههههههليم    من قيمهة العقهد بهالمئهة    30  الثهالثهة:   الهدفعهة •
وتسهههههههههههههههليم التقرير النههاب 

الموئل ووزارة المخرجات )الوثائق والتقارير( بعدد النسهخ والمواصهفات المطلوبة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل  
 ،   حههال قررت  وتسهههههههههههههههليم المخطط الهيكل  والههدراسهههههههههههههههههات ذات العالقههةالحكم المحل 

لإلدارة المههدنيههة اإلرسائيليههة )ف 
   التجمعات المحلية ووزارة الحكم المحل  ذلك(. 

ة:    الرابعةالدفعة   •   جلسهههات النقاش مع  بعد    العقد بالمئة من قيمة    15واألخي 
السهههلطات تمثيل التجمعات المحلية ف 

  عمليههة النقههاش اإلرسائيليههة،  
  حههالههة التقههدم ف 

وبمهها ال واالتفههاق عل الخط األزرق )حههدود منطقههة التخطيط(  وذلههك ف 
. شهور بعد  9يزيد عن   تسليم المخطط للجانب اإلرسائيل 

يك   القسم  تسليم  المنفذ    يجب عل الشر
  خطة العمل    8جميع المخرجات عل النحو المبي   ف 

وكما سيتم االتفاق عليه ف 
  التقرير األول  

 المدرجة ف 
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يك المنفذ(: نموذج األنشطة والمهام لفريق 3)رقم الملحق   الشر
 

 م        ع       ل       وم         ات ع        ام      ة:   

  االس        م   ال   ت  خ     ص      ص 

 ال   ☐              نعم  ☐ اإلع       اق      ة ذوي  ذكر   ☐         أنتر    ☐ النوع االجتماعي 

 

   :  ال          م       ؤه        ل ال     ع      ل       مي

 س      ن          ة ال       ت         خ         رج  ال        م         ج         ال  األك      ادي       م       ي         ة ال       ج       ه       ة  ال   درج    ة ال     ع      ل      م       ي         ة 

    دك    ت      وراة

    م    اج    س    ت     ي     ر 

    ب    كال    وري    وس 

    دب      لوم 

 

 ال       ل      غ          ات:   

 ال       م          ؤه             ل  ال       ل         غ          ة 

  

  

 

 ال     خ     ب     رات ال     م     ح     ل     ي     ة ذات ال     ص     ل     ة )م   ن األق    دم لألح    دث(:    

ة المحلية    المجموع الكلي لسنوات الخير

1 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الجهة الممولة 

  الوظيفة 

 

2 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الممولة الجهة 

  الوظيفة 

 

3 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الجهة الممولة 

  الوظيفة 



 

 

16 

 
 

 ال     خ     ب     رات ال           دول          ي               ة ذات ال     ص     ل     ة )م   ن األق    دم لألح    دث(:    

ة ال        دول       ي       ة    المجموع الكلي لسنوات الخير

1 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الجهة الممولة 

  الوظيفة 

 

2 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الجهة الممولة 

  الوظيفة 

 

3 

وع   المشر

  السنة 

  الموقع

  الجهة الممولة 

  الوظيفة 

 

ورة(:    ي حال الض 
 
 ملحقات أخرى )يتم اضافتها ف

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 المالي (: نموذج العرض 4)رقم الملحق 

)بالدوالر التكاليف 
)  األمريكي

 سعر الوحدة
)  )دوالر أمريكي

 الرقم 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 الفت 

 
   

ً
 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  

 
األخرى المجموع الفرع  للنفقات    

 والخدمات
 

 
 4 التدريب/التوعية/حشد ومناضة   

 
    4.1 

 
المجموع الفرع  للتدريب والتوعية    

 والحشد والمناضة
 

 
   المجموع الكل  

 
 نهاية نطاق العمل 


