
  

ة هي من مسؤوولية الجهة المنفذة وال تعكس بأي شكل من األشكال  ، إن محتويات هذه النشر ي ة بدعم من االتحاد األوروب 
ي تم اصدار هذه النشر  وجهة نظر اإلتحاد األوروب 

 اء ـــــــطـــــــ التمهيدي لعاع ــــــــــمــــتــجاإل 

ي المنطقة )ج( "
 "لمنطقة وسط األغوار قليمي اإلهيكلي ال مخطط الإعداد مخططات هيكلية لتجمعات فلسطينية ف 
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وع ، كما وتم طرح المجال للنقاش وطرح االستفسارات قليمي  لمنطقة وسط األغوار اإلهيكلي ال مخطط ال بداية تم تقديم عرض يلخص مشر

 :  كالتالي

 د. سمت  أبوعيشة 

1 

 السؤال 
، هل عل اإلستشاري أيضا عدم تضمينهم  تم استبعاد الخبت  اإلقتصادي والخبت    اء المطلوبي   الجيوسياسي من قائمة الخت 

 من العرض الذي سيتم تقديمه؟

 اإلجابة

ب يتعلق  الجيوسياسي فيما  تتوفر    ،الجانب  أن  بد  ات  ال  الخت  التخطيط  هذه  التخطيط )خبت   فريق  رئيس  ات  ضمن خت 
ي الواقع  

(، حيث إن عملية التخطيط ف  ي
ي الجانب الجيوسياسي المكاب 

ي مرتبطة بشكل كبت  ف 
. كما أنه باإلمكان  الفلسطين 

من خالل وزارة    الجهات ذات االختصاص مثل هيئة الجدار واالستيطان ودائرة شؤون المفاوضاتتسهيل التواصل مع  
 من خالل الموئل.  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانيةأو التنسيق مع   الحكم المحلي 

اتيتوفر هذا  ، فال بد أن  المحلي   فيما يتعلق بجانب اإلقتصاد أما   التخطيط حيث ال يقترص    رئيس فريق   مساعد   لدى    الخت 
ي أيضا. 

ي فقط وإنما الجانب الفن 
 دوره عل الجانب اللوجسنر

2 
 السؤال 

األحمر، خربة عاطوف(، هل من فيما يتعلق بالمخططات الهيكلية المطلوب اعدادها للتجمعي   المحليي   )خربة الراس  
 هيكلية تفصيلية؟ أم مخططات قطاعية إضافة إل المخططات التفصيلية؟   تالمطلوب فقط اعداد مخططا 

 اإلجابة
ملحقاته من مخططات قطاعية تفصيلية، أجندة تنموية محلية، األحكام،  جميع يتوجب إعداد مخطط هيكلي إضافة إل 

ها   . وغت 
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 السؤال 
ي العطاء نسبة  

، هل سيتم التقييم بناء عل السعر التنافسي أم كما ورد ف  بالمئة عل    65يرج  توضيح الية التقييم المالي
ي ونسبة 

 ؟بالمئة عل التقييم المالي  35التقييم الفن 

 اإلجابة
ي العطاء، سيتم التقييم بناء عل النسبة المذكورة  

ي التقييم المالي    األعل   المجموعالجهة ذات  واختيار  أعاله  كما ورد ف 
ف 

ي 
 والفن 
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 السؤال 
ات المذكورة تغطية إعداد المخططات القطاعية من مياه، كهرباء، طرق، .... سواء   هل يستطيع خبت  البنية التحتية بالخت 

؟   عل المستوى المحلي أو اإلقليمي

 اإلجابة
( تعكس التوجه العام للمخطط  ادالمطلوب إعد ي هذه المرحلة هو إعداد مخططات قطاعية )عل المستوى اإلقليمي

ه ف 
أي إعداد مخططات قطاعية لغايات التخطيط وليس التنفيذ وبإمكان هيكلي الرئيسي وترابط المناطق المستهدفة ككل  ال

 . خبت  البنية التحتية القيام بذلك

 م. يزن عقل 
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 السؤال 
ح فإن عملية  اء من حملة  افيما يتعلق بالطاقم المقتر ي خت 

ي مجال  ختيار رئيس فريق التخطيط تنحرص ف 
الشهادات العليا ف 

اح خبت  معماري كرئيس لفريق التخطيط؟
 التخطيط، هل باإلمكان اقتر

 اإلجابة
ي مجال التخطيط إضافة  

ي حصوله عل شهادة دكتوراة وإنما المطلوب هو شهادة عليا ف 
ي خبت  التخطيط المكاب 

ط ف  ال يشتر
ة العملية  . للخت 

 السؤال  6
الجوي، هل سيتم تصوير المنطقة ككل من قبل اإلستشاري أو ستقوم وزارة الحكم المحلي بتوفت   فيما يتعلق بالتصوير  

 الصورة الجوية؟



  

ة هي من مسؤوولية الجهة المنفذة وال تعكس بأي شكل من األشكال  ، إن محتويات هذه النشر ي ة بدعم من االتحاد األوروب 
ي تم اصدار هذه النشر  وجهة نظر اإلتحاد األوروب 

 اإلجابة
االستشاري   األحمر وخربة  عل  الراس  )خربة  المحلي  التخطيط  لغايات  األساسية  المساحة  بتوفت  مخططات  يقوم  أن 

اعداد   متطلبات  المخططات  ي 
ف  يتوفر  أن  عل  الكالسيكية  المساحة  طرق  أو  الجوي  التصوير  خالل  من  عاطوف( 

 المخططات الهيكلية. 
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 السؤال 
بمؤهالت خبت  البنية التحتية، تمت اإلشارة إل مهندس طرق، هل يستطيع مهندس الطرق تغطية القطاع  فيما يتعلق  

 كامال؟ 

 اإلجابة
التنفيذ، وباإلمكان أن يكون خبت    الهدف من اعداد المخططات القطاعية المطلوبة هو هدف تخطيطي وليس لغايات 

ي 
 الهندسة المدنيةالبنية التحتية حاصال عل شهادة ف 

 م. أسامة صالح
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 السؤال 

ي البنود المرجعية تركز  
/الزراعي فإن مسؤوليات الخبت  كما هي منصوص عليها ف  ي

يرج  التوضيح فيما يتعلق بالخبت  البين 
 أكتر عل البيئة أكتر من الزراعة

 اإلجابة
ي والزراعي سواء من خالل تعيي   خبت  واحد لتغطية المجالي      بعد مراجعة المالحظة،

كت   عل كال الجانبي   البين 
يتوجب التر

   أو تعيي   خبت  لكل مجال

 م. مالك بشارات 
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 السؤال 

( هل باالمكان  ي زراعي
ي الطاقم المطلوب، تم تحديد )خبت  بين 

الفصل وتعيي   خبت  زراعي وخبت   اعتماد ما ورد سابقا و ف 
؟ ، حيث ال يوجد خبت  يجمع بي   التخصصي   ي

 بين 

ي زراعي  اإلجابة
ي حال عدم وجود خبت  بين 

 ال مانع من الفصل بينهما ف 

10   
؟   السؤال  اء متخصصي    فيما يتعلق بخبت  البنية التحتية، هل بامكان االستشاري الفصل وتعيي   عدة خت 

اء لتغطي اإلجابة  متطلبات خبت  البنية التحتية ةالمطلوب هو خبت  بنية تحتية ولكن باإلمكان الفصل وتعيي   عدة خت 

 مالحظات اضافية: 

•   :  يرج  اإلنتباه إل تصحيح ما يلي

o  حات نطاق العمل يوم  2021آب  2الموافق   اإلثني   سينتهي استدراج مقتر

o  كة للنقاش  لن يتم التنسيق ، وإنما سيتم  مع الجانب اإلرسائيلي أو عرض المخطط اإلقليمي أومخرجاته عل اللجنة المشتر

كة فقط للعلم  .  تسليم نسخة ورقية عن المخطط للجنة المشتر

o  بالمئة    15الرابعة بنسبة    فعةدسوف تستحق الجانب اإلرسائيلي فمع اليتم التنسيق  بما أنه لن  عة الرابعة:  فيما يتعلق بالدف

اضات من قيمة العطاء بعد    لدى إيداعه لإلعتر
 .  الجانب الفلسطين 

ورة الرجوع ل •  فاصيل ومتطلبات اعداد المخطط االقليمي  من أجل اإلطالع عل ت قانون تنظيم المدن والقرى واألبنيةض 

ي كل   •
وع بشكل دوري مكونة من ممثلي   عن اللجان اإلقليمية ف  كة مساندة لمتابعة العمل عل المشر سيتم تشكيل لجنة مشتر

 عضو.  11بما ال يزيد عددها عن  من المحافظات الثالث المستهدفة 

ي كل من المحافظات الثالث من أجل عرض مسودة    باإلضافة إل ذلك سيقوم الفريق  •
االستشاري بالمتابعة مع اللجنة اإلقليمية ف 

 . نتائج ومخرجات عملية التخطيط النهائية

ة سابقا فإنه يتم العمل عل متابعة هذه المخططات من خالل قنوات أخرى  دفيما يتعلق بالمخططات الهيكلية المحلية المع •

ورة لذلك.    وسيقوم اإلستشاري بالتشاور  ي حال كان هناك ض 
 مع اللجنة المحلية او اإلقليمية ف 

ام بالوقت المخصص والمنصوص عليه لهذا للنشاط  • ورة االلتر   ض 

ورة  • كة تنظيم محلية  ةلجن   أن يقوم االستشاري بتقديم تصور عن استحداثض  ي المنطقة مشتر
 ف 

 

وع: المرفقات        العرض التقديمي الخاص بالمشر



A better quality of life for all 
in an urbanizing world



إجتماع ما قبل العطاء

ي المنطقة 
 
مخطط هيكلي ( "ج)إعداد مخططات هيكلية لتجمعات فلسطينية ف

"إقليمي  لمنطقة وسط األغوار

وع :ضمن نشاطات مشر
"  

 
  المنطقة التخطيط و دعم الحق ف

 
"الضفة الغربية، فلسطي   ، "ج"االرض ف
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2021تموز26: التاري    خ



خلفية

1 | مخطط هيكلي إقليمي  لمنطقة وسط األغوار

الى " ج"يهدف برنامج األمم المتحدة في برنامج دعم الحق في التخطيط واالرض في المنطقة 

" ج"فيما يتعلق بمشروع دعم الحق في التخطيط واالرض في المنطقة وزارة الحكم المحلي دعم 

في الضفة( ج)حقوق التخطيط بدعم مالي من االتحاد األوروبي مع التركيز بشكل أساسي على المنطقة 
الغربية

فة الى دعم تشمل التدخالت التخطيطية استكمال المخططات الهيكلية المحلية، المخططات االقليمية، اضا
الجانب السياساتي والذي يشمل اعداد سياسة حضرية على مستوى الدولة لدولة فلسطين



ليحوااألغوارلوسطلمنطقةاإلقليميالمخططخاللمنالمستهدفينالسكانعدديبلغ•
نسمة28,200

دونما  6602تبلغمنظمةهيكليةمخططاتبمساحةسكانيتجمع15فييسكنون•

:جمناطقفيمحليةهيكليةمخططاتلديهاتجمعاتخمسةيوجدتجمع،15الـبينمن•
.شبليوعيندجن،بيتفروشفصايل،الجفتلك،الزبيدات،

وخربةاألحمرالراسخربةتجمعيفيفقطجديدةمحليةهيكليةمخططاتاعداديجب•
حدودالداخلتقعالتيالفلسطينيةالتجمعاتتحديدبمكانالمهممنبانهعلما  عاطوف،
يةلهيكمخططاترتوفعدمحالفيالسكانوعددالموقعبداللةاإلقليمي،للمخططالمقترحة
.لهامحلية

دونم364,463المستهدفةللمنطقةالكليةالمساحةتبلغ•

أريحاونابلس،طوباس،محافظاتمنتجمعاتاألغواروسطلمنطقةاإلقليميالمخططيشمل•

إجماليمنالتواليعلىبالمئة33وبالمئة49حواليوالشبابالنساءمجموعاتتشكل•
.المستهدفينالسكان

خلفية

2 مخطط هيكلي إقليمي  لمنطقة وسط األغوار |



لماذا نحن بحاجة الى مخططات اقليمية؟

2015:"الغربيةالضفةمن"ج"المنطقةفيالمكانيللتخطيطالمتحدةلألممالموحدالتوجه"•

2015:طوباسلمحافظةالمكانيةاالستراتيجيةالتنمويةالخطة•

2016:اإلنسانحقوقأثرتقييمآليةدراسة•

2020:األغوارووسطشمالمنطقتيمنكلفيالمشتركةالمحليةالتنظيملجنةتأسيس•

اولكنالمحلية،الهيكليةالمخططاتدعمفياالستمرارفقطليسالمهممنج؛للمنطقةشاملةتغطيةعلىالحصولأجلومنلذلك، لدعمأيض 
.واإلقليميةالوطنيةالمكانيةالمخططاتتطوير

3 | مخطط هيكلي إقليمي  لمنطقة وسط األغوار



حاتاستدراجسينته  • 2021آب2الموافقالجمعةيومالعملنطاقمقتر

كاءتحديد إىلالموئليسىع• ةذويالمحليي   التنفيذ شر كل  الهيالمخطط"إعدادلدعمالالزمةوالموارد التقنيةوالقدراتالختر
األغواروسطلمنطقة"اإلقليم  

ائقوالوثالدراساتيشملبما أعالهالموصوفةالدراسةلمنطقةإقليم  هيكل  مخططبإعداد يتمثلالمهمةلهذهالرئيس  المجالإن•
  الالزمة

  العريضةالخطوطإىلتستند والتر
  وردتالتر

 
  التخطيطدليل"ف

يائ  من"اإلنسانحقوقأثر تقييمآليةدراسة"و"الفت  
  موضحهو ما وحسبالمخرجاتأو النشاطاتأو المنهجيةحيث

 
.العطاءوثائقف

•  
 
كةتنمويةأجندةتطويرإىليسىعاالتفاقيةمجالفإنالسياق،نفسوف المنطقةلتطوير كأداةالستخدامها الدراسةلمنطقةمشتر

  منيتجزءال كجزء
.الفلسطينيةالدولةأراض 
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مجال االتفاقية



ح"اإلقليم  للمخطط"العامالهدفيتمثل• بغيةيةالمحلبالهيئاتممثلةالفلسطينيةالتجمعاتمعتشاركي بشكلالعملإىلالمقتر
  إلستخداماتتفصيل  هيكل  مخططإعداد 

الصمود لعوقدرتها المسكنحيازةلتعزيز الفلسطينيةللتجمعاتتنمويةوأجندةاألراض 
  
 
الصعبالجيوسياس  الواقعظلف

:يل  فيما التفصيليةاألهدافوتتمثل•

  إلستخداماتتفصيل  هيكل  مخططإعداد ❖
يةالسكانالتجمعاتمستوىوعلككلالمستهدفةالمنطقةمستوىعلاألراض 

  الواقعةالمحلية
 
كةللجنةتقديمهعلوالعملالمنطقةف المشتر

  تنموينطاقضمنيتمأنيجبالتفصيل  الهيكل  المخططتطوير ❖
لتقديمةالهرميالهيكليةصياغةإعادةعليعملأشملمكائ 

اإلقتصادية-االجتماعيةالخدمات

  إطار ضمنمتكاملةتنفيذ خطةووضعالمستهدفةللمنطقةالمحليةالتنمويةاألجندةتحديد ❖
اتآليلمراقبةومنهجيةمحدد زمت 

اتيجياتورسمالتنفيذ  إعدادهالمنويالتفصيل  الهيكل  المخططمعيتماسر بما لتحقيقها إستر

األهداف
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المؤهالت مجال التخصص

•  
  التخطيط المكائ 

شهادة جامعية ف 
ة عملية •   10ختر

  مجال التخطيط المكائ 
سنوات عل االقل ف 

  وعل إضطالع عل دراسة آلية حقوق اإلنسان لوزارة الحكم المحل  لها /يفضل من له•
  دليل التخطيط العمرائ 

اطالع عل المنهجية الواردة ف 
دارة فريق العملإقدرة عل قيادة و •
  التواصل واالتصال•

مهارات ف 
  التحليل وكتابة التقارير•

ة ف  ختر

  
رئيس / خبت  تخطيط مكائ 

الفريق
1

ة عملية ( بكالوريوس)شهادة جامعية أوىل •   مع ختر
  التخطيط المكائ 

سنوات 5ف 
  وعل إضطالع عل دراسة آلية حقوق اإلنسان لوزارة الحكم المحل  لها /يفضل من له•

  دليل التخطيط العمرائ 
اضطالع عل المنهجية الواردة ف 

  التواصل واالتصال•
 
مهارات ف

  التحليل وكتابة التقارير•
ة ف  ختر

مساعد تخطيط 2

  هندسة الطرق•
شهادة جامعية ف 

  مجال تخطيط المواصالت والبنية التحتية7حواىل  •
ة ف  سنوات ختر

  إعداد المخططات الهيكليةلها /يفضل من له•
 
ة ف ختر

تيةخبت  المواصالت والبنية التح 3

  الهندسة البيئية•
شهادة جامعية ف 

ة عملية •   مجال التخصص5ختر
 
سنوات عل األقل ف

  المعتمدة من وزارة الحكم المحل  لها /يفضل من له•
  دليل التخطيط العمرائ 

 
اضطالع عل المنهجية الواردة ف

  إعداد المخططات الهيكليةلها /يفضل من له•
 
ة ف ختر

خبت  بيئة وزراعة 4

  مجال المساحة•
شهادة جامعية ف 

ة عملية •   مجال التخصص5ختر
 
سنوات عل األقل ف

  لها /يفضل من له•
  إعداد المخططات الهيكلية ومخططات استعماالت األراض 

 
ة سابقة ف ختر

مساح 5

  تخصص رسم الخرائط•
، ف  شهادة دبلوم كحد ادئ 

ة ال تقل عن •   مجال التخصص5ختر
سنوات ف  AutoCAD 6وGISرسام  

ة باعداد المسوحات الميدانيةلديها /لديه• ختر
، يفضل تخصص  علم سكان، أو علوم اجتماعية أو اي تخصص ذو عالقة• شهادة دبلوم كحد أدئ 
ة  ال تقل عن •   3ختر

  العمل الميدائ 
سنوات ف 
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(شهر0.5)المرحلة التمهيدية

oتخطيطالعمليةوتصميمالتخطيطيةالفرقتشكيل

oالعالقةوأصحابالشركاءتحديد

oأصحابمعاإلقليميالهيكليالمخططإطالق

والشركاءالعالقة

ي 
الجدول الزمن 

(شهر2.0)المرحلة األوىل

oالقائمالوضعتحليل

(شهر1.5)المرحلة الثانية

o(سنة16)والمكانيةالتنمويةالرؤيةتحديد

o(سنوات8)المستقبليةالمكانيالنموتوجهاتتحديد

(شهر2.0)المرحلة الثالثة

oطالتخطيلمنطقةاإلقليميالهيكليالمخططإعداد

oيمياإلقلالمخططمنعليهاالمتفقالنسختسليم

في)ةاإلسرائيليالمدنيةلإلدارةالمحليةوالمخططات

(ذلكالمحليالحكموزارةقررتحال

(شهر1.0)المرحلة الرابعة

oالمحليةاإلقليميةالتنمويةوالتدخالتالبرامجتحديد

oوالتنظيميةالتخطيطيةالفنيةالقدراتبناء

(شهر0.5)المرحلة الخامسة

oالمعداإلقليميالهيكليالمخططإطالق

(شهر2.5)المرحلة النهائية

o عليها قوالتواف( التفصيلية)إعداد المخططات القطاعية

مع جهات اإلختصاص التابعة لإلدارة المدنية 

:  اإلسرائيلية والتي تشمل
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حاتستخضع ي التقديمعلبالمئة65احتسابسيتمبحيثمراحلأرب  عمنصارملتقييمالمستلمةالمقتر
العرضعلبالمئة35والفن 

، ي :مراحلأرب  ععلالمالن 

درجةلعالحاصلةالمؤسساتفقطستنتقل.يحققال /يحققبمعيار الثالثةلألقساماإللزاميةالتقنةالمعايت  تقييم:األوىلالمرحلة•
ي "يحقق"

 
 التقييمسيتموعندئذ التاليةالمرحلةإىلاإللزاميةالمعايت  جميعف

 
النقاطمقياسلمعايت  وفقا

أكت  أو نقطة500/1000علالحاصلةالمؤسساتفقط.النقاطمقياسمعايت  مقابلالثالثةالتقنيةاألقسامتقييم:الثانيةالمرحلة•
الماىلي التقييممنالتاليةالمرحلةإىلستنتقلاألقسامبجميعوالناجحة

ي "يحقق"درجةعلالحاصلةالمؤسساتفقطستنتقل.يحققال /يحققبمعيار اإللزاميةالماليةالمعايت  تقييم:الثالثةالمرحلة•
 
ف

الماىلي العرضتقييمسيتموعندئذ التاليةالمرحلةإىلاإللزاميةالمعايت  جميع

 الماىلي العرضتقييم:الرابعةالمرحلة•
 
تلقيهتممؤهلعرضبأقلمقارنة

ي والماىلي 
التقييم الفن 
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Thank you

www.unhabitat.org Disclaimer
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