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مقدمة
اأقرت احلكومات يف اجلل�شة 19 ملجل�س اإدارة برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية عام 2003 بالإجماع القرار رقم 19\18 الذي يدعو برنامج الأمم املتحدة 
للم�شتوطنات الب�شرية لإن�شاء برنامج خا�س للم�شتوطنات الب�شرية لل�شعب الفل�شطيني.  الربنامج على املدى البعيد اإىل حت�شني اأحوال التجمعات ال�شكانية لل�شعب 
23\2، يطالب  اإقرار قرار جديد حتت رقم  اإىل ال�شالم والأمن وال�شتقرار يف املنطقة. وخالل جمل�س الإدارة الثالث والع�شرين يف 2011، مت  الفل�شطيني للو�شول 
برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية "برتكيز جمال عملها ب�شكل اأكرب على التخطيط وق�شايا الأرا�شي والإ�شكان وحت�شني الظروف املعي�شية واأحوال التجمعات 
اإن�شانية  ال�شكانية للفل�شطينيني، ومعاجلة حتديات العمران، ودعم بناء الدولة الفل�شطينية، والعمل الإن�شاين وال�شالم يف املناطق التي تعاين من نق�س احتياجات 

اأ�شا�شية واحتياجات ملحة للتنمية".

ب�شكل عام يعترب التح�شر الفعال خيارًا ب�شريًا ل يتحقق بطريق ال�شدفة بل بالت�شميم والإرادة ال�شيا�شية. حيث تعتمد النتائج الإيجابية للتح�شر اإىل حد كبري على 
نوعية الت�شاميم، وعليه ميكن للتح�شر اأن يكون حمرّكًا لعجلة التنمية امل�شتدامة يف فل�شطني. ولكن يف الوقت نف�شه، هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها 
لتحقيق ذلك. حيث اإنه من ال�شعب روؤية كيف ميكن للتح�شر اأن يعزز التنمية يف فل�شطني، كون اأكرث من 60٪ من مناطق ال�شفة الغربية، واملعروفة با�شم مناطق ج، 
خا�شعة للعديد من القيود على عملية التخطيط والتي تعد قيودًا منحازة ل تتوافق والقانون الدويل الإن�شاين ول حقوق الإن�شان، اأو يف غزة، حيث قتل ال�شراع املتكرر 
الآلف من النا�س، ودمر احليز احل�شري، وهدم و�شرر اآلف املنازل، وحيث ت�شري اإعادة الإعمار ببطء �شديد، اأو يف القد�س، حيث نرى مدينة واحدة مق�ّشمة ب�شبب 
العديد من اأوجه الالم�شاواة املتزايدة. يعترب التح�شر قوة اإيجابية للتنمية يف فل�شطني يتم اعرتا�شها من قبل الحتالل ب�شكل كبري، ومع ذلك، لي�س هناك تنمية دون 
حت�شر، وهذه حقيقة علينا اأن ندركها خالل العملية الطويلة للت�شوية ال�شيا�شية النهائية التي �شتقود اإىل دولتني تعي�شان جنبًا اإىل جنب يف اأمن و�شالم، حيث ت�شعى 
الأمم املتحدة اإىل حل عادل لق�شايا كثرية من بينها تر�شيم احلدود، وامل�شتوطنات الإ�شرائيلية، وق�شية القد�س، واملياه واملوارد الطبيعية، واحل�شار املفرو�س على 

غزة، والالجئني الفل�شطينيني، جنبًا اإىل جنب مع اتخاذ اإجراءات اإيجابية لوقف تدمري املمتلكات الفل�شطينية.

يعتقد موئل الأمم املتحدة -كما ورد يف حتليله الأخري للقد�س ال�شرقية وغزة، وكما ورد اأي�شًا يف تقرير موقف الأمم املتحدة املوحد بخ�شو�س التخطيط املكاين يف 
مناطق ج- اأن هناك العديد من التدابري العملية التي ميكن اتخاذها لتعزيز التو�شع احل�شري امل�شتدام لدولة فل�شطني، والتي بدورها ميكن اأن حت�شن الظروف حللول 

ال�شالم. 

وبح�شب منظور موئل الأمم املتحدة للتح�شر، يعد التخطيط املكاين واحل�شري و�شيلة يجب ا�شتخدامها لإي�شال حقوق الإن�شان، ل حلرمانهم منها. وبالتايل، تعترب 
موئل الأمم املتحدة املوافقة على املخططات الهيكلية التي مت تقدميها من قبل التجمعات املحلية الفل�شطينية يف مناطق ج خطوة �شرورية لتنفيذ تخطيط �شامل لهذه 
التجمعات، الأمر الذي �شيمّكن التجمعات واملجتمعات الفل�شطينية من حتقيق احتياجاتها يف فل�شطني جميعها. وبالن�شبة لغزة على وجه التحديد، يرى موئل الأمم 
املتحدة اأنه يجب على اإ�شرائيل اإنهاء احل�شار وال�شماح للمدن باإعادة البناء ب�شكل اأف�شل من خالل تبني طرق التخطيط احل�شري املبتكرة والت�شاركية.يلعب برنامج 
الأمم املتحدة دورًا اأكرث قوة وا�شتدامة يف فل�شطني - بقيادته للحوار ب�شاأن ق�شايا العمران، وبدعم املنظمات غري احلكومية واحلكومة و�شركات القطاع اخلا�س يف 
التخطيط وتوفري املعلومات الالزمة جلهود التوعية التي ي�شطلع بها املجتمع الدويل حول حقوق التخطيط والبناء للمجتمعات الفل�شطينية يف املنطقة "ج" والقد�س 
ال�شرقية. وياأتي انخراطه يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة وفقًا لهدف التنمية امل�شتدامة 11، "جعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية �شاملة للجميع، واآمنة، وقادرة على 
ال�شمود، وم�شتدامة" وهو يح�شد الأرا�شي جتاه موؤمتر الأمم املتحدة الثالث املعني بالإ�شكان والتنمية احل�شرية امل�شتدامة )املوئل الثالث( والذي �شينعقد عام 2016 

يف كيتو، الإكوادور.

جو هوبر

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف فلسطني
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معدل النمو يف الناجت الإجمايل 
املحلي 

1)2014( ٪1،5-
معدل الالم�شاواة وفق موؤ�شر 

187/101 )2013(2  التنمية الب�شرية لالأمم املتحدة
4،68 مليون )2015(3 ال�شكان

73،9٪ )2015(4 �شكان احل�شر
30٪ )2015(5 ال�شكان من ال�شباب )29-15(

ال�شكان الالجئني كن�شبة مئوية من 
�شكان احل�شر

 6)2015( ٪9،40
3،3٪ )2014(7 معدل منو التو�شع احل�شري

3،0٪ )2014(8 معدل منو ال�شكان

املنطقة املحافظة
الكثافةال�شكان)كم2(

)ن�شمة/كم2(
605372،600615.87نابل�س

855338،400395.78رام اهلل
335411،6001228.66القد�س

59350،80085.66اأريحا
659210،500319.42بيت حلم

997684،200686.3اخلليل
74606،7008198.64غزة

http://www.worldbank.org/en/country/ 1
westbankandgaza

http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-hdi 2
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=51 3
2&lang=en&ItemID=1441&mid=3171&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=51 4
2&lang=en&ItemID=1441&mid=3171&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=51 5

2&lang=en&ItemID=866&mid=3171&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=51 6
2&lang=en&ItemID=1511&mid=3171&wversion=Staging

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP. 7
GROW?cid=GPD_2

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP. 8
 GROW?cid=GPD_2

http://www.citypopulation.de/Palestine.html 9 وتقرير نظام 
نظم املعلومات اجلغرافية ال�شادر عن وزارة احلكم املحلي 

WHO“ 10” ي�شري اإىل الكمية املو�شى بها من قبل منظمة ال�شحة 
العاملية

11النمو ال�شكاين ح�شب البنك الدويل )�شنويًا٪(،201212
13 اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، تقدير عدد ال�شكان يف 

الأرا�شي الفل�شطينية 1997-2016
13 اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، ملخ�س املوؤ�شرات 

الدميوغرافية يف الأرا�شي الفل�شطينية، 2012
14 اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، 2012

15توقعات الأمم املتحدة للتو�شع احل�شري يف العامل، مراجعة 
2009

 16 اجلمعية الأكادميية الفل�شطينية لدرا�شة ال�شوؤون الدولية 
امل�شتوطنات - ن�شرة خا�شة. القد�س، مار�س 2001

17 اليوني�شيف، 2004

القضايا حضرية

�شكان املدن الكربى )2015(9:

متو�شط ا�شتهالك الفرد للماء يف اليوم:10
500

منظمة ال�شحة 
العاملية

ا�شتهالك الفرد )لرت يوميا(

اإ�شرائيلفل�شطني 0

التوسع الحضري
ال�شكان  ال�شريع ومعدلت منو  التو�شع احل�شري  يعد 
الناجتة  الإقليمية  والتجزئة  الأرا�شي  املرتفعة وندرة 
التحديات  من  لفل�شطني  الإ�شرائيلي  الحتالل  عن 
الرئي�شية التي تواجه املناطق احل�شرية يف فل�شطني. 
الدميوغرايف  النمو  تعترب معدلت  عالوة على ذلك، 
ومنو ال�شكان املرتفع من بني التحديات الرئي�شية التي 
توؤثر على البيئة احل�شرية الفل�شطينية. ويقدر معدل 
اأعلى  من  يعد  والذي   ٪3.01 بـ  فل�شطني  يف  النمو 
معدلت النمو ال�شكاين على م�شتوى العامل 11 . ويف عام 
2013، مت تقدير عدد �شكان الأرا�شي الفل�شطينية بـ 
ال�شفة  يف  مليون   2،7 بينهم  من  ن�شمة،  مليون   4.4
الغربية وما تبقى من ال�شكان والبالغ عددهم حوايل 
اإجمايل  و�شل  حيث   .12 غزة  قطاع  يف  مليون   1،7
الكثافة ال�شكانية اإىل 468 ن�شمة لكل كيلومرت مربع يف 
ن�شمة لكل كيلومرت مربع يف  الغربية و4،505  ال�شفة 
قطاع غزة 13 ، وعليه يعد قطاع غزة واحدًا من اأكرث 
املناطق ال�شكنية ازدحامًا يف العامل. ويرافق معدل منو 
�شريعًا  –ح�شريًا  تو�شعًا  فل�شطني  املرتفع يف  ال�شكان 
من   ٪74 حوايل  يتمركز  حيث  احلايل،  الوقت  يف 
ال�شكان يف املناطق احل�شرية 14 - مما يخلق �شغطًا 
متزايدًا على الأرا�شي والبنية التحتية واملوارد. ويقدر 
معدل التو�شع احل�شري يف فل�شطني بـ 3.3٪ مقارنة 
والبالغ  العاملي  احل�شري  التو�شع  معدل  مبتو�شط 
الع�شوائية  التنمية  امتدت  لذلك،  .ونتيجة   15  ٪1،98
على  متعديًة  واأطرافها،  املدن  يف  منتظمة  وغري 
الأرا�شي الزراعية املحيطة والبنية التحتية ال�شعيفة. 
اإىل ذلك، هناك طلب متزايد على فر�س  بالإ�شافة 

العمل واخلدمات والإ�شكان.

 التجزئة المكانية
الأرا�شي  وجتزئة  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  عدم  يعد 
لالأرا�شي  الإ�شرائيلي  الحتالل  عن  الناجتة 
الفل�شطينية وم�شادرة و�شم الأرا�شي غري القانوين 
على  يوؤثر  الذي  الأ�شا�شي  التحدي  ال�شرقية  للقد�س 
ذلك،  اإىل  اإ�شافة  فل�شطني.  يف  احل�شرية  البيئة 
القيود  اأي�شًا ت�شمل  اأثرها  لها  اأخرى  هناك حتديات 
واحلواجز  الفل�شطيني  القت�شاد  على  املفرو�شة 
العمراين  بالتو�شع  املتعلقة  الإ�شرائيلية  وال�شيا�شات 
والبناء يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. حيث �شمح 
 ،" "اأ مناطق  اإىل  الغربية  لل�شفة  اجلغرايف  التق�شيم 
و"ب"، و"ج" كبند من بنود اتفاقات اأو�شلو لإ�شرائيل 
باحلفاظ على ال�شيطرة الكاملة على املنطقة "ج" - 
وت�شم حوايل  الغربية  ال�شفة  من   ٪61 ت�شكل  والتي 
واأعطى   ،-  16 الفل�شطينيني  ال�شكان  من  فقط   ٪4
"اأ  املنطقة  على  الكاملة  ال�شيطرة  للفل�شطينيني 
"ب"، والتي تعترب  "وال�شيطرة اجلزئية على املنطقة 
املناطق احل�شرية يف يف فل�شطني. وكان لهذه القيود 
تاأثريًا �شلبيًا على البيئة العمرانية الفل�شطينية والتي 
عالوة  متوازنة.  غري  ح�شرية  تنمية  اأدت  بدورها 
على  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  ت�شيطر  ذلك،  على 
"ج"، حيث يح�شل  املنطقة  املياه خا�شة يف  م�شادر 
 750 اإجمايل  من  فقط  م3   110 على  الفل�شطينيون 
م3 التي تتحكم بها اإ�شرائيل 17 ،ونتيجة لذلك يعاين 
فرتة  يف  خا�شة  املياه،  يف  نق�س  من  الفل�شطينيون 
يف  للمياه  ا�شتخدامهم  يقّيد  الذي  الأمر  ال�شيف. 

الزراعة اأو ال�شناعة ب�شكل كاف.
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18 اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، متغريات احل�شابات 
الوطنية الكربى ح�شب املنطقة لالأعوام من 1994 اإىل 2011

االقتصاد الحضري
منه  يعاين  الذي  القت�شادي  ال�شعف  يعد 
الفل�شطينيون حتديًا اأخرًا يواجه املناطق احل�شرية. 
على  كبري  ب�شكل  الفل�شطيني  القت�شاد  يعتمد  حيث 
بعواقب  يتاأثر  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  اإ�شرائيل 
ال�شلطات  تتخذها  التي  والقرارات  ال�شيا�شات 
اإجمايل  تقدير  مت   ،2011 عام  ففي  الإ�شرائيلية. 
وو�شل   ،  18 اأمريكي  دولر   9،775 بـ  املحلي  الناجت 
تركيز  اأدى  حيث   .  19 باملئة   25،8 اإىل  الفقر  معدل 
الأن�شطة القت�شادية يف املراكز احل�شرية الرئي�شية 
ارتفاع  اإىل  الريفية  املناطق  يف  ال�شتثمارات  وقلة 
خالقًا  احل�شر  اإىل  الريف  من  الهجرة  م�شتوى 
القائمة  التحتية  البنية  على  اإ�شافيًا  �شغطًا  بذلك 

واخلدمات احل�شرية. 

اإىل  التحديات  هذه  جميع  توؤدي  لذلك،  ونتيجة 

امل�شتفيدون من م�شروع امللك عبد اهلل لالإ�شكان

على  املتزايد  وال�شغط  ال�شريعة  العمرانية  التنمية 
على  التعدي  اإىل  اإ�شافة  املتدهورة،  التحتية  البنية 
الأرا�شي الزراعية وتدهور البيئة احل�شرية والتو�شع 

احل�شري ال�شريع وغري املتوازن.

البرامج القطرية 
لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

األراضي الحضرية والتشريع 
والحكم الحضري

الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يقدم 
يف فل�شطني ، وبتمويل من م�شادر متعددة )الحتاد 
و�شوي�شرا  املتحدة  واململكة  وفرن�شا  الأوروبي 
للتخطيط  والدعم  التقنية  ال�شت�شارات  وغريها(،  
الفل�شطينية  التجمعات  �شكان  يقوده  الذي  املحلي 
ال�شلطات  �شيطرة  حتت  الواقعة  "ج"  املنطقة  يف 
حيث  غزة.  وقطاع  ال�شرقية  والقد�س  الإ�شرائيلية 
متثل املنطقة "ج" املناطق التي حتتفظ اإ�شرائيل فيها 
التخطيط،  بق�شايا  يتعلق  ما  فيما  الكاملة  ب�شلطتها 
بالتخطيط  الفل�شطينية  لل�شلطة  ُي�شمح  حني  يف 
ا�شتق�شائية  لدرا�شة  ووفقًا  "و"ب".  "اأ  منطقتي  يف 
حديثة اأجراها مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون 
الإن�شانية، فاإن اأكرث من 300،000 فل�شطيني يعي�شون 
"ج"  للمنطقة  التابعة  الأرا�شي  يف  كليًا  اأو  جزئيًا 
�شارمة  قيودًا  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  ت�شع  والتي 
وجمالت  عدد  حتديد  خالل  من  تنميتها  ب�شاأن 
خمططات ا�شتخدام الأرا�شي املعدة حلقوق التنمية 
للبناء  ال�شادرة  الت�شاريح  عدد  وحجب  اجلديدة، 
بدون  اأن�شاأت  التي  املباين  بهدم  اأوامر  واإ�شدار 
مناطق  ت�شتهدف  التي  امل�شاريع  وت�شاعد  ت�شريح. 
الفل�شطينيني على التخطيط وفقًا لحتياجاتهم  "ج" 

ا�شتخدام  خالل  من  التهجري  ومقاومة  احلقيقية 
التي  املخططات  من  وغريها  الهيكلية  املخططات 
تو�شعت  املقابل،  يف  املمتلكات.  هدم  متنع  بدروها 
امل�شتوطنات والقواعد الع�شكرية القريبة من املنطقة 
حيث  املا�شية،  عامًا  الـ20  خالل  كبري  ب�شكل  "ج" 
حوايل  يف  يعي�شون  الذين  الإ�شرائيليني  عدد  يقدر 
يقّيد  مما  ن�شمة.   325،000 بحوايل  م�شتوطنة   135
تكن  مل  حال  يف  الفل�شطينية  التجمعات  من  العديد 
مهددة بالتهجري ب�شبب قربها من هذه امل�شتوطنات. 

يهدف برنامج الدعم التخطيطي الذي يتم تنفيذه من 
قبل برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية يف 
فل�شطني، بال�شراكة مع ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
الأهلية  واملنظمات  املحلي(  احلكم  بوزارة  )املمثلة 
ا�شرتاتيجية  اأهداف  ثالثة  لتحقيق  احلكومية   غري 
من  "ج"  املنطقة  يف  التخطيط  فعالية   )1( وهي: 
فنيًا  املطبقة  التخطيط  اأنظمة  تطابق  �شمان  خالل 
وتوافقها مع احتياجات التجمعات امل�شتهدفة ، )2( 
تعزيز وبناء قدرات اجلهات الفل�شطينية ذات ال�شلة 
على التخطيط واحلكم املحلي يف املنطقة "ج" و)3( 
لإحداث  الدعوة  �شبيل  يف  املن�شقة  اجلهود  تقوية 
"ج"  املنطقة  يف  املقيِّد  التخطيط  نظام  يف  تغيريات 

واعتمادها على نظام معلومات ورقابة �شامل.

حول  الأ�شا�شية  ال�شرتاتيجية  تتمحور  وبينما 
كاأداة  النظامي  املحلي  الهيكلي  املخطط  ا�شتخدام 
ا�شتعادة  اأو  واإقرار  املت�شررة  بالتجمعات  لالعرتاف 
ا�شرتاتيجية  اإعداد  مت  والبناء،  التخطيط  حقوق 
املخططات  وتنفيذ  تنمية  يف  باحلق  متعلقة  مكّملة 
هذه  يف  املعي�شية  الظروف  حت�شني  اأجل  من  املحلية 
التجمعات ب�شكل منظم وخمطط له، والتي غالبًا ما 
اأو منقطعة. ويتمثل دعم مثل  نائية  تكون يف مناطق 
هذه املبادرات يف ا�شتخدام التخطيط املكاين كاأداة 

لتح�شني احلكم املحلي القائم على امل�شاركة.

19 اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، معدلت الفقر بني 
الأفراد وفقًا لال�شتهالك ال�شهرى لالأ�شر 2011
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التخطيط والتصميم الحضريين

الأمم  برنامج  يقت�شر  ل  التخطيط،  يخ�س  وفيما 
على  فل�شطني  يف  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة 
املخططات  وجودة  التخطيط  معايري  حت�شني 
ي�شار  ما  غالبًا  والتي   - النظامية  املحلية  الهيكلية 
اإليها باملخططات الهيكلية -، حيث يهدف اأي�شًا اإىل 
التخطيط، من خالل �شياغة  اأجندة  وتعميق  تو�شيع 
النائية  املناطق  ت�شتهدف  جتريبية  تخطيط  برامج 
املنطقة  من  اأكرث  اإقليمية  واأجزاء  القرى  وجتمعات 
اإىل تطوير خمططات الت�شميم بحيث  اإ�شافة  "ج"، 
تاأخذ بعني العتبار امل�شاريع ال�شتثمارية امل�شتقبلية، 
الأمر الذي يتطلب م�شاركة حقيقية من جميع فئات 

هذه التجمعات امل�شتهدفة. 

املتحدة  الأمم  برنامج  يدعم  ذلك،  على  عالوة 
الفل�شطينية  ال�شلطة  مبادرة  الب�شرية  للم�شتوطنات 
والذي  �شامل،  وطني  مكاين  خمطط  ل�شياغة 
م�شبقًا  امل�شاغة  الإقليمية  املخططات  مع  �شنيدمج 
لل�شفة الغربية وغزة )يف فرتة الت�شعينيات(. وكذلك 
الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  المم  برنامج  اأ�شدر 
وثيقة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 
م�شروع ليتم ا�شتخدامها كمرجعية يف ح�شد التمويل. 
للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  تعهد  اآنه،  واإىل 
الإمنائي(  املتحدة  الأمم  برنامج  )وكذلك  الب�شرية 
التمويل  بتوفري  ال�شتئماين  �شندوقه  من  مب�شاهمة 
م�شت�شارين  تعيني  مت  حيث  امل�شروع،  لبدء  الأ�شا�شي 
املدى  على  املناطقية  الإقليمية  التوقعات  ل�شياغة 
�س جزء من هذا التمويل ب�شكل خا�س  البعيد. وُخ�شّ
بال�شتفادة  احل�شري  التو�شع  ا�شرتاتيجية  لتطوير 
الأول  الفل�شطيني  احل�شري  املنتدى  نتائج  من 
برنامج  قبل  من  دعمه  مت  والذي   ،)2012 )مار�س 
 ، فل�شطني  يف  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم 
بينما يتم ح�شد التمويل الالزم ل�شدار تقرير املدن 

الفل�شطينية الأول. 

برنامج دعم التخطيط العمراني للمجتمعات 
الفلسطينية في القدس الشرقية:

الب�شرية،  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يقوم 
مركز  مع  وبالتعاون  الأوروبي  الحتاد  من  بتمويل 
التعاون وال�شالم الدويل ومبكوم )خمططون من اأجل 
حقوق التخطيط( ومركز النهو�س مببادرات ال�شالم، 
بتنفيذ "برنامج دعم التخطيط احل�شري للمجتمعات 
 3 لـ  ميتد  ال�شرقية"والذي  القد�س  يف  الفل�شطينية 
ت�شهيل  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شروع  يهدف  �شنوات. 
حت�شني الظروف املعي�شية وتخفيف �شغوطات التهجري 
يف الوقت احلايل، ويف الوقت ذاته تاأمني فر�س التطور 
الإمنائي للتجمعات الفل�شطينية امل�شتهدفة . حيث مت 
ت�شميم الربنامج مل�شاعدة التجمعات الفل�شطينية يف 
التنمية  ال�شرقية بهدف احلفاظ على فر�س  القد�س 
امل�شتهدفة يف  الأحياء  والبناء واحل�شول على حقوق 
التخطيط. وبالإ�شافة اإىل ذلك، يهدف امل�شروع اإىل 
التحديات  معاجلة  اأجل  من  التخطيط  حلول  توفري 

وعيهم  وزيادة  الفل�شطينيني  تواجه  التي  احل�شرية 
وال�شعي  والبناء،  التخطيط  فيما يخ�س حقوقهم يف 
العتبار  بعني  اآخذًا  جماعي  تخطيط  حل  لإيجاد 
احتياجات �شكان هذه التجمعات ومتطلباتهم احلالية. 
التخطيط  دعم  برنامج  ي�شجع  ذلك،  على  عالوة 
مما  والتفاعلي،  الت�شاركي  التخطيط  نهج  احل�شري 
على  القدرة  امل�شتهدفة  الفل�شطينية  التجمعات  مينح 

التاأثرييف عملية التخطيط. 

البنية  اإعداد  على  الأ�شا�شي  الربنامج  دور  يرتكز 
الأولية لعطاء فر�س ترخي�س اأكرب عدد ممكن من 
املباين وخلق م�شاحة لال�شتخدام العام و خلق فر�س 
لال�شتثمار يف قطاعي الإ�شكان واخلدمات. يف الوقت 
احلايل، يتم التخطيط لأكرث من 210 هكتار يف �شتة 
اطار  �شمن  ال�شرقية  القد�س  يف  �شكنية  جتمعات 
م�شاحة  توفري  اإىل  املخططات  وتهدف  الربنامج. 
امل�شتهدفة  الأحياء  ومنو  بتو�شع  لل�شماح  اإ�شافية 

التخطيط الت�شاركي: ور�شة عمل للتخطيط املجتمعي 
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املخططات  ت�شاعد  اأخرى،  ناحية  ومن  ناحية.  من 
اأن�شاأ  مبنى   750 من  اأكرث  هدم  قرارات  جتميد  يف 
بدون ت�شريح. كما اأنه �شيمكن من تاأمني الت�شاريح 
قانونية. حيث مت،  املباين  و�شي�شهل عملية جعل هذه 
مبنى   44 من  لأكرث  الهدم  اأوامر  جتميد  الآن،  حتى 
بداية  منذ  التخطيط  اأثناء  امل�شتهدفة  الأحياء  يف 
ا�شتق�شائية  درا�شات  تطبيق  اأي�شًا  ومت  الربنامج. 
للتجمعات  التابعة  الفرعية  الأحياء  من  حي   28 يف 
للمخططات  برقابةم�شتمرة  م�شحوبة  امل�شتهدفة، 

التي توؤثر على الأحياء الفل�شطينية. .

توسيع نطاق وتعميق دعم التخطيط 
للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية:

الب�شرية،  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يقوم 
بتمويل من احلكومة البلجيكية وبالتعاون مع �شركائه 
ومركز  ومبكوم  الدويل،  ال�شالم  و  التعاون  -مركز 
ملدة  م�شروع  بتنفيذ   - ال�شالم  مببادرات  النهو�س 

عامني والذي يعمل على تعميق وتو�شيع نطاق اأن�شطة 
املجتمعات  يف  احل�شري  التخطيط  "دعم  برنامج 
اأعاله.  املذكور  ال�شرقية"  بالقد�س  الفل�شطينية 
الفل�شطينية  املجتمعات  دعم  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
ملمو�شة  وحقوق  فر�س  ل�شمان  ال�شرقية  القد�س  يف 
يتطلع  وكذلك  التخطيط،  والبناء من خالل  للتنمية 
هذا امل�شروع ليجاد حلول اأف�شل ملعاجلة الختاللت 
الفل�شطينية  الأحياء  وتنمية  تخطيط  يف  اجلوهرية 
يف القد�س ال�شرقية، ويعمل اأي�شًا على تعزيز الوعي 
اخلربة  واأ�شحاب  ال�شكان  بني  احل�شري  والتكامل 
القدرة  زيادة  ذاته  الوقت  ويف  التخطيط  جمال  يف 
على  الربنامج  ويركز  التخطيط.  على  الفل�شطينية 
وزيادة  الفني،  والدعم  الإدارة  على  القدرة  زيادة 
كبري  ب�شكل  تطويرها  يتم  التي  املخططات  حجم 
وتو�شيع ركيزة تنمية القدرات والتي ت�شمن املجالت 
و�شمان  والأرا�شي،  الإ�شكان  مثل  الأخرى  الرئي�شية 

ا�شتدامة طويلة الأمد لنماذج التدريب املطورة. 

برنامج دعم التخطيط للتجمعات الفلسطينية 
في المنطقة »ج« بالضفة الغربية:

الب�شرية،  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يقوم 
وبالتعاون  متعددة  مانحة  جهات  قبل  من  بتمويل 
احلكم  ووزارة  الدويل  وال�شالم  التعاون  مركز  مع 
بتنفيذ  الإدارية،  للتنمية  املحلية  واملجال�س  املحلي 
يف  الواقعة  "ج"  املنطقة  يف  امل�شاريع  من  جمموعة 
اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  تهدف  والتي  الغربية،  ال�شفة 
للتجمعات  املعي�شية  والظروف  الإ�شكان  حت�شني 
بناء  ودعم  العمران،  حتديات  ومعاجلة  امل�شتهدفة، 
الدولة الفل�شطينية. يهدف امل�شروع اأي�شًا اإىل حت�شني 
على  "ج"  املنطقة  يف  الفل�شطينية  املجتمعات  قدرة 
البقاء ومواجهة الظروف ال�شعبة من خالل التنمية 
اإىل  والو�شول  البناء  وحقوق  امل�شتدامة  املحلية 
الأ�شا�شية. وعلى وجه اخل�شو�س، يهدف  اخلدمات 
امل�شروع جلعل التخطيط يف املنطقة "ج" اأكرث فعالية 
املطبقة  التخطيط  اأنظمة  ترابط  �شمان  خالل  من 
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واحتياجات  توافقها  على  والتاأكيد  فنية  ناحية  من 
القدرة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  امل�شتهدفة،  التجمعات 
من  "ج"  املنطقة  يف  التخطيط  على  الفل�شطينية 
خالل التاأكيد على الدعوة املن�شقة لإحداث تغيريات 
نظام  وفق  "ج"  للمنطقة  املُقّيد  التخطيط  نظام  يف 

معلومات ورقابة �شامل.

نطاق  تو�شيع   )1( امل�شروع:  ا�شرتاتيجية  تت�شمن 
املنطقة  يف  الفل�شطينية  للمجتمعات  التخطيط  دعم 
البنية  ل�شتثمارات  عمل  اإطار  توفري  خالل  من  "ج" 
خطر  من  واحلد  الأ�شا�شية  واخلدمات  التحتية 
الهدم؛ )2( �شمان قدرة جمال�س القرى الفل�شطينية 
اإعداد  يف  �شكانها  اإ�شراك  على  "ج"  املنطقة  يف 
املخططات ومتابعة تنفيذها من خالل اإعادة تاأ�شي�س 
جلان التخطيط املحلي الفعلية، وغريها من اللجان 
التي  املبادرات  كافة  دعم   )3( احلاجة   ح�شب 
املنطقة  يف  فعالية  اأكرث  التخطيط  جعل  اإىل  تهدف 
"ج" من خالل �شمان توافق نظام التخطيط املطبق 
والواقع  امل�شتهدفة  التجمعات  �شكان  احتياجات  مع 
الفل�شطيني؛ )4( ت�شهيل تن�شيق ال�شلطة الفل�شطينية 
الوزارات  مع  "ج"  املنطقة  يف  التخطيط  لإجراءات 
حتت  املختلفة  املانحة  اجلهات  ومبادرات  املعنية. 
وتت�شمن  الإدارية.  والتنمية  التخطيط  وزارة  رعاية 
هذا  مبوجب  تنفيذها  يتم  التي  الرئي�شية  امل�شاريع 

الربنامج: 

برنامج دعم التخطيط العمراني التشاركي 
لغزة:

الب�شرية   للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يقوم 
واملركز  الفل�شطيني  الإ�شكان  جمل�س  مع  بالتعاون 
بتنفيذ  النزاعات،  وحل  للدميقراطية  الفل�شطيني 
العمراين  التخطيط  دعم  "برنامج  بعنوان  م�شروع 
الوكالة  قبل  من  املمول  لغزة"  املكاين  الت�شاركي 
ال�شوي�شرية للتنمية والتعاوينSDC. ويهدف امل�شروع 
امل�شاركة يف غزة من  القائم على  اإىل تعزيز احلكم 
امل�شتهدفة  والأحياء  البلدية  من  ال�شتفادة  خالل 

خم�شة  يف  الت�شاركية  املكاين  التخطيط  عمليات  يف 
بلديات على الأقل. ويهدف امل�شروع اأي�شًا اإىل تعزيز 
خالل  من  البلدية  يف  العاملني  املخططني  قدرات 
توفري التدريب التقني على م�شتوى الأفراد من جهة، 
ادارة  يف  البلديات  امل�شتوى  تعزيز  اأخرى  جهة  ومن 
و�شع  على  قادرة  لتكون  م�شتقلة  كموؤ�ش�شة  نف�شها 
وتنفيذ خطة داخلية من خالل التعاون وتوزيع املهام 

بني الدوائر

بناء اللبنات -دعم بناء الدولة من خالل 
تخطيط األحياء في غزة:

الب�شرية،  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  قام 
بالتعاون مع وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان ووزارة 
البلديات،  واإقرا�س  تطوير  و�شندوق  املحلي  احلكم 
وممثلي  واأع�شاء  غزة،  لبلدية  الفني  والطاقم 
وجمعية  لالجئني،  الرنويجي  واملجل�س  املجتمع، 
الإيواء  وجمموعة  لالإ�شكان  الفل�شطيني  املجل�س 
بناء  البنايات-دعم  "بناء  م�شروع  بتنفيذ  غزة،  يف 
والذي  غزة"  يف  الأحياء  تخطيط  خالل  من  الدولة 
اأ�شهر. وياأتي هذا امل�شروع حتت مظلة  امتد لثمانية 
املتحدة  الأمم  برنامج  ينفذه  الذي  القائم  امل�شروع 
التنمية  اإدارة  مع  بالتعاون  الب�شرية  للم�شتوطنات 
خطر  مواجهة  يف  الفل�شطينيني  "دعم  الدولية 
الواقعة  الغربية  بال�شفة  "ج"  املنطقة  يف  التهجري 
هو  العام  وهدفه  الإ�شرائيلية"  ال�شيطرة  حتت 
حت�شني قدرة التجمعات الفل�شطينية يف املنطقة "ج" 
التنمية  خالل  من  ال�شعبة  الظروف  مواجهة  على 
املحلية امل�شتدامة، ومزيد من حقوق البناء والو�شول 

اإىل اخلدمات الأ�شا�شية.

التعبئة الشعبية تجاه تحسين االستجابة 
للحاالت الطارئة وتطوير العشوائيات في 

القدس الشرقية:
الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يعمل 
على  العربي  الفكر  منتدى  مع  بالتعاون  حاليًا 
مناطق  الأربعة  يف  �شهرًا   15 مدته  م�شروع  موؤ�ش�شة التدريب التقني واملهني يف اخلليلتنفيذ 
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والزعيم،  وعناتا  عقب  وكفر  الرام  امل�شتهدفة، 
ت�شييد  بعد  القد�س  بلدية  حدود  من  اقتطعت  التي 
فاإن  وحاليًا،   .2012 يف  العن�شري  الف�شل  جدار 
القانونية  امل�شوؤولية  خارج  مرتوكة  املناطق  هذه 
لي�س  والتي  الغربية،  ال�شفة  الفل�شطينية يف  لل�شلطة 
اأهملت بلدية  اأية ولية على هذه املناطق وقد  لديها 
القد�س هذه الأحياء، على الرغم من اأنها تقع داخل 
بني  هائلة  فجوة  وجود  اإىل  اأدى  مما  البلدية  حدود 
العر�س والطلب. وتعاين هذه الأحياء حاليًا من عدم 
النظامية والبنية التحتية ال�شعيفة وعجز اخلدمات 
الرتاكمية  والكثافة  الع�شوائية  احل�شرية  والتنمية 
الأحوال  عن  املتاحة  البيانات  وتعد  املرتفعة. 
دقيقة،  وغري  كافية  غري  املناطق  لهذه  احل�شرية 
واإن�شاء  جمع  اإىل  يهدف  امل�شروع  هذا  فاإن  وعليه، 
املحلية  املجتمعات  �شتمكن  والتي  بيانات  قاعدة 
احلقيقية  البيانات  ا�شتخدام  من  املناطق  هذه  يف 
كاأداة توعية لإ�شراك �شناع القرار واجلهات املانحة 
ب�شورة م�شبقة يف العمل التجاوبي للحالت الطارئة 

املحددة واملجتمع التنموي.

االقتصاد الحضري
مركز التدريب الفني والمهني للمرأة 

المحرومة في الخليل:
ال�شعب  لإغاثة  ال�شعودية  اللجنة  من  بتمويل 
الفل�شطيني، قام برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات 
ال�شوؤون  ووزاة  اخلليل  بلدية  مع  بال�شراكة  الب�شرية 
الجتماعية.  على اإن�شاء مركز التدريب الفني واملهني 
اقت�شاديًا  وعائالتهن  املحرومات  الن�شاء  لتمكني 
وحت�شني اأحوالهن املعي�شية من خالل تقدمي التدريب 
الريادة احل�شرية وبرامج ومبادرات  املهني وتطوير 
التدريب حول الأعمال القت�شادية. وي�شتهدف مركز 
روؤو�س  على  القائمة  الن�شاء  واملهني  الفني  التدريب 

ا�شرهّن يف مدينة اخلليل. 

الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  ويقوم 
اأن�شطة تدريبية  باإدارة  بلدية اخلليل(  )بالتعاون مع 

بداية  منذ  واملهني  الفني  التدريب  مركز  يف  للن�شاء 
العام 2015.

إعادة تأهيل دار القنصل لتصبح تجمع سكني 
ومدني: 

المم  برنامج  يهدف  الأوروبي،  الحتاد  من  بتمويل 
املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية بال�شراكة مع حرا�شة 
الأرا�شي املقد�شة وجامعة القد�س اإىل ترميم  جممع 
بالبلدة  الإ�شالمي  احلي  يف  يقع  القن�شل،الذي  دار 
حرا�شة  قبل  من  واململوك  القد�س  يف  القدمية 
نهج  ايجاد  اإىل  امل�شروع  وي�شعى  املقد�شة،  الأرا�شي 
تنمية احلي يف جممع تاريخي متهاوي لديه اإمكانية 
توفري بيئة معي�شية متكاملة �شاملة وقادر على توفري 
والتجارية  واخلدمات احل�شرية  املفتوحة  امل�شاحات 
البلدة  �شكان  تفيد  بدورها  والتي  والجتماعية 
يف  امل�شروع  وي�شاهم  واملجتمع.  القدميةوزائريها 
من  القدمية  للبلدة  والثقايف  املدين  التنوع  ا�شتعادة 
التاريخية  املعامل  على  احلفاظ  بني  التوافق  خالل 
اإعادة  امل�شروع  يركز  وبذلك،  املجتمع.  واحتياجات 
عالية،  بجودة  املفتوحة  وامل�شاحات  الإ�شكان  تاأهيل 
وتقدمي الربامج القت�شادية والجتماعية فاعلة من 
خالل املوؤ�ش�شات الفل�شطينية والأفراد الذين يتمتعون 
يهدف  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  املالية.  بال�شتدامة 
وا�شتمرارية  املعريف  الكت�شاب  تعزيز  اإىل  امل�شروع 

الفل�شطيني،  ال�شباب  بني  املبادرة  وروح  التعليم 
امل�شروع  ويقدم  القدمية.  البلدة  �شكان  وخا�شة 
للبيئة  ال�شديقة  التاأهيل  اإعادة  مبادئ مناذج  اأي�شًا 
ذلك،  على  عالوة  الطاقة.  ا�شتخدام  يف  واملوفرة 
الفل�شطينية  الثقافية  الهوية  لإي�شاح  امل�شروع  ي�شعى 

وقدرتها على مواجهة �شغوط التهمي�س.

اإلسكان واالرتقاء باألحياء الفقيرة
المشورة في مجال سياسات اإلسكان في 

وزارة األشغال العامة واإلسكان، األراضي 
الفلسطينية المحتلة:

الإ�شكان يف  الإطار ال�شرتاتيجي لقطاع  بعد تطوير 
من  و�شعه  مت  والذي  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي 
الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  قبل 
العامة  الأ�شغال  وزارة  مع  بال�شراكة   2009 عام  يف 
والإ�شكان وو�شع وثيقة ا�شرتاتيجية اإ�شكان وطنية من 
قبل وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان، ظهرت حاجة 
الوطنية  الإ�شكان  ل�شيا�شة  التنمية  للمزيد من  ملحة 
الأمم  برنامج  ُطِلب من  ال�شاملة. حيث  الفل�شطينية 
اأعماله  على  بناًء  الب�شرية،  للم�شتوطنات  املتحدة 
اأن  الدويل  البنك  قبل  من  القطاع،  يف  ال�شابقة 
الإ�شكان  قطاع  يف  التقييمات  من  املزيد  يف  ي�شاهم 
م�شاهمة  تركزت  الرئي�شية.  الإ�شكان  وق�شايا 
على  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 

م�شروع اإعادة تاأهيل القد�س ال�شرقية
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م�شروع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لالإ�شكان يف اخلليل

الإ�شكان  قطاع  ملفات  تنمية  رئي�شيني/  عن�شرين 
و�شياغة ال�شيا�شة الوطنية لالإ�شكان. وكان الهدف 
وزارة  ح�شول  �شمان  هو  للم�شروع  الرئي�شي 
الأ�شغال العامة الإ�شكان على ا�شرتاتيجية و�شيا�شة 
املحتلة،  الفل�شطينية  لالأرا�شي  وا�شحتني  اإ�شكان 
وا�شعة  �شاملة  عملية  عرب  تطويرها  مت  والتي 
مبا  الرئي�شية،  الق�شايا  اأولويات  وترتيب  النطاق 
القطاعني  بني  لل�شراكات  �شيا�شات  اإطار  ذلك  يف 
النطاق  وا�شعة  اإ�شكان  ومبادرات  واخلا�س،  العام 
اإ�شكان ل�شالح الفقراء. وخالل العمل على  وحلول 
ملف قطاع ال�شكان، متت ال�شتفادة من عدد من 
اجلهود الرائدة التي يقودها برنامج الأمم املتحدة 
واأوغندا(  نيبال  )مثل  الب�شرية  للم�شتوطنات 
الهدف  كان  الإ�شكان.  لقطاع  �شاملة  ملفات  لو�شع 
حتديدها  مت  التي  العوامل  هذه  على  الرتكيز  هو 
الإ�شكان  لقطاع  ال�شرتاتيجي  الإطار  يف  كاأولويات 
الإ�شكان  لقطاع  الوطنية  وال�شرتاتيجية   )2009(

ذات  والإح�شائيات  الدرا�شات  كل  بجمع   ،)2010(
عند  الفجوات  و�شد  الآن  حتى  اأجريت  التي  ال�شلة 
ال�شرورة. واتبع العمل على م�شودة �شيا�شة الإ�شكان 
دول  يف  الإ�شكان  �شيا�شة  تطوير  دعم  من  الدرو�س 
اأخرى، واأويل اهتمامًا خا�شًا ل�شمان عملية ت�شاركية 
اجلهات  من  ممكن  قدر  اأكرب  اأي�شًا  ت�شم  و�شاملة، 
املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  يف  الرئي�شية 
�شوف  التي  العنا�شر  الرتكيز على  وكان  والبلديات. 
امل�شاكن  اإنتاج  يف  اخلا�س  القطاع  متكني  من  تزيد 
تطويرات  تعزيز  وعلى  املعامل،  وا�شح  اإطار  �شمن 

املزيد من امل�شاكن ال�شاملة ل�شالح الفقراء.

تأهيل عاجل لمساكن األسر الفلسطينية 
الفقيرة والمهمشة في القدس الشرقية: 

الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  قام   
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  مع  بال�شراكة  موؤخرًا 
م�شروع  بتنفيذ  لالإ�شكان  الفل�شطيني  واملجل�س 

الفقرية  الفل�شطينية  الأ�شر  مل�شاكن  عاجل  "تاأهيل 
واملهم�شة يف القد�س ال�شرقية". ويتمثل الهدف العام 
لالأ�شر  املعي�شية  الظروف  حت�شني  هو  الربنامج  من 
يعي�شون  الذين  واملعاقني  املنخف�س  الدخل  ذات 
�شيانة  اإىل  حاجة  يف  املتدهورة  �شكنية  ظروف  يف 
وحت�شني  منازلهم  تاأهيل  اإعادة  خالل  من  فورية، 
اأكرث  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  معي�شتهم.  ظروف 
يف  القد�س  حمافظة  يف  فقرية  اأ�شرة   2000 من 
حاجة اإىل م�شاعدة عاجلة. وردًا على ذلك، اأن�شئت 
م�شاهمة  خالل  من  الربنامج  من  الأوىل  املرحلة 
 500،000 قيمتها  تبلغ  الفرن�شية  احلكومة  من 
بناًء  للم�شتفيدين  حتديد  عملية  وتت�شمن  يورو. 
قامت  والتي  امليدانية  امل�شح  عمليات  من  عدد  على 
وم�شتويات  والفقر  للم�شاكن  املادية  الأو�شاع  بتقييم 
القد�س  تعي�س يف  والتي  الأكرث �شعفًا  لالأ�شر  الدخل 
ال�شرقية. وبناًء على ذلك، مت اختيار 56 اأ�شرة )319 
م�شتفيد( تلقوا م�شاعدة مالية بالإ�شافة اإىل الدعم 
الفني والإداري من خالل هذه املبادرة. ومن اجلدير 
من  هم  املختارين  امل�شتفيدين  من   ٪27 اأن  بالذكر 
الأ�شر التي تراأ�شها اإناث و 16٪ من امل�شتفيدين هم 
من الأ�شخا�س الذين يعانون من الأمرا�س املزمنة اأو 
الإعاقة. وكانت الوحدات ال�شكنية امل�شتهدفة تعاين 
يف  الت�شريب  مثل:  الفنية  امل�شاكل  من  العديد  من 
ال�شقوف، وانعدام التهوية، واملطابخ واحلمامات غري 
ال�شحية، والكهرباء املعيبة، الخ. ومت تطبيق مبادئ 
العام.  الو�شع  لتح�شني  الأ�شا�شية  اخل�شراء  املباين 
والتهوية  للعزل  اأف�شل  اأ�شاليب  ا�شتخدام  مت  كما 
وجتميع مياه الأمطار ونظام طاقة �شم�شية لت�شخني 
الت�شاميم  حت�شني  مت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  املياه. 
واملناطق  ال�شكنية  للوحدات  الطبيعية  واملناظر 
املحيطة بها. وقد اعتمد امل�شروع نهجًا ا�شت�شاري مع 
قادة املجتمع املحلي واأ�شحاب ال�شاأن املعنيني، مبا يف 
ذلك امل�شاركة املجتمعية املبا�شرة. مت اإكمال املرحلة 
الثانية من الربنامج بتمويل اإ�شايف مببلغ 400،000 
املرحلة  وت�شمنت  الفرن�شية.  احلكومة  من  يورو 
املرحلة  تبنت هذه  تاأهيل 14 منزًل خمتارًا.  الثانية 
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ودعم  القدرات،  وبناء  الذاتي،  البناء  مبادئ  نف�س 
املعي�شة، حيث مت تقدمي تدريب حول اأعمال التاأهيل 
لالأ�شر امل�شتفيدة والعمال املحليني. بالإ�شافة لذلك، 
املختارة  لالأ�شر  واملالية  الفنية  امل�شاعدة  تقدمي  مت 

التي تراأ�شها ن�شاء لتاأ�شي�س اأعمال �شغرية باملنازل.

بناء 100 وحدة سكنية لغير الالجئين في قطاع 
غزة، باألراضي الفلسطينية المحتلة: 

املتحدة  الأمم  برنامج  قام   ،2011 عام  منذ 
املجل�س  �شريكه،  مع  الب�شرية  للم�شتوطنات 
اإعادة  يدعم  م�شروع  بتنفيذ  لالإ�شكان،  الفل�شطيني 
لالأ�شر  جديدة  �شكنية  وحدة  لـ100  الذاتي  البناء 
والتي  غزة  قطاع  يف  الالجئني  غري  من  املت�شررة 
�شهري  يف  ال�شراع  اأثناء  بالكامل  منازلهم  تدمرت 
هذه  بناء  مت  حيث   .2009 ويناير   2008 دي�شمرب 
اخلا�شة  الأرا�شي  نف�س  على  ال�شكنية  الوحدات 
توفري  يف  �شاعد  مما  املدمرة،  املباين  تقع  حيث 
من  النزوح  من  وحمايتهم  املت�شررة  لالأ�شر  ماأوى 
اأعمال  لتنظيم  امل�شتفيدين  تدريب  ومت  مناطقهم. 
البناء  مواد  )�شراء  مبا�شرة  باأنف�شهم  البناء  اإعادة 
مع  فرعيًا  التعاقد  اأو  اخلا�شة(  العمالة  وا�شتخدام 
امل�شاعدة  كتيب  ا�شتخدام  خالل  من  املحلي  املقاول 
الأ�شاليب  يت�شمن  والذي  البناء  اإعادة  يف  الذاتية 
التي ميكن من خاللها لالأ�شر املت�شررة من عمليات 
املتاحة  املوارد  على  بناًء  منازلها  بناء  اإعادة  الهدم 
البيئية  "التدابري  وكذلك  احتياجاتهم  على  وبناًء 
الأمم  برنامج  قبل  من  �شابقًا  اعدادها  مت  التي   20"
الفل�شطيني  واملجل�س  الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة 
متكني  يتم  الطريقة،  وبهذه  وامل�شتفيدين.  لالإ�شكان 
لأفكارها  وفقًا  منازلها  بناء  اإعادة  من  الأ�شر 
اخلا�شة، واإمكانياتها واحتياجاتها. يتم نقل النقدية 
للم�شتفيدين يف اأق�شاط م�شروطة بالتقدم الفعلي يف 
البناء. اإن�شاء مركز الدعم الفني والوحدات املتنقلة 
 )1( وتقدمي  امل�شروع،  ي�شتهدفها  التي  الأ�شر  لدعم 

النقدية،  املنح  ل�شتخدام  العملية  الفنية  امل�شورة 
والإ�شراف  اإعداد  يف  والإر�شاد  الفني  والدعم   )2(
يف  وامل�شاعدة   )3( الأعمال،  وتنفيذ  اخلطط  على 
وزيادة   )4( الالزمة،  الرتاخي�س  على  احل�شول 
واملعايري  اجليدة  املمار�شات  ب�شاأن  العام  الوعي 

واملبادئ ذات ال�شلة.

مدينة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لإلسكان 
الخيري في الخليل: 

املتحدة  الأمم  برنامج  بداأ   2007 عام  يف 
اخلليل  بلدية  مع  �شراكة  يف  الب�شرية،  للم�شتوطنات 
لالإ�شكان  م�شروع  الجتماعية،  ال�شوؤون  ووزارة 
الفقرية  لالأ�شر  القت�شادي  والتمكني  الجتماعي 
مدينة  يف  احل�شرية  املناطق  يف  ن�شاء  تراأ�شها  التي 

ب�شكل  امل�شروع  ويهدف  الغربية.  ال�شفة  اخلليل يف 
املناطق  الفقر يف  التخفيف من  للم�شاهمة يف  عام 
احل�شرية بني الن�شاء يف اخلليل من خالل حت�شني 
امل�شروع  يت�شمن  الجتماعية.  معي�شتهن وظروفهن 
وحدة   100 بناء   )1 التالية:  ال�شائدة  الجتاهات 
تقدمي  خالل  من  الأ�شر  تلك  ومتكني   )2 �شكنية؛ 
)امل�شاريع  للدخل  املدرة  وامل�شاريع  التدريب 
ال�شغرية والتعاونيات(؛ 3( وتعزيز تخطيط تنمية 
املحلية  القت�شادية  التنمية  وممار�شات  احلي 
من  ذلك  تعزيز  مت  وقد  اخل�شراء.  واملبادرات 
الن�شوية  التعاونية  اجلمعية  وتقوية  اإن�شاء  خالل 
التي تدير املجمع ال�شكني، واملبادرات املدرة للدخل 

داخل املجمع ال�شكني.

20 التدابري البيئية: هي التدابري التي تراعي البيئة من خالل ا�شتخدام العمليات امل�شوؤولة بيئيًا والتي ت�شتخدم املوارد بكفاءة املواقع من الإعداد وحتى الت�شميم والبناء والت�شغيل وال�شيانة والتجديد والهدم

التخطيط الت�شاركي: تقييم الحتياجات
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مهم�شة  اأ�شرة  مائة  اختيار  مت   ،2013 �شباط  يف 
اخلليل  مدينة  من  ن�شاء  تراأ�شها  التي  الأ�شر  من 
مت  وقد  علني.  ب�شكل  امل�شروع  من  كم�شتفيدين 
يف  ثم   .2014 اأيار  يف  البناء  اأعمال  من  النتهاء 
 700 )حوايل  امل�شتفيدة  العائالت  انتقلت  اأيلول، 
يف  �شيدت  التي  اجلديدة  �شققهم  اإىل  �شخ�س( 
التدريب  ليزال  احلني،  ذلك  ومنذ  امل�شروع.  اإطار 

والأن�شطة املدرة للدخل والتعاونية م�شتمرة. 

وجترى مبادرات رائدة للجمع ما بني املاأوى واأرا�شي 
البلدية مع اأدوات التمكني القت�شادي للتخفيف من 
التنمية  وتعزيز  احل�شرية  املناطق  يف  الفقر  حدة 
ويجري  اخلليل.  مدينة  يف  املحلية  القت�شادية 

النهج،  هذا  اإطار  يف  امل�شتفادة  الدرو�س  ا�شتعرا�س 
املدن  بلديات  روؤ�شاء  قبل  من  العتبار  يف  وو�شعت 
نابل�س  مثل  الغربية  ال�شفة  يف  الأخرى  الرئي�شية 
وتدخالت  ال�شراكة  �شاعدت  اهلل/البرية.  ورام 
التنمية بوا�شطة برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات 
املناطق  يف  الفقر  حدة  من  التخفيف  يف  الب�شرية 
  2015 يف  اخلليل.  مدينة  يف  الن�شاء  بني  احل�شرية 
امل�شروع من  امل�شتفيدة من   الأ�شر  ا�شماء  مت حذف 
قائمة م�شاعدة الدخل يف وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
ن�شاء  تراأ�شها  التي  الفقرية  الأ�شر  عدد  و�شينخف�س 

يف مدينة اخلليل. 

فقرية  امراأة   100 اأن  امل�شروع،  نتائج  اأهم  اإحدى 

على  ممتلكات  اأي  لديها  يكن  مل  التي   - واأ�شرهن 
الرعاية  دعم  على  كليًا  تعتمد  وكانت  الإطالق، 
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  يف  ال�شهري  الجتماعية 
اخلا�شة  ال�شكنية  وحداتهن  الآن  لهن  اأ�شبح   -
واأ�شبحن  معي�شتهن  كما حت�شنت  ملكيتها.  و�شندات 
متلك  التي  التعاونيات  يف  ال�شاأن  اأ�شحاب  من  الآن 
دمج  حاليًا  ويجري  للدخل.  املدرة  الأن�شطة  وتدير 
التنمية  عملية  يف  تدريجيا  املهم�شة  الأ�شر  هذه 

القت�شادية املحلية يف مدينة اخلليل.

ووزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان وكذلك البلديات 
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أهم الشركاء
ميتلك برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية 
عدة �شركاء يت�شمنون، وزارة احلكم املحلي، ومكتب 
املخطط الوطني املكاين يف وزارة التخطيط والتنمية 
الإدارية، )التي اندجمت موؤخرًا مع وزارة املالية(، 
البلديات  وكذلك  والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  ووزارة 
املتحدة  الأمم  برنامج  يعمل  املحلية.  واملجتمعات 
للم�شتوطنات الب�شرية ب�شكل وثيق مع وكالت الأمم 
املنظمات  وكذلك  فل�شطني  يف  الأخرى  املتحدة 
املانحة  اجلهات  والدولية.  املحلية  احلكومية  غري 
ال�شعب  لإغاثة  ال�شعودية  اللجنة  هي  الرئي�شية 

امل�شتفيدون من م�شروع امللك عبد اهلل لالإ�شكان )قبل(

ال�شريفني  احلرمني  خادم  وحملة  الفل�شطيني، 
لإغاثة ال�شعب الفل�شطيني يف غزة، وحكومة مملكة 
الدويل،  والبنك  الأوروبية،  واملفو�شية  البحرين، 
واحلكومة الفرن�شية، واحلكومة البلجيكية، والوكالة 
ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون واإدارة التنمية الدولية.
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قائمة بالمشاريع
عنوان املرشوع

الجهات املانحة أو برنامج 

التمويل
املدة

امليزانية )بالدوالر 

األمرييك(
الهدف

بناء الأحياء لدعم بناء الدولة من 
خالل تخطيط الأحياء يف غزة

يعّد الهدف العام للم�شروع هو امل�شاهمة يف بناء الدولة يف 2015769،206.00-2016اإدارة التنمية الدولية
فل�شطني من خالل حت�شني حكومة وطنية حملية والتعاون 
بني احلكومة واملجتمع املحلي من خالل عملية التخطيط 

املكاين للحي. ويهدف امل�شروع اإىل دعم الطموحات الكلية 
لبناء الدولة من خالل نقطة دخول فنية يف التخطيط 

احل�شري وتوفري منتدى جديد للحوار والتن�شيق بني 
احلكومة الوطنية واحلكومة املحلية واملواطنني. 

الدعم التجمعات الفل�شطينية املهددة 
بالتهجري يف املنطقة ج اخلا�شعة 

ل�شيطرة ال�شلطات ال�شرائيلية يف 
ال�شفة الغربية 

يهدف امل�شروع لتح�شني قدرة التجمعات الفل�شطينية يف 20141،853،210-2015اإدارة التنمية الدولية
املنطقة ج من خالل التنمية املحلية امل�شتدامة وزيادة حقوق 

البناء واحل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية. ويت�شمن امل�شروع 
ثالثة اأهداف حمددة:

زيادة فعالية التخطيط يف املنطقة ج من خالل   .1
�شمان اأن نظام التخطيط املطبق متما�شك من الناحية 

الفنية، ويتما�شى مع الحتياجات الفل�شطينية.
تعزيز القدرات الفل�شطينية للتخطيط يف   .2

املنطقة ج. 
الدعوة املن�شقة لإجراء تغيريات يف نظام   .3
التخطيط املقيد يف املنطقة ج بناًء على معلومات �شاملة 

ونظام للر�شد
زيادة وتعميق دعم التخطيط 

للمجتمعات الفل�شطينية يف القد�س 
ال�شرقية

يهدف امل�شروع اإىل دعم املجتمعات الفل�شطينية يف القد�س 20131،685،633-2015احلكومة البلجيكية
ال�شرقية يف تاأمني التنمية امللمو�شة وبناء الفر�س واحلقوق 

من خالل التخطيط، عالوًة على ذلك فاإنه يبحث عن حلول 
متقدمة ملعاجلة الختاللت احلا�شمة يف تخطيط وتطوير 

الأحياء الفل�شطينية، ويعمل على تعزيز الوعي والتكامل 
يف املناطق احل�شرية بني ال�شكان واملهنيني وزيادة القدرة 

الفل�شطينية على التخطيط.
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عنوان املرشوع
الجهات املانحة أو برنامج 

التمويل
املدة

امليزانية )بالدوالر 

األمرييك(
الهدف

اإعادة تاأهيل دار القن�شل اإىل جممع 
�شكني ومدين

يهدف امل�شروع لتح�شني الظروف املعي�شية لالأ�شر 20143،886،000-2016املفو�شية الأوروبية
الفل�شطينية يف البلدة القدمية من القد�س وتعزيز الهوية 

الفل�شطينية الثقافية واملدنية.
تتلخ�س اأهداف امل�شروع يف:

حتقيق مناذج م�شتدامة لالرتقاء ال�شكني   .1
واحل�شري مع الرتكيز البيئي داخل البلدة القدمية.

حت�شني وظيفة املدينة القدمية واخلدمات   .2
املقدمة للمقيمني والزوار.

تعزيز ا�شتمرارية التعليم وريادة الأعمال بني   .3
ال�شباب الفل�شطيني.

دعم التخطيط املكاين للمجتمعات 
الفل�شطينية يف املنطقة )ج( 

يهدف امل�شروع اإىل حت�شني قدرة املجتمعات الفل�شطينية 20131،226،733-2015املفو�شية الأوروبية
يف املنطقة ج من خالل التنمية املحلية امل�شتدامة وحقوق 

البناء واحل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية.
دعم التخطيط للمجتمعات 

الفل�شطينية يف املنطقة )ج(، ال�شفة 
الغربية

تتلخ�س ا�شرتاتيجية التنفيذ يف اإن�شاء مرفق لدعم 2012647،603-2015احلكومة الفرن�شية
التخطيط خم�ش�س للمنطقة ج حتت اإ�شراف وزارة 

احلكم املحلي، وبالتن�شيق الوثيق مع ال�شركاء الآخرين 
الذين يدعمون خطة العمل ال�شرتاتيجية. ويهدف امل�شروع 

اإىل تو�شيع نطاق اأن�شطة التخطيط، وحت�شني منهجيات 
التخطيط امل�شتخدمة، وبناء القدرات املحلية، وتعزيز 

الر�شد والدعوة.
اتقدمي امل�شورة يف جمال �شيا�شات 

الإ�شكان وزارة الأ�شغال العامة 
والإ�شكان، الأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة

يهدف امل�شروع اإىل �شياغة )1( ملف عن قطاع الإ�شكان 2011175،000-2013البنك الدويل
)مبا يف ذلك تقييم مف�شل لالحتياجات ال�شكنية وحتليل 

ل�شوق الإ�شكان(، )2( و�شياغة �شيا�شة الإ�شكان من خالل 
عملية ت�شاركية و�شاملة 

برنامج دعم التخطيط احل�شري 
للمجتمعات الفل�شطينية يف القد�س 

ال�شرقية

يهدف هذا امل�شروع اإىل ت�شهيل حت�شني فوري يف ظروف 20112،992،000-2014املفو�شية الأوروبية
املعي�شة وتخفيف �شغوط النزوح، ويف نف�س الوقت تاأمني 

فر�س منو املجتمعات ال�شكانية الفل�شطينية يف القد�س 
ال�شرقية
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عنوان املرشوع
الجهات املانحة أو برنامج 

التمويل
املدة

امليزانية )بالدوالر 

األمرييك(
الهدف

تاأهيل عاجل مل�شاكن الأ�شر 
الفل�شطينية الفقرية واملهم�شة يف 

القد�س ال�شرقية 

ويهدف امل�شروع اإىل حت�شني الظروف املعي�شية لالأ�شر 20101،229،948-2014احلكومة الفرن�شية
الفقرية يف الأحياء الفل�شطينية يف القد�س ال�شرقية من 
خالل اإعادة تاأهيل منازلها، وحت�شني ظروف معي�شتها 

من خالل بناء قدراتها وت�شهيل ح�شولها على فر�س عمل 
دائمة

بناء 100 وحدة �شكنية لغري الالجئني 
يف قطاع غزة، بالأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة

حملة خادم احلرمني ال�شريفني 
لإغاثة ال�شعب الفل�شطيني يف غزة

يعّد الهدف الرئي�شي من هذا امل�شروع هو اإعادة اإ�شكان 2014-20097،600،000
الأ�شر من غري الالجئني والتي تدمرت منازلها متامًا خالل 

ال�شراع يف �شهري دي�شمرب 2008 ويناير 2009. ويهدف 
امل�شروع اإىل )1( دعم اإعادة بناء 100 وحدة �شكنية، )2( 

واإعادة بناء البنية التحتية الجتماعية الأ�شا�شية
مركز تدريب فني ومهني للمراأة 

املحرومة يف اخلليل
اللجنة ال�شعودية لإغاثة ال�شعب 

الفل�شطيني
يعّد الهدف الرئي�شي من هذا امل�شروع هو اإن�شاء مركز 2014-20081،590،000

للتدريب الفني واملهني يف حمافظة اخلليل يف ال�شفة 
الغربية للم�شاعدة يف متكني الن�شاء املحرومات واأ�شرهن 
لتح�شني اأو�شاعهن القت�شادية وم�شتويات معي�شتهن من 

خالل توفري م�شاريع التنمية املهنية واحل�شرية وبرامج 
ومبادرات التدريب القت�شادي.

الربنامج اخلا�س للم�شتوطنات 
الب�شرية من اأجل ال�شعب الفل�شطيني/
ال�شندوق ال�شتئماين للتعاون التقني(

حكومة البحرين، احتاد البلديات 
 VNG" الهولندية للتعاون الدويل

"international

يف خطوة غري م�شبوقة من نوعها اعتمدت احلكومات 2013-20072،054،526
يف الدورة الـ19 ملجل�س اإدارة برنامج الأمم املتحدة 

للم�شتوطنات الب�شرية بتوافق الآراء القرار رقم 18/19 
الذي دعا برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية 

لإن�شاء برنامج م�شتوطنات ب�شرية خا�س يف الأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة و�شندوق ا�شتئماين للتعاون التقني 

لتلبية احلاجة امللحة لإيجاد حل للتدهور طويل املدى يف 
ظروف امل�شتوطنات الب�شرية يف الأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة. خالل اجلل�شة الأخرية رقم 23 ملجل�س الإدارة 

 ،))2/GC23 املنعقد يف اأبريل 2011، مت اعتماد قرار جديد
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والذي يقدم تفوي�شًا اأكرث و�شوحًا واأكرث تركيزًا لربنامج 
الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية. اعتمد جمل�س اإدارة 

برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية، خالل جل�شته 
الثالثة والع�شرين، بالإجماع قرارًا جديدًا على الأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة ) GC23/2(، يدعو برنامج الأمم 

املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية »لزيادة تركيز عملياته يف 
ق�شايا التخطيط والأرا�شي والإ�شكان يف �شوء حت�شني 

الإ�شكان واأو�شاع امل�شتوطنات الب�شرية للفل�شطينيني، 
ومواجهة حتديات التح�شر، ودعم بناء الدولة الفل�شطينية 
والعمل الإن�شاين وبناء ال�شالم، يف املناطق التي توجد فيها 
الحتياجات الإن�شانية والإمنائية احلادة التي مت حتديدها 

من خالل التقييمات الفنية التي اأجراها برنامج الأمم 
املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية بالتن�شيق مع جميع الأطراف 

املعنية«.
متكني الأ�شر املهم�شة التي تراأ�شها 

الن�شاء من خالل بناء الوحدات 
ال�شكنية وتاأ�شي�س الأن�شطة املدرة 

للدخل )مبادرات �شبل العي�س( 

اللجنة ال�شعودية لإغاثة ال�شعب 
الفل�شطيني

يهدف امل�شروع لتح�شني معي�شة الن�شاء املهم�شات 2014-20077،657،650
وعائالتهن يف مدينة اخلليل من خالل توفري وحدات 

�شكنية منا�شبة )100 وحدة(، ودجمهن واأ�شرهن يف عملية 
التنمية القت�شادية املحلية من خالل تعزيز اأحياء اأكرث 

اإنتاجية وتنفيذ م�شاريع �شغرية وتعاونيات �شغرية النطاق 
مدرة للدخل القت�شادي.

التعبئة ال�شعبية من اأجل حت�شني 
ال�شتجابة حلالت الطوارئ والرتقاء 

بالأحياء الفقرية يف القد�س ال�شرقية

يهدف امل�شروع لدعم وتعزيز م�شتوى البيئة املعي�شية 2015170،505-2017حتالف املدن
للتجمعات الفل�شطينية التي تعي�س يف الأحياء النا�شئة 

خلف اجلدار العازل حول القد�س من خالل توفري بيانات 
اأكرث دقة وميكن العتماد عليها ب�شكل اأكرب من �شاأنها اأن 

ت�شاعد يف الدعوة لتقدمي اأف�شل للبنية التحتية الجتماعية 
واملادية.

برنامج دعم التخطيط العمراين 
الت�شاركي املكانية لغزة

الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية 
والتعاون

يهدف امل�شروع اأوًل اإىل تعزيز قدرات املخططني العاملني 2018-2016729،167
يف البلدية من خالل توفري التدريب التقني على م�شتوى 
الأفراد. وثانيًا ومن جهة اأخرى تعزيز امل�شتوى البلديات 
يف ادارة نف�شها كموؤ�ش�شة م�شتقلة لتكون قادرة على و�شع 

وتنفيذ خطة داخلية من خالل التعاون وتوزيع املهام



حي �شكني يف القد�س ال�شرقية
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اإخالء امل�شوؤولية القانونية

 اإن الت�شميات وعر�س املواد يف هذا التقرير ل تعني التعبري عن اأي راأي مهما كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة فيما يتعلق بالو�شع القانوين لأية دولة، اأو
       اإقليم، اأو مدينة اأو منطقة اأو اأي �شلطة من �شلطاتها، اأو فيما يخ�س حدودها اأو تخومها  اأو نظامها القت�شادي اأو درجة تقدمها. وميكن اإعادة الن�شر دون موافقة

 م�شبقة �شريطة الإ�شارة اإىل امل�شدر.

اإن الآراء الواردة يف هذا التقرير ل تعرب بال�شرورة عن اآراء برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية، اأوالأمم املتحدة اأوالدول الأع�شاء.

�شور © الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية

  



ar.unhabitat.org/Palestine

الضف الغربية، مبنى شركة اإلتحاد لإلعمار و البناء، طابق )2( 
 الماصيون، رام اهلل 

  القدس الشرقة، عمارة ماك هاوس، شارع 7، سانت جورج ، 
شارع صالح الدين 

 ص.ب 19390 


