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 وثيقة البنك الدولي
 لالستعمال الّرسمي فقط.

 
 (PAD 1696) 1696التقرير رقم: وثيقة تقييم المشروع رقم 

 وثيقة تقييم مشروع
 ن دوالر أمريكيييمالخمسة  (5)بشأن منحة مقترحة بمبلغ 

 من الصندوق االستئماني للضفة الغربية وقطاع غزة
 

 ”PLO“إلى منظمة الّتحرير الفلسطينية 
 ( ”PA”الّسلطة الفلسطينية ةصلحم)ل

 
 ”ICUD“ المدن المتكاملة والتنمية الحضريةلتنفيذ مشروع 

 
 2016 أغسطس/  آب 23

 تعزيز القدرة على مواجهة األزماتالمعنية بالممارسات و ،االجتماعية، والحضرية والّريفيةمجاالت الوحدة الممارسات العالمية في 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
َر مجلس إدارة البنك الدولي في َيجري العمُل حالّيًا على إتاحة هذه الوثيقة لعامة الّناس قبل أن َينُظ

تحديث هذه الوثيقة  وقد يتمُّ. وال تنطوي هذه اإلتاحُة ضمنًا على تحقيق نتيجة ُمَسلٍَّم بها َجَداًل. مضمونها
بعد ذلك لعاّمة الّناس وفق سياسة الُمحدَّثة مجلُس إدارة البنك، ثّم ُتتاُح الوثيقُة  مضمونهابعد أن َينُظَر في 

 البنك الدولي الخاصة بالحصول على المعلومات.
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 53ن م 2صفحة 

 العملة ئاتُمكاِف
 (2016آب / أغسطس  1 كما هو في المفعول )سعر الصرف الّساري

وحدة العملة 
= 

  شيقل إسرائيلي )جديد(

 ( شيقل إسرائيلي3.806دوالر أمريكي = ) 1
 
 

 السنة المالية 
 كانون األول / ديسمبر 31 –كانون الثاني / يناير  1

 
 األولى بالحروف المختصرة والتَّسميات الُمختصرات

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 
 Affordable Mortgage and Loan Corporation AMAL الُميسر واإلقراض العقاري للرهن األمل شركة

 Designated Account DA الُمخّصص الحساب
 Development Partners DP الّتنمية في الشركاء

 Expression of Interest EOI االهتمام عن إلعرابا طلب
 Environmental and Social Management واالجتماعية البيئية اإلدارةب المعني العمل إطار

Framework 
ESMF 

 European Union EU األوروبي االتحاد
 Finance for Jobs FforJ العمل فرص خلق جلأل التمويل
 Financial Management FM المالية اإلدارة

 Financial Management Information System FMIS المالية اإلدارة معلومات نظام
 Good Governance GG الرشيد الحكم

 Government of Israel GOI اإلسرائيلية الحكومة إسرائيل. حكومة
 Grievance Redress Service GRS المظالم رفع دائرة
 Global Urban Footprint GUF البشرية( للمستوطنات العالمية )الخارطة العالمي الحضري األثر
 International Bank for Reconstruction and والّتعمير لإلنشاء الدولي البنك

Development 
IBRD 

 Israeli Civil Administration ICA اإلسرائيلية المدنية اإلدارة
 International Criminal Court ICC الدولية الجنائية المحكمة
 Integrated Cities and Urban Development ICUD الحضرية والتنمية المتكاملة المدن مشروع
 International Development Association IDA للّتنمية الدولية المؤسسة

 Integrated Risk Assessment IRA للمخاطر المتكامل التقييم
 Joint Cooperation Unit JCU المشترك الّتعاون وحدة

 Joint Services Council JSC مشترك خدمات مجلس
 Second Land Administration Project LAP 2  الثاني األراضي إدارة مشروع
 Local Coordinator LC المحلي الُمنسِّق
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 Local Economic Development LED المحلية االقتصادية التنمية
 Local Government LG المحلي الحكم .المحلية الحكومة

 Local Government Unit LGU محلي حكم هيئة
 Local Governance and Services Improvement المحلية والخدمات المحلي الحكم تحسين برنامج

Program 
LGSIP 

 Monitoring and Evaluation M&E والّتقييم الرصد
 Municipal Development and Lending Fund MDLF البلديات وإقراض تطوير صندوق
 Municipal Development Program MDP البلديات تطوير برنامج
 Ministry of Local Government MOLG المحلي الحكم وزارة
 Ministry of Public Works and Housing MOPWH واإلسكان العامة األشغال وزارة
 Memorandum of Understanding MOU تفاهم مذكرة
 National Development Plan NDP الوطنية التنمية خطة

 Palestinian Authority PA الفلسطينية السلطة
 Project Appraisal Document PAD المشروع تقييم وثيقة

 P Development Objective PDO للمشروع اإلنمائي الهدف
 Program for Results PFORR بالنتائج التمويل يربط برنامج
 Palestinian NGO Project PNGO الفلسطينية الحكومية غير المنظمات مشروع

 Project Operational Manual POM المشروع عمليات دليل .للمشروع التشغيلي الدليل
 Procurement Plan PP الّشراء خطة

 Public Private Partnership PPP والخاص العام القطاعين بين الشراكة
 Program Management Information System PGMIS البرنامج إدارة معلومات نظام
 Ramallah-Al Biereh-Bitounia RAB بيتونيا – البيره – اهلل رامل المشترك( )التنسيق وحدة
 Results-based Monitoring Manual RBMM النتائج على القائم الرصد دليل

 Request for Proposals RFP عروض استدراج طلبات
 Resettlement Policy Framework RPF التوطين إعادة سياسةب المعني العمل إطار

 Strategic Development and Investment واالستثمار للتنمية االستراتيجي التخطيط
Planning 

SDIP 

 Southern West Bank Solid Waste Management الغربية الضفة جنوب في الصلبة النفايات إدارة مشروع
Project 

SSWMP 

 Solid Waste Management Project SWMP الصلبة النفايات إدارة مشروع
 Technical Assistance TA الفنية المساعدات

 Terms of Reference ToR والّصالحيات االختصاصات المرجعية: الشروط
 Trust Fund for Gaza and West Bank TFGWB غزة وقطاع الغربية للضفة االستئماني الصندوق
 Technical Supervisor TS الفّني الُمشِرف
 Urbanization Review UR الّتحّضر جوانب مراجعة
 Village Council VC قرى مجلس
 Voluntary land donation VLD باألراضي الّطوعي الّتبّرع
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 Village and Neighborhood Development Project VNDP واألحياء القرى تطوير مشروع
 West Bank and Gaza WB&G غزة وقطاع الغربية الضفة
 World Bank WB الدولي البنك

 World Bank Group WBG الدولي البنك مجموعة
 

 

 Hafez M. H. Ghanem حافظ غانم
 

 Marina Wes ماريانا ِوس
 

 Ede Jorge Ijjasz-Vasquezفاسكويز  –إدي جورج إجاز 
 Ayat Soliman آيات سليمان

 Noriko Oe أوينوريكو 

مجموعة البنك الدولي لمنطقة نائب رئيس 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المدير القطري للبنك الدولي في الضفة 
 الغربية وقطاع غزة:

 مدير أول للممارسات العالمية:
 مدير الممارسات: 

 رئيس فريق العمل: 
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 الضفة الغربية وقطاع غزة 
 المتكاملة والتنمية الحضريةالمدن مشروع 

 

 جدول المحتويات
 رقم الصفحة

 السِّياق االستراتيجي .....................................................................................أواًل: 
 ..............السِّياق الُقطري )الضفة الغربية وقطاع غزة( .......    .................................. (أ 
 ......................................................................... السِّياق القطاعي والمؤّسساتي (ب 
 األهداف األرفع مستوًى التي ُيسهم المشروع في تحقيقها ................................................. (ج 

 
 للمشروع .............................................................................. اإلنمائيةاألهداف ثانيًا:
 ............................................................................للمشروع . ياإلنمائالهدف  (أ 
 ............................................المستفيدون من المشروع .................................. (ب 
 ..............................................للمشروع .... اإلنمائيمؤشرات النتائج على مستوى الهدف  (ج 

 
 وصف المشروع .........................................................................................ثالثًا: 
 المشروع ....................................................................................ُمكّونات  (أ 
 تمويل المشروع ...................................................................................... (ب 
 .......................................الدروس الُمستفادة من المشروع والُمعّبر عنها في تصميم المشروع . (ج 

 
 الّتنفيذ ..................................................................................................رابعًا: 

 ............................................................... الّتنفيذترتيبات الترتيبات المؤّسسية و (أ 
 ..............................................................................النتائج .وتقييم رصد  (ب 
 ....االستدامة ................................................................................... (ج 

 
 .....................................................................................المخاطر الرئيسة خامسًا: 

 ....................................................الُكلِّّية وشرح المخاطر الرئيسة تصنيف المخاطر (أ 
 

 ......................................................................ُملّخص الّتقييم .................سادسًا: 
 ......................................................................الّتحليل االقتصادي والمالي . (أ 
 ..............الجوانب الفّنّية ..................................................................... (ب 
 ................................اإلدارة المالية .................................................... (ج 
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 ........................................................................)عمليات الشراء( المشتريات  (د 
 .......................................................الوقائية()وتشمل التدابير الجوانب االجتماعية  (ه 
 ............................................................(الّتدابير الوقائيةالجوانب البيئية )وتشمل  (و 
 ................................ آلية رفع المظالم لدى البنك الدولي ................................ (ز 

 
 .......................................................... النتائج والّرصدب العمل المعني إطار الملحق األول: 
 ................................................................. الوصف الّتفصيلي للمشروع الملحق الثاني:  
 .............................................................................. نفيذترتيبات الّت الملحق الثالث:  
 ............................................................................ خطة دعم التنفيذ الملحق الرابع: 
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 (PAD)صحيفة بيانات وثيقة تقييم المشروع 
 وقطاع غزةالضفة الغربية 

GZ -  المدن المتكاملة والتنمية الحضريةمشروع (P150991) 

 وثيقة تقييم المشروع
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

0000009352  
 ”PAD 1696“التقرير رقم: وثيقة تقييم المشروع: 

 

 المعلومات األساسية

 :)رؤساء الفريق( الفريقرئيس  (:EAفئة التقييم البيئي ) رقم الّتعريف بالمشروع:
“P150991” B – نوريكو أوي تقييم جزئي 

 ]   [دولة هّشة )ُعرضة للمخاطر( و / أو وجود قيود تواجه القدرات:  أداة اإلقراض:

  [   ]الوسطاء الماليون  تمويل المشاريع االستثمارية

  [  ]سلسلة المشاريع  

 من تنفيذ المشروع:موعد االنتهاء  موعد البدء بتنفيذ المشروع:

 2020كانون األول / ديسمبر  1 2015 كانون األول / ديسمبر 15

 الموعد المتوّقع إلقفال المشروع: الموعد الُمتوّقع لدخول المشروع حّيز الّتنفيذ:

 2021حزيران / يونيو  30 2016تشرين األول / نوفمبر  1

   ":IFCبمشاركة مؤسسة الّتمويل الدولية "

   ال
 نائب الرئيس اإلقليمي المدير والممّثل المقيم: مدير أول للممارسات العالمية: مدير الممارسة / المدير

 (Ayat Soliman) آيات سليمان
 فاسك-إدي جورج إجاز

(Ede Jorge Ijjaz-Vasquez) 
 مارينا ِوس

(Marina Wes) 
  حافظ غانم

(Hafez M. H. Ghanem)" 

 

 السلطة الفلسطينية( ةصلحمالتحرير الفلسطينية )لمنظمة : ةالُمقتِرضالجهة 

 (MDLF)صندوق تطوير وإقراض البلديات الجهة المسؤولة: 

 المدير العام مسّمى الوظيفة: توفيق البديري :جهة االتصال

 هاتف رقم:
 

2966610 – 02 
 

 البريد اإللكتروني:
 

f.org.pstbdeiri@mdl  
 

mailto:tbdeiri@mdlf.org.ps
mailto:tbdeiri@mdlf.org.ps
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  : وزارة الحكم المحليالجهة المسؤولة
 جهة االتصال:
 02 – 2401455رقم الهاتف: 

 

 
 محمد الجبارين

 
 مسّمى الوظيفة

 البريد اإللكتروني:

 
 نائب الوزير

mohjabarin@yahoo.com 

 

 أمريكي(بيانات تمويل المشروع )بالمليون دوالر 

منحة من   [  ]قرض 
المؤسسة الدولية 

 [ ] IDAللتنمية 

  [ ]ضمان  

  [ X ]أخرى   [   ]منحة   [  ]إئتمان 

 00.00 إجمالي التمويل من البنك: 5.00 إجمالي كلفة المشروع:

  0.00 الفجوة التمويلية:

 

 المبلغ مصدر التمويل:

 0.00 الجهة المقترضة

 5.00 تمويل خاص

 5.00 المجموع

 

 المبالغ المتوّقع صرفها )بالمليون دوالر أمريكي(

 0000 0000  0000  0000  0000 2021 2020 2019 2018 2017 الّسنة المالية

 0000 0000  0000  0000  0000 0.25 1.75 1.50 1.00 0.50 المبالغ المتوّقع صرفها سنويًا

 0000 0000  0000  0000  0000 5.00 4.75 3.00 1.50 0.50 المبالغ المتوّقع صرفها تراكميًا

 

 البيانات المؤّسسية
 الرائدة(الرئيسة أو )مجال الممارسة 

 القدرة على مواجهة األزمات بتعزيزالممارسات العالمية االجتماعية، والحضرية والريفية، والمعنية 

 مة:الممارسات الُمساِهمجاالت 

 :(األهداف اإلنمائية المقترحة)الهدف اإلنمائي المقترح 

 كة في المشروع على الّتخطيط للنمو الحضري الُمستدام. الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع هو تعزيز قدرة المناطق الحضرية المشاِر

 

mailto:mohjabarin@yahoo.com
mailto:mohjabarin@yahoo.com
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 ُمكوِّنات المشروع:

 التكلفة )بالمليون دوالر أمريكي( اسم الُمكوِّن

 4.55 المستدامالمكّون األول: التخطيط للنمو الحضري 

  0.45 المكّون الثاني: دعم تنفيذ المشروع والتكاليف اإلدراية

 (SORT)تصنيف مخاطر العمليات الُمَمنهجة لداة األ

 المخاطر تصنيف فئة المخاطر

 جوهرية الحوكمة )الحكم(مخاطر السياسية والمخاطر  -1

 عالية االقتصاد الكلي مخاطر  -2

 جوهرية القطاعية االستراتيجيات والسياساتمخاطر  -3

 معتدلة التصميم الفني للمشروع أو للبرنامجمخاطر -4

 جوهرية القدرات المؤسسية للّتنفيذ واالستدامة مخاطر -5

 جوهرية يةاالستئمانالمخاطر  -6

 معتدلة البيئية واالجتماعيةمخاطر ال -7

 معتدلة (صاحبة المصلحة)الجهات المعنية مخاطر  -8

 - خرىالمخاطر اأُل -9

 جوهرية المخاطر الكلية

 االلتزام

 السياسة

 ]×   [ال      ]   [نعم    أو من جوانب مهّمة ُأخرى؟ مونضالممن حيث  "CAS"هل ينحرف المشروع عن استراتيجية المساعدات القطرية 

 

 ]×  [ال      ]   [نعم   هل يتطّلب المشروع أي إعفاءات من تطبيق سياسات البنك؟ 

 ]    [ال      ]   [نعم   وافقت إدارة البنك على هذه اإلعفاءات؟هل 

 ]×  [ال      ]   [نعم   هل ثّمة مساٍع جارية لدى البنك للحصول على إعفاءات من تطبيق تلك الّسياسات؟ 

 ]   [ال      ]×  [نعم   زيته للتنفيذ؟وهل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية لجه

 

 ال نعم تنفيذهاسياسات التدابير الوقائية التي يتسّبب المشروع في 

  OP/BP 4.01 Xالسياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالتقييم البيئي رقم 

 OP/BP 4.04  Xبالموائل الطبيعية رقم  السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة
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 OP/BP 4.36  Xبالغابات رقم  الخاصةالسياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك 

 OP 4.09  Xبمكافحة اآلفات الحشرية رقم  السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة

 OP/BP 4.11  Xبالموارد الّثقافية الطبيعية رقم  السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة

 OP/BP 4.10  Xبالشعوب األصلية رقم  السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة

 بإعادة التوطين غير الطوعية )القسرية(  السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة
 OP/BP 4.12رقم 

 X 

 OP/BP 4.37  Xالسياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بسالمة الّسدود رقم 

 OP/BP 7.50  X السياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بمشاريع المجاري المائية الدولية رقم 

 OP/BP 7.60  Xالسياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك الخاصة بالمشاريع في المناطق المتنازع عليها 

 

 المواثيق القانونية

 تاريخ متكّرر االسم: 
 االستحقاق

 الّتكرار

 أيار / 15  من اتفاقية المنحة( 4.01)المادة اإلضافية  التدابير العالجية
 2017مايو 

 مرة واحدة

 وصف الميثاق:

 من البنود التالية:  ،من الشروط الموّحدة )القياسية( (k) 4.02المشار إليها في الفقرة  ،اإلضافيةالّسحب تعليق )حاالت أو واقعات( حوادث تتأّلف 
 بينما هو يفي بالتزاماته بموجب اتفاقية المشروع. ،إجراء من شأنه أن يمنع أو يتدّخل في شؤون الكيان الُمنفِّذ للمشروعأي َح له باّتخاذ امالّسذ الُمتلقِّي، أو ااّتخ (أ 
 ه بموجب اتفاقية المشروع.اتامزنّفذ للمشروع في أداء التالُم الكيان إخفاق (ب 
قّدمه البنك أو المؤسسة، أو خالفًا ُيتمويل أي بأّن الكيان الُمنفِّذ للمشروع غير مؤّهل الستالم عوائد )المؤسسة( أو المؤسسة الدولية للتنمية )البنك( مير البنك الدولي لإلنشاء والتع إعالن (ج 

إداري لألموال المقّدمة بصفة العمل عدم التأهيل من البنك أو المؤسسة )ويشمل  ،كليًا أو جزئيًا ،تنفيذ أي مشروع ممّولفي أو  ،غير مؤّهل للمشاركة في الّتحضير ألي مشروعلذلك، 
الممارسات في  وأالفساد،  وأتنطوي على الغش،  اتممارسقد توّرط في المنّفذ للمشروع  الكيانبأّن يفيد قرارًا البنك أو المؤسسة اّتخاذ ( 1من مموِّل آخر(، وذلك نتيجًة لما يلي: )

صدور إعالن منُ مموِّل آخر يفيد بأّن الكيان المنّفذ للمشروع غير ( 2)ذات الّصلة باستعمال العوائد المتأتّية من التمويل المقّدم من البنك أو المؤسسة؛ و / أو  لتآمريةا وأاإلكراهية 
ل المذكور، وَِِّمتنفيذ أي مشروع ممّول، كلّيًا أو جزئيًا، من الُمفي أو  ،ير ألي مشروعحضللمشاركة في الّتغير مؤهل  مؤّهل الستالم عوائد التمويل المقّدم من ذلك الُمموِّل، أو خالفًا لذلك

الممارسات اإلكراهية أو التآمرية فيما يّتصل باستعمال في الفساد أو  وأممارسات تنطوي على الغش، في  قد توّرطفيد بأن الكيان المنّفذ للمشروع ويذلك الممّول، قرار يّتخذه نتيجة ل
  .ل المذكورموِِّالعوائد المتأتّية من التمويل الذي قّدمه الُم

 . مستحياًلوجب اتفاقية المشروع أمرًا مجعل قدرة الكيان المنّفذ للمشروع على أداء التزاماته بي، يةاالتفاق هكنتيجة لألحداث التي وقعت بعد تاريخ إبرام هذنشوء وضٌع استثنائي،  (د 
 على أداء التزاماتهللمشروع المنّفذ  الكيانعلى قدرة  ،ماّديًا وعكسيًا ،للتأثير ،للتعديل، أو الّتعليق، أو اإلبطال، أو الّنقض أو التنازلالّتشريع الخاص بالكيان المنفِّذ للمشروع خضوع  (ه 

 بموجب اتفاقية المشروع.
أّنه قبل ذلك التاريخ، ولكن بعد ُيفيُد تفاقية، من هذه اال 5.03المشار إليه في الفقرة  تاريخ دخول االتفاقية حّيز الّتنفيذ،بعد  قرارًاالبنك الدولي  اّتخاذ بدء سريان االتفاقية:حدث قبل وقوُع  (و 

 انت هذه االّتفاقية سارية المفعولو كفيما ل ،تعليق حق المتلّقي في الّسحب عدة مرات من حساب المنحةلالبنك الدولي تأهيل من شأنه  يكون حدٌث وقعقد هذه االتفاقية، إبرام تاريخ 
 . المذكور حدثالبتاريخ وقوع 

 

 الشروط: 
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 النوع االسم مصدر التمويل

 سريان المشروع )أ، ب( 1-5حسب المادة  ”effectiveness“سريان المشروع شرط  

 وصف الشرط:
، عليها، حسب األصول، بالّنيابة عن المتلّقي صادقتتنفيذ هذه االتفاقية وإنجازها أو أجازت " قد  جميعهاالضرورية إجراءات العمل الحكومي و / أو إجراءات العمل الموحدة  تكونأْن  ( أ)

 .صادقت عليها، حسب األصول، بالنيابة عن الكيان الُمنّفذ للمشروع.  وأقد أجازت اتفاقية المشروع كذلك و
 من هذه االتفاقية بالنيابة عن المتلّقي والسلطة الفلسطينية. 2 –، من الجدول I.A ىاألول الفقرةأْن يتم تنفيذ االتفاقية الفرعية المشار إليها في  ( ب)

 النوع االسم مصدر التمويل

 سريان المشروع )ج، د( 1-5حسب المادة  سريان المشروعشرط  

 وصف الشرط:
 من هذه االتفاقية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية والكيان المنّفذ للمشروع. 2من الجدول  I.Aالمشار إليها في الفقرة  ،”On-Granting Agreement“ح ْنتنفيذ اتفاقية الَم االنتهاء من )ج(
 ينال رضى البنك الدولي.   في الشكل والمضمون )دليل عمليات المشروع( د المتلقِّي دلياًل تشغيلّيًا للمشروع ااعتم )د(

 تركيبة الفريق
 الدوليكوادر البنك 

 الوحدة الّتخصص مسّمى الوظيفة  االسم

 Noriko Oeنوريكو أوي 
)مسؤول المساءلة وصنع 

 ( ADMالقرار

 GSU11  اختصاصي شؤون حضرية قائد الفريق

اختصاصي مشتريات )مسؤول  لينا فتح اهلل الرجوب
 (ADMالمساءلة وصنع القرار 

 GGO05 )الّشراء( المشتريات اختصاصي مشتريات أول

 GGO23  اختصاصي إدارة مالية اختصاصي إدارة مالية ينادي يوسف المشن

أندريانيرينا ميشيل إريك رانجيفا 
Andrianirina Michel Eric Ranjeva 

 WFALA  مسؤول تمويل  عضو فريق 

 MNC04  برنامج  رئيس عضو فريق Bjorn Philippبيورن فيليب 

 Chandanتشاندان ديوسكار 
Deuskar 

 GSU10  مستشار فريقعضو 

 GEN07 التدابير الوقائية االجتماعية مستشار اختصاصي تدابير وقائية دانيا موسى

 GSU11  رئيس اختصاصيي الشؤون الحضرية  عضو فريق Ellen Hamiltonإلين َهميلتون 

 GSU04 التدابير الوقائية االجتماعية مستشار  اختصاصي تدابير وقائية هناء صالح

 MNCGZ  امج أولنمساعد بر عضو فريق بالي مها محمد

 LEGAM  مستشار قانوني أول مستشار قانوني Mei Wangمي وانغ 

 LEGAM  محلل قانوني مستشار قانوني محمد نديم

 MNC04  مسؤول عمليات عضو فريق رفيف عبد الرازق

 LEGLE  مستشار قانوني أول  عضو فريق Ruxandraٌروكساندرا كوستاتشي 
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Costache 

 AFSEC  مساعد برنامج أول عضو فريق صوفي هانس مويفي

 GEN05  اختصاصي بيئي أول اختصاصي تدابير وقائية Tracy Hartتريسي هارت 

 GEN05 التدابير الوقائية البيئية اختصاصي بيئي أول اختصاصي تدابير وقائية زياد أبو حسنين

 الفريق الموّسع

  المكان هاتف المكتبرقم    مسّمى الوظيفة االسم

   

 

 األماكن:

 مالحظات الفعلي المخّطط له المكان القسم اإلداري األول البلد

 مدينة غزة  X غزة قطاع غزة الضفة الغربية وقطاع غزة

 منطقة رام اهلل  X رام اهلل الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 منطقة نابلس  X نابلس  الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 منطقة بيت لحم  X بيت لحم الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 منطقة الخليل  X الخليل الضفة الغربية الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 المستشارون )سيتم األفصاح عنهم في الملخص التشغيلي الشهري(

 المستشارون مطلوبينسوف يكون       هل المستشارون مطلوبون؟ 
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 أواًل: الّسياق االستراتيجي

 السياق القطري: (أ 

، والذي نتج عن الحرب التيي  2014االقتصاد الفلسطيني في الّتعافي من الّركود الذي أصابه في عام  بدألقد  -1
في المئية   3.5هذا االقتصاد قد نما بنسبة  إلى أّن الّتقديراُت . وُتشيُرُشّنت في اآلونة األخيرة على قطاع غزة

إعادة اإلعمار انتعاشًا القتصاد القطاع حييث بليغ    رت جهوُد، بالقيم الحقيقية الثابتة. وقد وف2015َّفي عام 
، مدفوعًا بصفة رئيسة بقطاعيات  2015في المئة في عام  6.8إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نسبة 

في الوقت ذاته، نمو إجمالي الناتج المحلي اإلجميالي  قد تباطأ، جملة، والّتجارة بالّتجزئة. واإلنشاء، والبيع بال
نقاط مئوية أدنى من المستوى اليذي   2.7 – 2015في المئة في عام  2.5بنسبة في الضفة الغربية الحقيقي 

الخارجية. ويسيتمر   ويرجع ذلك بصفة رئيسة إلى الّتراجع الكبير في المعونات – 2014عام  كان عليه في
فرص العمل. وباألخذ بعين االعتبار أّن إلى معّدل البطالة في بقائه مرتفعًا مع وجود ربع األيدي العاملة تفتقد 

فيي المئية مين السُّيكان      16ن نجد نسيبة  بنتائج سوق العمل، فال غرابة في أ ًاالفقر يرتبط ارتباطًا شديد
( دوالر أمريكي في اليوم وفيق التقيديرات   5.50الُمحدَّد بقيمة )الفلسطينيين يعيشون دون مستوى خط الفقر 

الّتحيدِّيات، فقيد   التي تكتنفهيا  وعلى الّرغم من الظروف االقتصادية المبدئية لهذا الخط لدى البنك الدولي. 
إليى   2014في المئة في عام  12.5استطاعت السلطة الفلسطينية خفض العجز الكلي في المالية العامة من 

ومع ذلك، فقد تراجعت معونات المانحين تراجعيًا   .2015في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام  11.4
مليون دوالر أمريكي. وقد لجأت السيلطة   650شديدًا بمقدار الّثلث، مما أّدى إلى حدوث فجوة تمويلية بقيمة 

 تراض الداخلي لتغطية هذه الفجوة. الفلسطينية إلى مراكمة المتأخرات )المبالغ متأخرة السداد(، وإلى االق
إلى تياريخ يثيير االسيتغراب:     البعض منهايعود إنشاء لهيئات الُحكم المحلي في فلسطين تاريخ طويل: إذ  -2

الّنصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبصورة عامة، فإّن تاريخ إنشاء هيئات الحكم المحلي يسيبق تياريخ   
سلو في وإدارة حكومية مركزّية فلسطينية بعد اتفاقات ُأ باعتبارها أولِّ ئتتأسيس السلطة الفلسطينية، التي ُأنش

المؤسسيات اإلداريية الوحييدة    هي الحكم المحلي  . وحتى ذلك الحين، كانت هيئاُت1993أيلول / سبتمبر 
 تمارسهالذي تحت الحكم العسكري ترزح المسموح لها بالوجود، وأداء وظائفها رسميًا في فلسطين التي كانت 

حكومة إسرائيل. وعلى مرِّ العقود، أّدت هيئات الحكم المحلي عملها في ظلِّ تعقيدات أنظمة الحكم السِّياسيي  
خمس سينوات، بصيفة   إلى لمدة مؤّقتة تمتد  والقانوني على اختالف أنواعها. فقد ُأسِّست السُّلطة الفلسطينية

لية عن إدارة المنطقة التي تقع تحت سيطرتها بصورة جزئية. أوّلّية. تبدأ بعد اّتفاقات أوسلو، مع تولِّي المسؤو
ُمطلقًا بالكامل، بل إّنها توّقفت تمامًا عن الّتنفيذ ابتداًء من االنتفاضة الثانية فيي   ذنفَّلم ُت غير أّن اتفاقات أوسلو

الماّدية، يات من القيود تتجّلى اليوم في نظام متعّدد المستوهي ف ،. أما نتائج عدم تنفيذ تلك االّتفاقات2000عام 
)جييوب  إلى كنتونات  وتقسيمها وتجزئتها فلسطين أرض تقطيع أوصالأّدت إلى  والمؤّسسّية واإلدارية التي

حدود االنقسيام الجغرافيي بيين    والّتجزئة ويتعّدى هذا الّتقطيع صغيرة. محصورة ومحاطة بمستوطنات ..( 
فة الغربية إلى مناطق )أ( و )ب( )ج(، لكلٍّ منها ما يالزمه الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تقسيم الض

من الّترتيبات اإلدارية واألمنية. ومع ارتفاع مستوى الّتقطيع السِّياسيي والجغرافيي عليى ميدى العقيدين      
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ُعظمى في تقديمها الخدمات إلى الّسكان المحّلّيين الّتابعين الماضيين، فقد حظيت هيئات الحكم المحلي بأهمّية 
لتلك الهيئات، وال سّيما في المناطق التي تخضع فيها الحكومة المركزية الفتّية لقييود سياسيّية، وجغرافيية    

 وُأخرى تتعّلق بالمالية العامة. 

  :السِّياق القطاعي والمؤسَّسي (ب 

غرافي مرتفعة، وتنمية ُمتركِّزة الت نمو ديُمُتغذِّيه معّد ،تواجه فلسطين عملية تحضُّر )َتمدُّن أو تطّور عمراني( -3
فيي   74 ُتعَتبر نسيبة  للّتوّسع. فحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة،)مساحة محدودة( يٍِّز محدود َحفي إطار مكانّيًا 
للفلسطينيين إمكانية وصول محدودة للغاية  توافُرتمن مساحة فلسطين حضرية الّطابع. وإضافًة إلى ذلك، المئة 

 إلى المنطقة )ج(
نير تحت  فهذه المنطقة َترَزُح في المئة من أراضي الضفة الغربية؛ 61التي ُتشكُِّل نسبة ، 1

ن قيودًا خطييرة عليى صيعيد    وواجه هيئات الحكم المحلي والمقيمالسيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية. وُت
رة اإلدارة المدنيية  عن سييط  (، ناتجًة... والحصول عليها...  إمكانية الوصول إلى األراضي والخدمات )

 وأح التراخيص إلنشاء البنى التحتية للخدمات المحلية، وألعمال اإلنشياء )البنياء   ْنَمُسلطة اإلسرائيلية على 
، جنبًا إليى  لها درة األراضي، والّتقطيُع المكانيوقد أّدى عامُل ُن(، ولمعظم أشكال الّتنمية. أو الّتعمير الّتشييد

، والّتنمية غير المتساوية في فلسطين إلى زيادة مستوى الضغط على الُخطى الّسريعجنب مع الّنمو الحضري 
والبنيية الّتحتيية    ،تقديم الخدمات العاّمية بالسلطات المحلية. وتسعى هيئات الحكم المحلي، الُمفّوضة قانونّيًا 

في االزدياد بوتيرة سيريعة،  ألعداد السكان الحضريين اآلخذة  األساسّية، لتلبية الحاجات الخدمية الُمتضخِّمة
ناهيك عن االستثمار في إعادة تأهيل ورفع كفاء شبكات البنى الّتحتية الُمْجَهدة. وُتهيمُن القوانيُن واألنظمة غير 
الُمكتملة، والممارسات التي عفى عليها الزمان، على القطاع الحضري؛ وتواجه هيئات الحكم المحلي صعوبًة 

نمية غيير  ّتتعيش حالًة من ال فلسطيَن فإّنلشاملة، والُمَعدَّة جّيدًا. ونيتجًة لذلك، في صياغة الخطط الحضرية ا
 عشوائي.الَحضُّر التَّمتساوية، وال

الّسريع للمناطق الحضرية الّرائدة في فلسطين؛ وهي الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الحضري لقد أّدى النَُّموُّ  -4
يربط المدن، ومخّيمات الالجئين، والبلدات، والبيئات المحيطية   يمبن اهلل ومدينة غزة، إلى وجود حيِّز مكاني

عتبر هيذه  وجود حدود اجتماعية اقتصادية متشابهة ال يمكن تمييزها. وَتمع بالمناطق الحضرية، مثل القرى، 
تليك  ألّن وذلك  ؛لالقتصاد الوطني الفلسطينيرئيسة  ُمحّركاٍت ،المأهولة بالّسكان ،المناطق الحضرية الخمس

مثُِّل ما يزيد عن ربع السكان الفلسطينيين، وهي تستمرُّ في الّنمّو. وطبيعتها الّتجّمعية تطرُح جتمعًة ُتالمناطق ُم
لتبادل الّرؤى المشتركة بين هيئات الحكم المحلي، من أجيل اسيتحداث اسيتراتيجيات،    رصًا أساسّية أيضًا ُف

                                                 
في المئة من مساحة إقليم الضفة الغربية، وتتوّلى السلطة الفلسطينية زمام السيطرة األمنية والمدنية الكاملية عليهيا.    18المنطقة )أ( ُتغّطي نسبة   1

ة، وللسييطرة  في المئة من مساحة إقليم الصفة الغربية، وهي تخضع للسيطرة المدنية من جانب السلطة الفلسيطيني  21وُتشكِّل المنطقة )ب( نسبة 
في المئة من مساحة إقليم الضفة الغربية. وهذه المنطقة )ج( ُمعرَّفة في االتفياق   61األمنية من جانب إسرائيل. أما المنطقة )ج( فهي ُتشكُِّل نسبة 

الواقعة خارج المنطقية )أ(  بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة كما يلي: "المناطُق من الضفة الغربية،  1995الفلسطيني المؤقت لعام  –اإلسرائيلي 
الفلسيطينية  والمنطقة )ب(، والتي باستثناء القضايا التي سيتم الّتفاوض بشأنها، في مفاوضات الوضع الدائم، سوف يتّم نقلها بالتدريج إلى الواليية  

قتصاد الفلسيطيني، تشيرين األول /   )االختصاص الفلسطيني( وفق هذا االّتفاق". المصدر: الضفة الغربية وقطاع غزة: المنطقة )ج( ومستقبل اال
 ، البنك الدولي.  2013أكتوبر 
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حجمًا. غير أّن القيدرات المؤّسسيية الضيعيفة، عليى     وخطط ومشاريع شمولية لمناطقها الحضرية األكبر 
تمنع المناطق الحضرية من بلوغ كامل  ،المستويين المحلي والوطني، وما يقترن بها من الموارد العامة الُمقّيدة

 االقتصادية والمكانّية. وتوجد سلطات قانونية مختلفة ومتعّددة داخل المناطق الحضيرية وطاقاتها االجتماعية 
لمحلي، ومكاتب وزارة الحكم المحلي في المقاطعات، ُتمارس ُحكم المنياطق  انذكر منها هيئات الحكم ، ذاتها

آلية  د في الوقت الّراهن أّيوَجالحكم المحلي، ومخّيمات الالجئين. وال ُيالواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات 
ازم لتقيديم  دعم وفورات الحجيم الّلي  عمل أو ممارسة خاصة بتلك السلطات لتنسيق التخطيط المكاني بهدف 

االستراتيجي ( الّتناظمالّتواؤم )الخدمات، أو االستثمار في البنية التحتية، أو النمو االقتصادي، أو ألجل تحقيق 
كم المحلي تعمل بصفة مستقلة عن بعضها بعضيًا، فيإّن المنياطق    ونظرًا ألّن هيئات الُحألولويات التنمية. 
لتقاسم النشاطات التنموية، وأعباء الّصيانة، وإدارة فّعالية  من الّتشارك المتبادل، فيدًةرصًا مُفالحضرية تخسر 

فة والمهنية الوظيفة، وتعزيز عملية ترشيد استعمال األراضي. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن الّروابط ل)جدوى( الّتك
، ذاتهيا  داخل المناطق الحضيرية  تحّضرة، والمغروسةبين هيئات الحكم المحلي، وبين مخّيمات الالجئين الُم

مع إيالء اعتبار ضئيل للمخّيمات في عمليات التخطيط الحضري. ونتيجًة لهيذه   تّتصف بالهشاشة والضعف،
الضعيفة، ُتوجد فجوٌة بين النمو الحضري الذي يأخيذ مجيراه فيي الوقيت      االرتباطات اإلدارية والّتنظيمّية

 ها.يبصورة جّيدة، ُتلبِّي حاجات مواطن هاا، وتؤّدي وظائفالراهن، وبين تطوير مدن صالحة للعيش فيه

. ويسيتحوذ  لمستقبلإلى ايفتقُر التخطيط الحضري الحالي في فلسطين إلى عناصر الّتخطيط الّتقّدمي المتطّلع  -5
على تفكير هيئات الحكم المحلي في الوقت الحاضر كلٌّ من الطلب الحالي على الخيدمات؛ واالفتقيار إليى    

األساسية، واألجهزة الالزمة لالنتفاع من الموارد المكانية، والّتنبؤ بالتقديرات المستقبلية لحجم الطلب، البيانات 
؛ األمُر الذي ييؤدِّي  التخطيط وتقديم الخدماتعمليَة البناء  وإلدارة الّنمو الحضري. وغالبًا ما تسبق عملياُت

البنية التحتية. وُتبنى "األحياُء الجديدُة على جانبي  لألراضي ولتطوير (الرشيدالكفؤ )غير إلى االستعمال غير 
العديد من الحدود اإلدراية، مّما يؤّدي إلى عدم الّتكافؤ في تقديم الخدمات، بينما تبقى األراضيي الموصيولة   

شاغرًة وغير ُمطوَّرة. وتكون هيئيات الحكيم    ،مركزيالحضري ال الحّيزالموجودة داخل  ،بالخدمات العامة
ليديها  يكيوُن  ترّددًة صامتًة حيال تناول مسألة األراضي غير المستعملة داخل المناطق المركزية، والمحلي م

لألراضي، من أجيل تعزييز الّنميو اليّذكي      ديمعرفة محدودة في األدوات الالزمة لتيسير االستعمال الّرش
المعميور(  الُمشّيد أو )ز المبني والُمدَمج. كما أّن هذه الهيئات مجبرٌة على توسيع نطاق محيطها، وتزويد الحّي

بخدمات وبنية تحتّية ُمرتجلة )حسب الظروف(، إلى جانب تزويد التخطيط الالزم عقب  ،من دون الّتخطيط له
ؤّدي بهيئات الُحكيم  ثة. وهذا ُيحدَّخطط شمولية جديدة أو ُموبحكم األمر الواقع ضمن  ،أعمال اإلنشاءانتهاء 

نطاقها حيديثًا، أو   َعوسَّماليًة أصاًل، إلى توفير خدمات ُمكلفة إلى المناطق التي َتالمحلي، التي تعيش ضائقة 
إلى االّتكال على مانحين أو مواطنين أفراد للقيام بذلك، بداًل عن الّسماح بتخفيف كثافة األراضي غير الُمنتَفع 

نّظمية( للمنياطق   إلى مناطق ُم فإّن نظام تصنيف تنظيم المدن )تقسيمهامنها كما ينبغي. وعالوًة على ذلك، 
هيئيات الحكيم    ال ُيطبَّق بصورة متساوية في كلِّ («دال»و  «جيم»، «باء»، «ألف» نوع الّتصنيفالّسكنّية )

قيمة العقيار فيي الّسيوق،    والمكان الجغرافي، )هي: ليس قائمًا على معايير علمية ُمعرَّفة  المحلي، كما أّنه
   عند الحاجة إلى تحديد نوع الّتصنيف. (بحجم السُّكان والنسبة المئوية للّنمو فيما يتعّلق ،واألراضي المتوافرة
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( فيما بينها على مستوى المناطق الحضرية connectivityمسائل الّتواصلية )محنة بُمبتالٌة الحكم المحلي  هيئاُت -6
حيياة   ةالمروري، والقيود المفروضة على الّتنّقل، وعدم كفاية البنية الّتحتّية  تؤثِّر على جود كاّفة. فاالزدحاُم

طق الحضيرّية  داخل المنا العاملة المقيمين، وُتعيُق الّنمو االقتصادي الُمحتمل. وال تزال هيئات الُحكم المحلي
، رغم الهيكليات والبنى أعمال مركزي عاطذات ق إداريًا، ككيانات مكانّية وحيدة المركز ُتؤدِّي وظائفها ،ذاتها

 ونتيجًة لذلك، فيإنّ عديدة. المراكز ال ذاتوكز في المناطق الحضرية الكبيرة الحجم، االمر عديدةوالالموجودة 
 ببعضها جيدًا، مّما ُيعيُق النمو الُمحتمل، وُيقّيُد الّتفاعل اليومي مع حّيز المدن شاطات ليست مرتبطًةمراكز الّن

الخطط القطاعية لشبكات المرور والبنية الّتحتية فيما بين مختلف الوحدات  تتواءم. وال ساحاتها وامتداداتها()م
ميع   ال تنيتظم فجسم البنية الّتحتية والخدمات التي توّفرها تتناسج معًا بطريقية  اإلدارية للمناطق الحضرية. 

 صلية الكفؤة. ااّتباع أنماط الّتو، بداًل عن ذاتها الحدود اإلدارية داخل المناطق الحضرية

داخيل أي منطقية    ،الّتنسيق والّتخطيط للنمو االستراتيجي للمنياطق الحضيرية  عف في الّض مواطُن ُضفِرَت -7
.. تفرض قيودًا حقيقّيًة على التنمية االقتصادية  الموارد العاّمةعدم كفاية ن بذلك من حضرية بعينها، وما يقتر

في األراضي والمواقع المخدومة بدرجة كافية لالسيتثمار   نقٌص ، فإّن ثّمَةوصوعلى وجه الخص .الفلسطينية
شاطات االقتصادّية. وفي أغلب األحيان، الخاص، وثّمة بنية تحتّية عاّمة غير كفؤة وال ُيعَتمُد عليها لتيسير النَّ

 الّنشياطات ده الخاصة ألجل تيسيير تنفييذ  عدم كفاية توفير الخدمات من خالل موار الخاصُّ وِّض القطاُعُيَع
التيي  خدمات وزبائن الستهلكي ؤّدي، في نهاية المطاف، إلى نقل تكاليف ذلك إلى ُمالذي ُي االقتصادية، األمُر

عاماًل مانعًا لنشوء المؤّسسات الصغيرة والمتوسطة  هذا الّتدبيُر . وُيمكن أن ُيصبَحُيوفِّرها القطاع الخاص لهم
إلنماء عملياتها. وغالبًا ما يؤّدي نقص األراضي المخدومة، ونقص البنية الّتحتّية المطلوبية إليى   الحجم، أو 

وُتقيُِّد هذه المسائُل إدراَر اإليرادات وّسع المادِّي. زيادة تكاليف التشغيل على الشركات، ويفرض قيودًا على التَّ
َوَجَد مشروٌع قطاعيٌّ فقد اص. وإضافًة إلى ذلك، والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي من جانب القطاع الخ

بأّن الّنقص في األراضي المخدومة ُيقيُُّد، بدرجة شديدة، القطاع الخاص  2سابٌق لإلسكان، يدعمه البنك الدولي،
فيي المنياطق   محيدودة اليدخل   الويمنعه من توفير اإلسكان الميسور الكلفة، األمر الذي ُيقيُِّد أكثر اأُلسير  

من الّتمّتع بحياٍة صحّية جيدة. وبينما ُيقرُّ القطاع العام الحاجة إلى اجتذاب االستثمار مين  عها مُن، فَيالحضرية
وأسواق العمل ُيقلُِّص جدوى مشياريع التنميية    ،جانب القطاع الخاص، فإّن ضعف تفهُّم االقتصادات المحلية

 . التي ُتصيغها هيئات الحكم المحلي منفردًة االقتصادية المحلية

ما زال البنك الدولي، بالّشراكة مع الشركاء في التنمية اآلخيرين، ييوفُِّر اليدعم المؤّسسيّي، والسِّياسياتي       -8
كم المحلي الفلسطيني. وُيعتبُر مشروع المدن قطاع الُح يستهدفمتكامل  من خالل نهج برامجّي ،واالستثماري

قطياع الُحكيم المحليي     فيي الرتباط البرامجيي  المتكاملة والتنمية الحضرية المقترح جزءًا ال يتجّزأ من ا
 ُيواؤميوا لكي  ،، بما يوّحُد معًا تدّخالت البنك الدولي، وُيوفُِّر نهجًا منّظمًا هيكلّيًا للشركاء في التنميةالفلسطيني
 عم الذي يقّدميه الذي يقع في صميم الدَّ، ”MDP“ . وما زال برنامج تطوير البلدياتهُيقدِّموالّدعم الذي جوانب 

تابع الّنهج البرامجي الذي اسُتكِمَل بعدد من الّتدخالت المسيتقلة )القائمية   البنك الدولي لقطاع الحكم المحلي، ُي

                                                 
2

 . ”P128982“مشروع المساعدة الفنية للمشروع، رقم   
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لدعم المجتمعات الُمهّمشة من خيالل   (VNDP)بذاتها(. وهذه التدخالت تشمل مشروع تطوير القرى واألحياء 
لتقديم المسياعدات   (PNGO)الحكومية الفلسطينية نهج التنمية التي يقودها المجتمع، ومشروع المنظمات غير 

النفايات الصلبة في جنوب الضفة ولتقديم الخدمات االجتماعية األساسية، ومشاريع إدارة  ،لمجتمع المدنيإلى ا
، بهدف تأسييس  (SWMP)، ومشروع إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة (SSWMP)الغربية 

بهيدف تحسيين إدارة    (LAP-2)الّنفايات الّصحّية، ومشروع إدارة األراضيي الثياني   ودعم عمليات مكّبات 
أّن بعض هذه المشاريع قد ُأغِليق فعياًل )مشيروع    باألراضي في المنطقة الخاضعة للتجربة الريادية. علمًا 

لإلقفال في المستقبل القريب )مشروع المنظميات   وير القرى واألحياء(، أو بعُضها ُوِضَع له جدوٌل زمنيٌّتط
ُألِغي فعياًل  بعُضها ومشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية(، أو  ،غير الحكومية الفلسطينية

 في مشروع إدارة األراضي الثاني.بسبب النتائج المحدودة التي تحّققت 

بطريقة شيمولية ومتكاملية عليى     ،لحكم المحلي الفلسطينيتماشّيًا مع رؤية السلطة الفلسطينية لدعم قطاع ا -9
تبسيط هيذه الّتيدّخالت   على حاليًا العمُل ج الحاجات المتنّوعة للسلطات المحلية، يجري مستوى األقاليم، ُتعاِل

لقطاع الحكم المحلي على  واحدفي برنامج كّلها ة، ألجل أن تتالقى كاملّيوتنظيمها في ثالث عمليات شديدة الّت
وسوف يدخل برنامج تطوير البلديات، في القريب العاجل، في مرحلته الثالثة التي هيي قييد   لمدى الطويل. ا

عليى تموييل    ،برنامج، بدرجة إضيافية هذه المرحلة الثالثة من الركِّز ُتالّتصميم في الوقت الّراهن، وسوف 
ح المنتظمية القائمية عليى األداء.    َنِمُمخّصصات التوفير االستثمارات الرأسمالية األكبر حجمًا، إضافًة إلى 

دن المتكاملة والّتنمية الحضرية الّتالقي مع برنامج تطوير القرى في المدى المتوسط، عن وُيتوّقع لبرنامج الُم
كبيرة الحجم، الُمحتملة مو على مستوى األقاليم، التي ُيمكن فيها تحديد االستثمارات طريق تقديم ُأطر عمل للّن

كيم المحليي   تحسين الُح وبالمثل، فقد ُطوَِّر برنامُجالمرحلة الثالثة.  –برنامج تطوير البلديات وتمويلها تحت 
الذي ُيجمِّع فييه  وخدمة مجالس الُقرى، جل نموذج برنامج تطوير البلديات أل غرارعلى  ،والخدمات المحلية

برنيامج  بمثابة تطوير البلديات  الشركاء في التنمية مواردهم تحت برنامج واحد منفرد. وسوف يبقى برنامُج
الحكم المحلي األساسي، مع ضّم هيئات الُحكم المحلي التي تتجّمع معًا بدعم من برنامج تحسين الُحكم المحلي 

بلدييًة   تكيونَ كيي  ل ،والخدمات المحلية، لتخريج البلديات التي تستوفي الحّد األدنى من حاجتها إلى القدرات
كيم المحليي   لبرنيامج تحسيين الحُ   ج تطوير البلديات. وسوف تسمح هذه الجهوُدمؤِّهلًة لالستفادة من برنام

لالندماج في برنامج تطوير القرى على المدى الطوييل. واسيتكمااًل لبرنيامج تطيوير      ،والخدمات المحلية
ولبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، سوف يعمل مشروع المدن المتكاملية والتنميية    ،البلديات

بهيدف  المدن الُكبيرى، وذليك   الحضرية مع هيئات الحكم المحلي للمناطق الحضرية الّرائدة على مستوى 
ريعة النميو، وفيي   ّسالي للقيود الُمحددة التي تواجههم في تقديم الخدمات األساسية إلى الفئات السُّكانية صّدلّتا

والتنمية الحضرية قيدرات هيذه المنياطق     قّوي مشروع المدن المتكاملةتيسير الّتنمية االقتصادية. وسوف ُي
طير النميو االقتصيادي    ستدام، األمر الذي ُيمكِّنهم بالّتالي من إنشاء ُأالحضرية للتخطيط للنمو الحضري الُم

تجسيد االستثمارات على مستوى المدن الكبرى، وتمويلها من الجييل التيالي   األقاليمية، التي يتسنى في ظلها 
 .لبرنامج تطوير البلديات
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عن طريق عمليات مجموعة البنك الدولي التي تستهدف القطاع  ،طاع الحكم المحليقالتدخالت في  ُلكَمُتسَت -10
، الذي تّمت الموافقة عليه في اآلونة األخييرة،  «مشروع التمويل ألجل خلق فرص العمل»الخاص. ويدعم 

الستثمارات القطياع الخياص فيي    لحشد التمويل  ،الجهات المعنية صاحبة المصلحة في القطاع الخاص
خلق فرص العمل لفلسطين. وقد ساعدت مؤسسة التموييل  جل أل ،القطاعات التي لديها طاقات كامنة كبيرة

ين من ذوي اليدخل  يالدولية على تأسيس برنامج لتقديم القروض الخاصة بالمنازل ميسورة التكلفة للفلسطين
 الفجيوةُ  ظيلِّ َت ذليك،  ومع .رالُميّس واإلقراض العقاري للرهن األمل شركة من خالل ،المنخفض والمتوسط

 إدارة تحسين بهدف ،والطلب الحاجة حسب ،بدعم الرائدة الحضرية المناطق تزويد في تتمّثل الناشئة والحاجة

 للمراكيز  االقتصيادية  - االجتماعية لإلمكانات العنان إطالق في أساسية أولوية وهذه الفّعال. الحضري النمو

  فلسطين. في ةهّمالُم ..( المدن) الحضرية
  :األرفع مستوًى التي ُيسهم المشروع في تحقيقها هدافاأل ( ج

تاّمًا مع األركان االستراتيجية  الُمعّرفة في استراتيجية المساعدات الخاّصة بالضفة  واؤمًات المشروُع يتواءُم -11
، الذي ناقشه مجلس إدارة البنيك  (”GZ 89503“)التقرير رقم:  2016 – 2015الغربية وقطاع غزة للعامين 

، اليذي يهيدف إليى    1. ويتناول المشروع المحور رقم 2014تشرين األول / أكتوبر  30الدولي بتاريخ 
، الذي 2، وُيسهم في تحقيق المحور رقم «تقوية مؤّسسات دولة المستقبل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين»

. وُيمّكن المشروع هيئيات  «ص، والذي يزيد ُفَرص الّتشغيلدعم النمو الذي يقوده القطاع الخا»يهدف إلى 
بيدعم مين    ،الحكم المحلي، التي تتأّلف من المناطق الحضرية الفلسطينية الرئيسة، من الّتخطيط المشترك

 الّسلطة المركزية لتقديم الخدمات والبنى الّتحتية، بطريقة أكثر كفاءة وتجسيدًا على أرض الواقيع، األميرُ  
الذي يقوده القطاع بالّتالي على إزالة إحدى العقبات الرئيسة التي تعترض سبيل الّنمو االقتصادي الذي يعمل 

أيضًا ميع األركيان األساسيّية لخطية التنميية       تتواءُمالخاص في تلك المناطق. كذلك فإّن تلك األهداف 
تمكين هيئات الحكيم  »إلى  هدُف، والتي ت2016 – 2014الفلسطينية العائدة إلى السلطة الفلسطينية، للفترة 

بناء بنيية تحتيية فلسيطينية ُمسيتدامة     » و «تقديم خدمات عامة أفضلمن المحلي في جميع المحافظات 
 .«ومنصفة، ُتسهم في تعزيز الّتنمية االقتصادية

شهر ؤّرخة في الُم ،مع االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المقترح المشروُع يتواءُم -12
وذلك عن طرييق   «تجديد العقد االجتماعي» :1المحور رقم  . وهو يتناوُل2015تشرين األول / أكتوبر 

مساعدة القطاع العام لالستجابة، بصورة أفضل، لحاجات العدد المتنامي للسكان الحضريين. كيذلك فهيو   
ع الخاص في المناطق الحضرية. األساسّية للنمو االقتصادي الذي يقوده القطا عّوقات القطاع العاميتناول ُم

وُيتصَّوُر الّنقُص في األراضي المخدومة والالزمة لنشاطات القطاع الخاص، وفي البنى التحتيية الكفيؤة   
 ،ها الُمعّوقات األساسية للنمو االقتصادي بفعل القطاع الخاص. وهيي ُتعيزى  ة باالعتماد عليها، بأّنروالجدي

القطاع العام. وبناًء على ذلك،  من جانبيط المكاني المتكامل والمستدام الّنقص في التخطإلى  ،إلى حدٍّ كبير
المقترح سوف ُيساعد القطاعات العامة في قيادة المناطق الحضرية لتقويية قيدراتها عليى     فإّن المشروَع

 بهدف إزالة هذه الُمعّوقات على المدى الطويل. وعالوًة على ذلك، فإّن دعيَم إمكانيية   ،التخطيط المكاني
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الحصول الُمحسَّن على الخدمات، ووجود الطاقات الكامنة الُمعزَّزة للّنمو االقتصادي للمنياطق الحضيرية   
، فإّن المشروع المقترح ُيسهم ومنهم الالجؤون ،الرائدة في فلسطين، والتي تؤّثر فيما يزيد عن ثلث الّسّكان

قر المدقع، وتعزييز االزدهيار المشيترك،    في تحقيق هدفي البنك الدولي الّتوأمين، وهما: القضاء على الف
 . 2030بطريقة مستدامة، بحلول عام 

 نيًا: األهداف اإلنمائية للمشروعثا

 الهدف اإلنمائي للمشروع: (أ 

قدرات المناطق الحضرية المشاِركة فيي المشيروع عليى     الهدف اإلنمائي المقترح للمشروع هو: تعزيز (13
 الّتخطيط للنمو الحضري الُمستدام.

 :المستفيدون من المشروع (ب 

في الضيفة   3حضرية)تكتُّالت( سوف تتأّلف المناطق الحضرية الُمشاِركة في المشروع من أربع تجمُّعات  -14
. ولقد اختيرت هيذه المنياطق الحضيرية    4مدينة غزةفي و ،الغربية )نابلس والخليل وبيت لحم ورام اهلل(

ونمّوها االقتصادي في المستقبل. أّما هيئيات   ،سكانبسبب أهميتها االستراتيجية من حيث عدد ال المشاركة
تجمُّع رام اهلل  (1الحكم المحلي العائدة لتلك المناطق الحضرية، والتي تّم تعريفها في الوقت الراهن، فهي: )

( تجمُّع بيت لحيم  2ومخّيم األمعري. ) ،وُسردا أبو قش ،وبيتونيا ،والبيرة ،الذي يتأّلف من بلديات رام اهلل
ومخييم   ،والخضر، ومخيم عاييده  ،والدوحة ،احوروبيت س ،وبيت جاال ،يتأّلف من بلديات بيت لحم الذي

وديير   ،وعزميوط  ،والمجالس القروية في عسكر ،تجمُّع نابلس الذي يتأّلف من بلدية نابلس( 3الدهيشة. )
 ،والجنييد  ،وزواتا ،وُقصين ،وبيت إيبا ،وصرة ،وِتل ،وعراق بورين ،وكفر قليل ،جيبوسالم والّر ،حطب
 ،وحوتّف ،( تجمُّع الخليل الذي يتأّلف من بلديات الخليل4) ومخيم عسكر. ،ومخيم بالطة ،بيت ألماو ،وعبين
وسوف ُيصاُر إلى تأكييد   بلدية مدينة غزة لمدينة غزة.( 5ومجلس قروي بيت كحيل. ) ،وحلحول ،ودوره

هيئيات الحكيم   وقييع  تبهذا المشروع عن طريق  العضوية وااللتزام من جانب المناطق الحضرية المعنية
حالييًا   ةالمحلي منفردة على مذكرة تفاهم تتّم نمذجتها على غرار وحدة الّتنسيق المشتركة العاملة والقائمي 

بمنطقة رام اهلل. وُيمكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي لكل منطقة حضرية بيذاتها، باألخيذ بعيين    
 االعتبار الحاجات الفنّية للمناطق الحضرية، لكي تتشارك في إعداد سيناريوهات وخطط النمو الحضري. 

                                                 
مجيالس القرويية،   ُتعرَُّف الّتجّمعات )الّتكّتالت( الحضرية بأنها مناطق حضرية معمورة )ُمشيَّدة أو مبنّية(، وتمتد عبر الحدود القائمة للبلديات ولل  3

وهيئات حكيم  ولها أسواق عمل وإسكان مشتركة، وجرى تحديدها من خالل تحليٍل مكاني لالمتداد الحضري، وبالّتشاور مع وزارة الحكم المحلي 
 محلي ُمختارة.  

زة، وبعيد  قطاُع غزة كثيُف االزدحام بالّسكان، األمُر الذي ُيصعِّب تحديد الّتجمُّعات بصورة واضحة. وبعد الّتشارو مع رئيس الّتخطيط بمدينة غي   4
ر لكثافة الّسّكان البالغة والضخمة بمدينة غزة األخذ في الُحسبان مختلف القيود المفروضة على العمل عبر الحدود اإلدارية، إلى جانب إيالء االعتبا

خطييط  على وجه الخصوص، فقد تم االّتفاق على تركيز هذا الدعم على مدينة غزة فحسب. إذ سوف ُيمكُِّن هذا الّتركيُز السُّلطاِت مين إدمياج التّ  
ًا أن يدعمها في إدماج مختلف األحياء فيي الّتخطييط لهيذه    الُمتطلِّع إلى المستقبل في مجال النمو، ومن االنتفاع منه في أعمالها، ومن شأنه أيض

 المدينة.  
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نسمة،  1.340.4255ي الوقت الّراهن، لسكان هذه المناطق الحضرية، كما هو عليه ف التقديريُّ العدُد يبلُغ -15
 13بلدييًة، و   15ضيمُّ  في المئة من مجموع سّكان الضفة الغربية وقطاع غيزة، ويَ  28ُيمّثل نسبة وهو 

مّثل مكاتب وزارة الحكم المحلي ، ُتذاتها مخّيمات الجئين. وداخل هذه المناطق الحضرية 6مجلسًا قرويًا و 
خارج الحدود اإلدارية لوحدات الحكم المحلي في الضفة الغربيية.  ئنة الكامصالح األراضي  في المقاطعات

ومع ذلك، فإّن العدَد الّدقيق لوحدات الُحكم المحلي، التي من المتوّقع أن تستفيد من مشروع المدن المتكاملة 
شيروع  سترشد المَي والّتنمية الحضرية، من الّصعب تقريره قبل البدء بتنفيذ هذا المشروع المقترح. وسوف

لمشاركة في نشياطات  با، وذاتها صياغة آليات التنسيق داخل المناطق الحضريةببمدى التزام تلك الهيئات 
المشروع من خالل تلك اآلليات، إلى جانب التحليل االقتصادي المكاني الذي ينبغي إجيراؤه أثنياء تنفييذ    

 المشروع. 

 مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع: (ج 

 ُمحلَّلٌة ،الحضرّي مّولّنلعدد المناطق الحضرية التي ُتطوُِّر سيناريوهات  (1مؤشرات األداء األساسّية هي: ) -16
( عدد المناطق الحضرية التي تكون خطيُط هيئيات الحكيم المحليي     2عنها للجمهور. ) ٌحفَصُم، وكلفتها

 ى المستوى الحضري. قع عليه االختيار علياألعضاء فيها متوائمة مع سيناريو النمو الذي 

 وصف المشروع: ثالثًا

 كوِّنات المشروع: ُم (أ 
نُاألول:ُالت ُالمُ  ُخطيطُللنموُالحضريُالمستدام:كوِّ

عليى  في المشيروع المقتيرح،   ن القدرات المؤّسسية والفنية للمناطق الحضرية الُمشاركة كوُِِّيقوِّي هذا الُم -17
من جملية أميور    ،الفنية، والّسلع والتدريب المساعداتالمستدام، من خالل تقديم الّتخطيط للنمو الحضري 

ُأخرى غيرها. ولكي نضمن تنفيَذ عملية قويًة من الّتعاون فيما بين المناطق الحضرية داخل هيئات الحكيم  
آليات  سوف ُيَيسُِّر، في المقام األول، وضَعكة، ووجوَد ملكية والتزام قويين، فإّن هذا المكوِّن المحلي الُمشاِر

ما عدا مدينة غزة  ،بحيث تكون عاملًة في كلِّ المناطق الحضرية الُمشاِركة ،الّتنسيق بين المناطق الحضرية
ة الُمشاركة في الضفة الغربية، من الحضرّي َعُم المناطُقالتي تتكّون من هيئة حكم محلي وحيدة. وسوف ُتْد

من دعم تطيوير   يط للنمو الحضري. أما الهدُفخالل آليات الّتنسيق بين المناطق الحضرية، بهدف التخط
القدرات الخاصة بالّتخطيط للنمو المستدام فهو يتمّثُل في تمكين تلك المناطق من االستجابة، بطريقة أكثير  
كفاءة، لحاجات سكانها المتنامية، ولحاجات القطاع الخاص، مع وجود أماكن وبنى تحتية أكثير اسيتدامًة   

 وجيدة الّتخطيط. 
سوف ُيساعد هذا  ألجل الّتخطيط للنمو الحضري: تطوير القدرات الُمنّظم هيكليًا : دعُم1 –ن الفرعي كوِّالُم -18

واألدوات والّتحلييالت   المكّون الفرعي في تجهيز المناطق الحضرية، من جملة أمور ُأخرى، بالمعلومات
( ”milestones“ «أهيداف مرحلّيية  أربعية  »أو  «أربعة َمْعَلمات»أو )مراحل إنجاز الالزمة لتحقيق أربع 

                                                 
5

 . 2016لعام  ”PCBS“استناداً إلى أعداد السكان التي يتوقّعها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   
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( إنجاز 2. )ذاتها ( وضع وإدامة فّعالية آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية1للتخطيط للنمو الحضري: )
تطيوير سييناريوهات للّنميو    عمليية  االنتهاء من  (3. )القائم حالّيًاالحضري  لالمتدادتقييم خط األساس 

كلٌّ فيما  ،( تعديل خطط هيئات الحكم المحلي األعضاء4للجمهور. )عنها  ٌحَصْفُم، وتهاكلف ةلحّلُمالحضري 
قع عليه االختييار عليى مسيتوى المنطقية     ياستنادًا إلى سيناريو النمو الحضري األمثل، الذي  ،يخّصها

 الحضرية.
الحضري لب، والمُفصَّل حسب الحاجة والطلب للّتخطيط للّنمو عم الذي يقوده الّط: الد2َّ –كوِّن الفرعي الُم -19

ِقَبيِل  مين   مع أّن عمليات الّتخطيط للنمو الحضيري  :للمناطق الحضرية في الضفة الغربية وقطاع غزة
حتمل تحديد الفيرص المؤّقتية المتاحية    المناطق الحضرية تمضي ُقُدمًا على مدى حياة المشروع، من الُم

وفِّر للمنياطق  ن الفرعي سوف ُيي الحضري والخدمات. ووفقًا لذلك، فإّن هذا المكوِّ االمتدادلتحسين إدارة 
ذ نشاطاتها على مدى فترة نفِِّالحضرية، من جملة أمور ُأخرى، المساعدات الفنية، والّسلع والتدريب، لكي ُت

تشجيع وإدامة زخم وملكية عملية التخطيط للنمو الحضيري   صفة مستمّرة،ب ،المشروع المقترحة، ليتسّنى
واظبيت المنياطق   إذا ( 1: )ُييوفَُّر فقيط  وف الذي س هذا الدعموسوف يقود الّطلب على المدى األطول. 

إذا تّم تبريير محتيوى   و( 2المشمولة في المكّون الفرعي األول. )مراحل اإلنجاز الحضرية على تحقيق 
، على سبيل المثال، المسياعدات الفنيية   عُمهذا الدَّ . وقد يتضّمُنبرمتهاالّدعم لتنتفَع منه المنطقة الحضرية 

بهيدف تيسيير   لتلك الحيافالت  ، وللمسارات المقترحة ةإلعداد الجداول الزمنية للحافالت الصغير الالزمة
 ل النقل العام.ُبوتعزيز القدرة على الّتنبؤ بتوافر ُس ،االزدحام المروري

 للّتخطيط للّنمو الحضري ،الطلبالذي يقوده الطلب، والمُفصَّل حسب الحاجة و عُم: الد3َّ –المكوِّن الفرعي  -20
سوف ُيوفُِّر هذا الُمكوُِّن لمدينة غزة، من جملية أميور ُأخيرى،     :غّزة: مدينة غزة الحضرية في ةطقللمن

ذ نشاطات مؤّقتة لتحسين إدارة الحّيز الحضيري والخيدمات   نفِّالمساعدات الفنية، والّسلع والتدريب، لكي ُت
، سوف يقود الّطلب هيذا  2-الفرعي على مدى فترة المشروع المقترحة. وعلى غرار ما ورد في المكّون 

لنميو  للتخطييط  ل الُمحّددةُيوفَُّر فقط إذا واظبت مدينة غزة على تحقيق مراحل اإلنجاز وف الدعم الذي س
، مثيل  بعينهيا  دةفنّية محّدات الحضري. وقد يتضمن هذا الدعم، ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعد

 العام.)الفضاء ..( لحّيز ء حمالت مشتركة بين األحياء لتنظيف اإجرا

 المكوِّن الثاني: دعم تنفيذ المشروع، والتكاليف اإلدارية
، والّدعم الّتدريب، والّتكاليف الّتشغيلية، والسِّلع الضرورّية لإلشراف الفني دوراِت سوف ُيموُِّل هذا المكوِّن -21

 ونالمحلّي وننسِّقالفّني، والُم شرُفالّتنفيذي للمشروع المقترح، الذي سوف ُينفِّذه، من بين جهات ُأخرى، الُم
 –البيرة  –رام اهلل الّتنسيق المشتركة لفي مناطق بيت لحم والخليل ونابلس، والمنسَّق المحلي الحالي لوحدة 

ُيدير سي . وسوف ُيموُِّل هذا الُمكوِّن أيضًا الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض البلديات، الذي بيتونيا
استنادًا إلى الُمعطييات   ،الّتمويل والضمانات الوقائية واإلبالغ الخاصة بالمشروع المقترحعمليات الّشراء و

 من المشرف الفنِّي. الُمقدَّمة الفّنّية 
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 تمويل المشروع:  ( ب

بمبلغ  ،االستئماني للضفة الغربية وقطاع غزة تعتبُر أداُة الَمنح الُمقترحة منحًة تمويليًة خاّصة من الصندوق -22
دوالر  500.000وسيتم تقديم ُمخصَّص تمويل بيأثر رجعيي، بمبليغ     ماليين دوالر أمريكي.خمسة  (5)

راتيب   ،% من مبلغ المنحة(، إلى صندوق تطوير وإقراض البلديات، عليى سيبيل المثيال   10أمريكي )
 المشرف الفني وتكاليف التشغيل األولية.

 تكاليف المشروع وتمويل المشروع: 

 مكوِّنات المشروع
المشروع كلفة 

بالمليون دوالر 
 أمريكي

الصندوق 
االستئماني للضفة 
الغربية وقطاع 

 غزة

%  
 للتمويل

  الّتخطيط للنمو الحضري المستدام -1
  دعم تنفيذ المشروع والتكلفة اإلدارية -2

4.55 
0.45 

4.55 
0.45 

100 
100 

 100 5.00 5.00 مجموع التمويل المطلوب
 

 المشروع والمعّبر عنها في تصميم المشروع:الدروس الُمستفادة من  ج(

اليذي يقّدميه البنيك     ،طويل المدىالعم البرامجي من الّد فادةقترح على الدروس المستالُم المشروُع ُدِمعَتَي -23
هناك وبالبناء على مشاريع إعادة التأهيل الطارئة، ما زالت  6 الدولي إلى قطاع الحكم المحلي في فلسطين.

م الدعم لهيئات الحكم المحلي، بهدف تطيوير قيدراتها المؤسسيية    قدِّمتتالية للبنك الدولي ُتأربعة مشاريع 
القدرات  قد ُعزِّزت بانتظام، إال أّن بناَءمنفردًة هيئات الحكم المحلي لالقدرات األساسية  ومع أّن 7 األساسية.

ئات الحكم المحلي التي ُتشّكل المنياطق  لدى هي، لم ُتستوَف أبدًا فّصلة حسب الحاجة والطلبوالُم ،تقّدمةالُم
يات التي تنشأ من الّتحّضر السيريع،  حّدي للّتالحضرية الرائدة في فلسطين، لكي تعمل مجتمعًة على الّتصّد

ونتيجًة لذلك، فإّن االفتقار إلى إطار وخطط النمو الحضري األقاليمي ما َفِتَئت تتجّلى بذاتها في ومعالجتها. 
فرادى هيئات الحكم المحلي التي ُتموِّلها البيرامج القائمية   ِقَبِل لحاجات االستثمارية من الّترشيد الضعيف ل

عن طريق توفير دعيم لتطيوير    ،المشروع المقترح يهدف إلى سدِّ هذه الفجوة حاليًا. وبناًء على ذلك، فإّن
بهيدف  ، لكي ُتخطِّط، جماعّيًا، الّرائدة كفاءات مفّصلة حسب الحاجة والّطلب للمناطق الحضرية الفلسطينية

النمو ُتعنى بي  عمل مو الحضري أن ُتسِهَم في نشوء ُأطرستدام. وينبغي لعملية التخطيط للّنُمالمو ّنالتحقيق 
الستثمارات مشيتركة كبييرة الحجيم،     ”pipeline“ُيمكن ضمن إطاره تحديد قناة ممتّدة ومباشرة األقاليمي، 

                                                 
، والمسياعدات الفنيية لقطياع    P143782الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المساعدات الفنية في مجال تقديم الخدمات البلدية، المشروع رقم   6

 .  P128982اإلسكان، المشروع رقم: 
وير برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، والمرحلة األولى من برنامج تطوير البلديات، ومشروع تطوير القرى واألحياء، وبرنامج تط  7

 . ”LGSIP, MDP Phase-I, VNDP, and MDP Phase-II“ المرحلة الثانية )المستمر حاليًا(. –البلديات 
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، ومن ثم تمويل هذه القناة من الجيل التالي لبرامج قطاع الحكم المحلي في يوبالغة األهمية للّنمو االقتصاد
 مرحلٍة الحقة. 

مثيل   - عالوًة على ذلك، فإّن االستنتاجاُت الُمستخلصة من نشاطات الدعم الّسابقة التي قّدمها البنك الدولي -24
م الخدمات البلدية، والمساعدات المساعدات الفنية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسألة تقدي

اسُتخِدمت لتركيز نشاطات  قد -خلفيات المختلفة للمشروع المقترح الفنّية لدعم قطاع اإلسكان، ودراسات ال
، والتي تّم القطاع الخاص المشروع على العقبات التي يتسبَُّب بها القطاع العام للنمو االقتصادي الذي يقوده

أبرز العقبات التي شّخصها القطاع الخاص نقُص األراضي المخدومية،   . ومنتشخيصها بطريقة مشتركة
مثِّل هذه العقبات أحد النتائج الّسلبية إضافًة إلى عدم كفاءة وعدم جدارة البنية الّتحتية في االعتماد عليها. وُت

الُمقترح. ركِّز عليها نشاطات المشروع والتي سوف ُت للضعف في الُقدرات على الّتخطيط للّنمو الحضري،
وعالوًة على ذلك، فإّن المشروع الُمقترح سوف ُيركُِّز على تطوير قدرات المناطق الحضرية الفلسيطينية  

 الّرائدة على ضوء امتالكها ألضخم اإلمكانيات والطاقات لتعمل كُمحرِّكات للنمو في فلسطين.

المشروع المقترح أيضًا الدروس المستفادة من استعراضات )مراجعات( الّتحّضر التي دعيم   وُيبيُِّن تصميُم -25
، وعمليات المساعدات الفنية 8ها، ومنها تلك التي ُأجريت في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهاديالبنك إجراَء

ات ُتماِثيُل البيئية   التي أجراها في أمريكا الوسطى، والتي دعمت التخطيط الحضري في بيئة ُمقّيدة القيدر 
هذه ما ُيفيُد بيأّن اّتسياع الّنميو    الُمستخلصة من استعراضات الّتحضر  االستنتاجاُت ُز.  وُتبِر9الفلسطينية
انطالقًا من الحدود اإلدارّية األصلّية، ودخواًل في دوائر واليات االختصاص المجاورة، والتيي   ،الحضري

رادى الحكوميات  ُفي سيتمرُّ  . وبينما َتًا عالمّيًا ُمهّمًاعتباره تحدِّّيُتداُر باستمرار على نحو منفصل، قد نشأ با
المحلية في المناطق الحضرية في أداء دوٍر مهمٍّ في عملية تقديم الخدمات العامة، ُتحياِجُج استعراضيات   

اطق الّتحضُّر بأّنه يكاد يكون من المستحيل معالجة القضايا ذات العالقة بالّنقل )بالمواصيالت( فيي المني   
مين دون   ،الحضرية، أو بأسواق األراضي واإلسكان، أو بالعجز في البنى الّتحتية، أو بالتنمية االقتصادية

وصيي  والّتجزئية اإلداريية الحضيرية، تُ    قطييع ّتالمعالجة المناطق الحضرية بأجمعها. وللّتغلُّب عليى  
ات عمل وظيفية تنسييقية فيميا بيين    مرٍن، يتمثَُّل تحديدًا في وضع آلي الّتحضر باعتماد نهٍج استعراضاُت

الحكومات المحلية التي تستطيع الّتكّيف مع النمو الحضري، والّتطّور مع تغّير حاجات المواطنين. وُيبييُِّن  
المشروع المقترح تلك التوصيات، إضافًة إلى تبيانه الخلفية التاريخية إلعادة التنظيم اإلداري في فلسيطين  

وّضُح عمليًا الِعَبُر الُمستقاُة مين  رحة للتنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها. وُتمن خالل آليات العمل المقت
نجاح عملية بنياء القيدرات    «بيليز»الّدعم الناجح للّتخطيط لتطوير البلديات التابعة للحكومات المحلية في 

ى القدرات األوليية  شدة القيود التي تستحوُذ علالمشتركة للتخطيط المكاني. فقد نجحت تلك التدخالت رغم 
اعتمدت عليى عملييات   عندما في أوساط الحكومات المحلية البيليزية، عندما عملت على إدامة بساطتها، و

 تلك الِعَبُر الُمسيتقاُة عملييةَ   غذَّتالتخطيط الّتشاركية، ورّكزت على وظائف الحكم المحلي األساسّية. وقد 

                                                 
 . 2015قياس قرن من النمو المكاني، مجموعة البنك الدولي،  –تغيير المشهد الحضري لشرق آسيا   8
 .P111928مشروع تطوير البلديات، بيليز، رقم   9
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التخطيط الُمستندة إلى التيسير، ومراحل اإلنجاز الواقعية، والفترة الزمنية التيي ُأقيرِّت لهيذا المشيروع     
 المقترح. 

 الّتنفيذ: رابعًا

 ؤّسسية وترتيبات التنفيذ:  الّترتيبات الُم (أ 
المقترح، والتيي  كة في المشروع سوف تكوُن هيئات الحكم المحلي، التي ُتشكُِّل المناطق الحضرية الُمشاِر -26

، هي الجهات الُمتلقيِّة الرئيسة، من جملة جهات ُأخيرى،  ذاتها ُتديُم آليات الّتنسيق داخل المناطق الحضرية
للمساعدات الفنية والّسلع والدورات التدريبية التي ُتقدَُّم من خالل هيذا المشيروع المقتيرح. فالمنياطق     

لمشروع المقترح، ألجل تحقيق الهيدف  من االُمموَّلة عن تحديد محتوى النشاطات الحضرية هي المسؤولة 
اإلنمائي للمشروع. وهي التي سوف تقود نشاطات المشروع على المستوى المحلي بإشراف فّنيّي ودعيم   

 ُلَمي سيتم توظيفهم في إطار المشروع المقترح. وُيحَت نتيسيرّي من المشرف الفني والمنسِّقين المحليين، الذي
 ،أن يكون مقّر عمل المشرف الفني والمنّسقين المحّليين داخل وزارة الحكم المحلي والمنياطق الحضيرية  

تطوير قيدرات المنياطق    شروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية يهدف إلىم ونظرًا ألّنعلى التوالي. 
ُب ُمدخالت فنّية بصورة منتظمية  الحضرية، فإّن جميع المساعدات الفنية ستكوُن تشاركّيًة بطبيعتها، وتتطلِّ

من هيئات الحكم المحلي طوال فترة تنفيذ المشروع. ونظرًا ألّن المناطق الحضرية المشاِركة ال يوجد لديها 
)المساحة المبنية هيئة قانونّية ُتساند هيئات الحكم المحلي ذات الّصلة، لكي تحكم الحّيز المعمور المتالصق 

سيعمل المشروع المقترح على دعم المناطق لوضع وإدامة آليات عمل فاعلة ُتعنيى  فيما بينها، الُمتالصقة( 
العمل المذكورة  بالّتنسيق بين هيئات الحكم المحلي، لكي ُتحقِّق نتائج بطريقة جماعّية. وسوف ُتَنمذُج آلياُت

بيتونيا،  –البيرة  –اهلل بما يتماشى مع وحدة الّتنسيق فيما بين البلديات التي أنشأتها المنطقة الحضرية لرام 
إلدارة مسائل الّتواصلّية، ورفدتها بأحد الُمنسِّقين. كذلك سوف ُتفصَُّل آليات العمل تلك حسب حاجة وطلب 
كل منطقة حضرية، استنادًا إلى درجة الّتعاون القائم داخل كلٍّ منها، ولكّنها من المحتمل أن ال تأخذ شيكل  

بعيين  الحاجات الُمحيدَّدة  الممكن تعديل عضوية هيئات الحكم المحلي بأخذ الهيئة اإلدارية القانونية. ومن 
 لكي يتسّنى إعداد سيناريوهات وخطط للّنمو الحضري بطريقة مشتركة.  ،االعتبار

الّتنسيق المشترك على توقيع مذّكرة تفاهم من أعضاء مجالس هيئيات الحكيم المحّليي،     رتكُز آليُةسوف َت -27
 ها وتقسيم العمل فيما بينها، وتعيين المسؤولين عن الّتنسيق. وسوف تتلّقيى هدَف ،خرىمن بين أمور ُأ ،ُتحدِّد

وضع الّلمسات األخيرة على مذكرة جل أل ،الحضرية دعمًا في مجال الّتيسير من المشروع المقترح المناطُق
في إطيار المشيروع   الّتفاهم، وتفعيل آلية الّتنسيق. ومن المتوّقع توظيف ُمنسِّق محلي لكل منطقة حضرية 

تيسير جميع نشاطات المشروع على المستوى المحلي لثالث مناطق حضرية مشاركة )بيت جل أل ،المقترح
غيزة   في المرحلة الّراهنة إلى آليات تنسيق. ومن المتوقَّع أيضًا أن تتلّقى مدينُة لحم والخليل ونابلس( تفتقُر

ندوق تطوير وإقراض البلديات، نظرًا لعدم احتميال  دعمًا من المشرف الفني في وزارة الحكم المحلي وص
 . في المشروع مشاركة هيئات الحكم المحلي المجاورة
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للمشروع المقترح، بالّتشاور الوثيق مع المناطق الحضرية.  اإلشراف الفنّي الُحكم المحلي أعماَل ُتَنفُِّذ وزارُة -28
مسؤولة عن وضع السياسة العامة والّتنسييق   قانوينة على شؤون الحكم المحلي، وهي فلهذه الوزارة واليٌة

عليى تنفييذ    العام في ذلك. إذ تقوم وزارة الحكم المحلي، في إطار واليتها تلك، بممارسة اإلشراف الفنّي
ين اليّدعم فيي   والمنسِّقين المحّلّي من المشروع. وُتوفُِّر هذه الوزارة، من خالل المشرف الفنّي 1 –الُمكوِّن 

كة في المشروع على تحديد ما تحتاجيه مين نشياطات    ُتساعد المناطق الحضرية المشاِرمجال الّتيسير، ل
ورات التدريبية، من جملة أمور ُأخرى. وسوف ُتمثِّل مكاتب وزارة الحكيم  لع والدَّالمساعدات الفنية، والسِّ

لمناطق الحضرية الواقعة خارج الحدود اإلدارية لهيئات الحكم المحلي في ا يَضاالمحلي في المقاطعات األر
 الحكم المحلي، بالّتشاور مع المناطق الحضرية، المحتيوى الفنييّ   وُتِعدُّ وزارُةالمعنية من الضفة الغربية. 

 ، وطلبات الّتعبير عن االهتمام؛ وُتجيري اليوزارُة أيضياً   : االختصاصات والّصالحّياتلشروط المرجعية
نياُط بهيذه   وسوف ُتجات الُمنجزة. الفنّية على الُمخَر موافقَةال منُحاختبار الرقابة على الجودة الفنّية، كما َت

صيندوق تطيوير    :هنا هولهذا المشروع الُمقترح )و أمين االستثمارالوزارة، أيضًا، المسؤولية عن إفادة 
ة في الوقت المناسب، وعن إبالغ )إعداد ورفع التقيارير  ستحّقفعات الُم، عن إطالق الدُّ(وإقراض البلديات

إدراج ذلك في بهدف ، صندوق تطوير وإقراض البلديات عن الجوانب الفنية لنتائج نشاطات المشروعإلى( 
في المشروع. ولمساعدة وزارة الحكم المحلي في تنفيذ هذه الوظائف، تختياُر   م العمل المرحلّيتقارير تقّد

خيُذ  ساب موازنة المشروع. وُتتَّعلى ح الوزارُة ُمشرفًا فنّيًا، ويتعاقُد معه صندوُق تطوير وإقراض البلديات
ُيمارس منه الُمشرف الفني عمله لكي ُيشرف عليى النشياطات   دائرة الّتخطيط بوزارة الحكم المحلي مقّرًا 

ة على المستوى المحلي، كما ُيشرف على الُمنسِّقين المحليين بالّتشاور الوثيق مع المناطق الحضيرية،  الفنّي
دُّ ويرفع التقارير( عن ذلك، إلى جانب القيام )ُيِع ُغبِلستوى المركزي، وُيى الملويقوم بالتنسيق ذي الصلة ع

 من جانب هذه الوزارة. ليَّالُك بنشاطات مهّمة ُأخرى لدعم اإلشراف الفنّي

إدارة المشتريات، والتمويل والضمانات الوقائية واإلبيالغ،  يتوّلى صندوق إقراض البلديات المسؤولية عن  -29
قترح، وذلك استنادًا إلى الُمدخالت الفنية من وزارة الحكم المحلي والمنياطق  شروع الُمالخاّصة كلها بالمو

وُر صندوق تطوير وإقراض البلديات القيام بما يلي: إدارة أموال المشيروع،  الحضرية. وسوف َيتضمَُّن َد
الّشراء وإصيدارها،  إعداد البيانات المالية، وتنظيم عملية تدقيق المشروع، والّتوقيع على جميع إشعارات و

ورِّدين واالستشياريين، وإدارة الضيمانات الوقائيية البيئيية     واإلعالنات، وجميع العقود الُمبرمة مع الُمي 
استنادًا إلى الُميدخالت   ،ليل الّتشغيلي للمشروع )دليل عمليات المشروع(واالجتماعية، وإعداد وتحديث الَد

 إّن صندوَقوالنتائج، وتقديمها إلى البنك الدولي.  وتبويبجمع الفنية من وزارة الُحكم المحلي، واإلبالغ عن 
س إدارة )المجلس(، وهو الجهية التيي   يحُكمه مجلوستقلة وشبه حكومّية، ُم تطوير وإقراض البلديات جهٌة

اإلدارة ييرأس مجليس   وتضع الّسياسات واالستراتيجيات، والمسؤولة عن مراقبة اّتجاه وأداء الصندوق. 
صاحبة المصيلحة  هُم الجهات المعنية ضوًا ضّم في عضويته أحد عشر ُعوَي ،كم المحلّيالُح وزيَرالمذكور 

ة، عليى  في قطاع الحكم المحلي في فلسطين. لقد برهَن صندوق تطوير وإقراض البلديات، بصورة عملّيي 
طوير البلديات ت برنامج، ومنها 2005قدرته على إدارة المشاريع الُممّولة من المانحين منذ تأسيسه في عام 
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المرحلة الثانية. فالصندوق مرفوٌد بالموظفين في جميع المناصيب األساسيية المطلوبية لتنفييذ دوره      –
 االستئماني، ودوره في إدارة الضمانات الوقائية. 

 رصد وتقييم النتائج:   (ب 

المقترح، ومنها لُمدرجة في إطار المشروع وتقييم األنشطة ا تطوير وإقراض البلديات رصَد صندوُقتوّلى َي -30
وعلى صعيد الضيمانات   ،، واالستئمانّيّيتحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، ونتائج المشروع، واألداء الماّد

النتيائج، ومنهيا   ب العمل المعني التي لم ُتْرَصد في إطار الرصد والتقييم النتائَج الوقائية. كذلك َتُضمُّ أنشطُة
ع، وميا  ات واآلراء ..( من المناطق الحضرية المشاِركة في المشرومثاًل تجميع للّتغذية الراجعة )المالحظ

. كذلك فقد تّم الّتخطيط إلجراء تقييم منّظم هيكلييًا  وتعديل طفيف على أنشطة المشروع من ضبٍطذلك  يلي
الحكم المحلي  وِّرت خالل المشروع، في منتصف مدة المشروع وفي نهايته. وتتوّلى وزارُةللقدرات التي ُط

تيوفير  ؤولية عن توفير المعلومات الفنية لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ وعلى وجيه الّتحدييد،   المس
، ورصد الّتقّدم المرحلي نحيو تحقييق الهيدف اإلنميائي     الجوانب الفنّية للمشترياتجميع المعلومات عن 

سيتوًى ينيال   للمشروع، وتفاصيل نشاطات المشروع. فما زال صندوق إقراض البلديات يؤّدي وظائفة بم
المرحلية الثانيية،    –تطوير البلديات  برنامجالّرضى في مجال جمع النتائج التي ُتحقِّقها البلديات في إطار 

التي تُحّققها وزارة الحكم المحلي في إطار برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحليية، وفيي   تلك و
جهة الُمنفِّذة للبرنامجين كليهما. ويمتليك الصيندوق   مجال تجميع تلك النتائج وتحليلها، باعتبار الصندوق ال

جانب استعمال  (، إلىPGMISنظامًا معلوماتيًا إلكترونيًا إلدارة البرامج )للرصد والّتقييم يستخدم نظامًا قوّيًا 
وتخزينها وعرضها كجزء من  ،(، بهدف أتمتة عمليات تجميع البياناتFMISنظام معلومات اإلدارة المالية )

الّرصد المبني على النتائج لدى صندوق تطيوير   نظام الرصد والتقييم المبني على النتائج. وقد عمل دليُل
وإقراض البلديات على مواءمة فرادى أهداف مختلف المشاريع والبرامج التي نّفذها الصندوق مع األهداف 

لطة الفلسطينية. ولن تحتاج عمليات الّرصد والتقييم، فيي ظيلِّ   االستراتيجية لخطة التنمية الوطنية لدى الس
 من جانب الصندوق. واقع هذه الحال، إلى المزيد من الّترتيبات أو الموظفين 

 : االستدامة (ج 

ة الكبرى، وفي الممارسيات  خطيط الحضري للمناطق الحضرّيفي سياسة الّت في الوقت الحالي فجوٌة ُدوَجُت -31
 هتطيوير قيدراتها عليى إدارة هيذ    بالحكم المحلي اهتماميًا   وقد أبدت وزارُة ات في فلسطين؛والمنهجّي

خطييط  عليى التّ  قد أجرت هذه الوزارة دراسٌةفمارسات، وتقديم المشورة بشأنها وتنفيذها في فلسطين. ُمال
، األمر الذي أّدى إلى تأسيس وحدة التنسيق المشيتركة العاملية   2007للمناطق الحضرية الكبرى في عام 

على الذهاب إلى ما هو أبعد من هذه  بيتونيا. غير أّن الوزارة لم تكن قادرًة –البيرة  –منطقة رام اهلل بحاليًا 
ة. كومّيي ياسات الُحلكبرى في الممارسات أو السِّالدراسة األولّية ألجل إدماج التخطيط للمناطق الحضرية ا

ر اإلطار األوّليي  وفِّعلى ذلك، أن ُي المقترح، بناًءع لمشروع المدن المتكاملة والّتنمية الحضرية توقَّومن الُم
ذية لوزارة الحكم المحليي،  يخطيط لنمو المناطق الحضرية الكبرى / المناطق الحضرية، وللخبرات التنفللّت

ها الحكومات المحلية، بهدف توجيه عملية تطوير سياسة التخطيط للمناطق الحضيرية الكبيرى.   التي تقود
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خطيط لدى وزارة الحكم المحلي، من الناحية الفنية، باإلشراف عليى أنشيطة المشيروع    الّت وستقوم وحدُة
ة ووصواًل إلى القمة. المقترح، وبتلقِّي الّدعم لتحسين الّتخطيط للمناطق الحضرية الكبرى انطالقًا من القاعد

لطة رورية في نظام التخطيط لدى السُّالضَّ خطيط للنمو الحضري أيضًا اإلصالحاِتالّت عمليُة غذِّيوسوف ُت
 الفلسطينية، إضافًة إلى مدخالت تطوير خطط المناطق الحضرية الّتابعة لهيئات الحكم المحلي.

التي سيتّم إما تأسيسها )كما هو  -ذاتها الّتعاون داخل المناطق الحضرية  فإّن آليَةشاطات، على مستوى الّن -32
الحال في المناطق الحضرية لنابلس والخليل(، وإما تقويتها )كما هو الحال في المناطق الحضرية لرام اهلل 

روس اليدّ  ، حيذوَ عن كثب تحذو،خالل المراحل األولى من هذا المشروع المقترح، سوف  -وبيت لحم( 
 . وُيَيسِّر المشيروعُ رام اهلل والبيرة وبيتونيا، لكي تكون مستدامًةالخاصة بونموذج وحدة التنسيق  ،ستفادةلُما

على المناطق الحضرية لكي ُتحدِّد أهدافها، ولُتركَِّز على الّتخطيط للنمو الحضري الذي  ضالمقترح األمور
، والموجودة في كل منطقة من المنياطق  ية الحضريةالّتنميعكس الّتحّديات الفريدة من نوعها، والتي ُتواجه 

ُل وَتسيَتكمِ الحضرية، األمر الذي يضمن بالّتالي امتالك المناطق الحضرية بالكامل عملية الّتخطيط تليك.  
حليل المتوافر، بينميا تبقيى   الُمساعداُت المعروضة في إطار هذا المشروع المقترح البيانات المتوافرة والّت

خطييط  ناطق الحضرية. وبالّتوازي مع عملية الّتعلى كاهل الم مراحل اإلنجاز ملقاًةستيفاء عن ا المسؤوليُة
المقترح المناطق الحضرية الّتنفيذ المحتَمل للنشاطات الهادفة إلى إدخيال   للنمو الحضري، سيدعم المشروُع

لضمان زخم عملية  وذلك ؛العام والخدمات، إذا ما أصبحت واضحًة للعيانالَحيِّز تحسينات مؤقتة في إدارة 
وآلية الّتنسيق. ومع االستمرار في حيازة الملكية وتحقيق مراحل إنجاز الّتخطييط للّنميو، مين     خطيطالّت

حافظ هيئات الحكم المحلي على آلية الّتنسيق الُمَتصوَّرة بطريقة مماثلة لوحدة الّتنسيق الحاليية  المتوّقع أن ُت
منهيا   ومستضافٌة ،من فرادى هيئات الحكم المحلي ممّولٌة بيتونيا. فهذه الوحدُة –البيرة  –رام اهلل ب والعاملة

على أساس الّتناوب. وفي نهاية المطاف، فإّن مكاسب الوفورات والكفاءة )الترشيد(، التي َتْعرضها عملييُة  
على إدماج كيلِّ  الحكم المحلي  ووزارَة ،الحضرية الّتخطيط للّنمو الحضري، من المتوّقع أن تحفز المناطَق

وري، خطيط الّدفي عمليات الّت ،ي يدعمها هذا المشروع المقترح، والتالّتنسيق وأدوات التخطيط من وحدات
  وفي ترتيب أولويات االستثمار.  

ُيتوقَّع من المشروع المقترح أن َيُبّث الّروح في عملية صياغة سياسة التنمية االقتصادية وإضافًة إلى ذلك،  -33
 الفلسطينية مسألَة ، التي تضطّلع بها السلطة الفلسطينية في الوقت الّراهن. وقد حّددت السُّلطُة(LED)المحلية 

نمية االقتصادية المحلية كإحدى أجنداتها التي تحظى باألولوّية لقطاع الحكم المحلي الفلسيطيني. ووفقيًا   الّت
المحلية، وتنفيذ مشاريع التنمية االقتصيادية  فإّن العمل جاٍر على إعداَد استراتيجية التنمية االقتصادية لذلك، 

عليى االنتقيال مين     قترح هذه الوزارَةالُم ُد المشروُعالمحلية الّريادية بقيادة وزارة الحكم المحلي. وُيساِع
ستند إلى المشاريع البلدية الُميدرَّة لليدخل،   الُم ،تفكيرها بالّتنمية االقتصادية المحلية بعيدًا عن الّنهج الحالي

لع عن طريق القطاع الخاص. الّس رقدرات هيئات الحكم المحلي التي تحاول توفيفي  نقٌص هعن نتجوالذي 
على مزاحمة وإقصاء نشاطات القطاع  عامعمل القطاع المن حيث  ،ولهذا التفكيُر مخاطر لم يتسنَّ تخفيفها

لة إليها، والمتمّثلية فيي تيوفير    وَكيئات الحكم المحلي فيما وراء األدوار الُمالخاص، وعلى إثقال كاهل ه
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للّنمّو الحضري ستعمل على إطالع  الخدمات المحلية. وبداًل عن ذلك، فإّن نشاطات تطوير قدرات الّتخطيط
قطاع العام فيي  يستحدثها الالتي على الّنهوج والدروس التي ُتركُِّز على إزالة العقبات  وزارة الحكم المحلي

عن ضعف ممارسيات التخطييط الحضيري     ةاجموجه النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، والّن
والتي تعاني من نقص الخدمات(. وبناًء على ذلك، ُيتصَّيوُر إدراج   ،)بمعنى: األراضي المتوافرة لالستثمار

رح، في سياسيات التنميية االقتصيادية    الدروس اإليجابية والمكاسب، التي سيعود بها هذا المشروع المقت
 المحلية الُمستدامة التي ينبغي لوزارة الحكم المحلي أن تضعها. 

 

 خامسًا: المخاطر الّرئيسة

 : تصنيف المخاطر الُكلِّّية وشرح المخاطر الرئيسة (أ 

 (SORTلمخاطر العمليات ) الّتصنيف الُمَمنَهجأداة 

لم يتم إذا . «جوهرّيةمخاطر » بأّنهاالمخاطر الكلية  درجُة ُتصنَُّف –المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة  -34
السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، في الوقت الذي تعمل فيه التطّورات السِّياسّية تقّدم مرحلي في عملية ِّ تحقيق 

في البلدان المجاورة على زيادة الّتعقيد في السِّياق اإلقليمي. ويستمرُّ فصُل قطاع غزة )عن الضفة الغربية( 
وتيوثُِّر القييود الماّديية،    ضيف مساحًة إلى بيئة انعدام اليقين. في الّتأثير في نسيج المجتمع الفلسطيني، وُي

واإلدارية والّتنظيمية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، والحصار المفروض على قطاع غيزة، ميع انيدالع    
العنف المتقّطع، .. تؤثُِّر تأثيرًا ثقياًل على قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ خطتها الوطنية. وُيجري البنك 

وهو يعرض تقيديم   ة الفلسطينية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي،الدولي حوارًا مستمّرًا مع السلط
 للحوكمة إلى السلطة الفلسطينية. بنيويٍّ دعٍم

 المخاطرُتصنيف فئةُالمخاطر

 جوهرية الّسياسية ومخاطر الحوكمة )الحكم(المخاطر  -1

 عالية مخاطر االقتصاد الكلّي -2

 جوهرية مخاطر استراتيجيات وسياسات القطاع -3

 معتدلة مخاطر التصميم الفني للمشروع أو البرنامج  -4

 ةجوهري مخاطر القدرات المؤّسسية على التّنفيذ واالستدامة -5

 ةجوهري ةالمخاطر االستئماني -6

 ةمعتدل المخاطر البيئية واالجتماعية  -7

 ةمعتدل مخاطر الجهات المعنية )صاحبة المصلحة(  -8

  مخاطر أُخرى -9

 ةجوهري المخاطرُالكلية
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رُب عليى  َرَفعت الَحفقد  .«عاليةمخاطر » بأّنهامخاطر االقتصاد الكلي ُتصنَُّف  –ي ّللُكمخاطر االقتصاد ا -35
مستوى من األخير لوتيرة العنف في الضفة الغربية،  ، واالرتفاع المفاجئ في اآلونة2014قطاع غزة عام 

ي. وَيفِرُض لِّثقة نشاطات األعمال في االقتصاد الُكعدم اليقين، ارتفاعًا كبيرًا، وأثَّرا َسلَبًا على الُمستهلكين و
الميوارد  ، وعلى إمكانية الوصول إلى واالنتقالعلى الّتنّقل المفروضة لقيود في اُمتعّدد المستويات الالّنظاُم 

مو االقتصادي. فعليى  على استثمارات القطاع الخاص والّن ًةومستمرَّ ًةدًا ُملزمووغيرها، وعلى التجارة قي
مين   هالمخاطر باستمرار ارتفاع العجز في المالية العامة، الُمموَّل في معظمي  صعيد المالية العامة، ترتبُط

في مسار آخيذ فيي    ؤ بها نسبيًا، وتسيُرغير قابلة للّتنبُِّ ُلقدِّمها المانحون، والتي كانت وال تزاالِمَنح التي ُي
. كذلك فإّن حاالت الّتعليق الُمتكّرر لمدفوعات الضرائب التي تجمعهيا الحكومية   2008الّتراجع منذ عام 

دية االقتصا واإلدارُة ،اإلسرائيلية بالّنيابة عن السلطة الفلسطينية، واالفتقار إلى الّسيطرة على األموال العامة
ها على زيادة هذه المخاطر بدرجة كبيرة. أّما تدابير الّتخفيف من هيذه المخياطر   لُُّك تعمُلفي قطاع غزة، 

 تندرج خارج نطاق هذا المشروع، وليس بوسعه معالجتها.هي ف ،التي يتعّرض لها االقتصاد الكلي عاليةال

ظيلُّ نيادرًة ميوارُد االسيتثمارات     قطاع الُحكم المحليي، تَ في  استراتيجيات وسياسات القطاع: مخاطُر -36
الرأسمالية، وعملياُت الّتشغيل والّصيانة الالزمة لتقديم الخدمات الُمحسَّنة. وثّمة حاجٌة للّتوحيد داخل القطاع، 
من أجل تحسين االستدامة المالية، وتحسين عمليات تقديم الخدمات األساسية. وربما تستمرُّ حالُة الضِّيق في 

في فرض الضغط على الموارد المحلّية التي ُتجبيى عليى المسيتوى المركيزي،      ،لعامةأوضاع المالية ا
الكثير  الستيفاء األولويات على المستوى الوطني. ومن شأن هذا االستمرار أن يحرم السُّلطات المحلية من

لية العامة لإلنفاق على من الموارد المالية العامة التي هي في أمّس الحاجة إليها، وُتقّيد بدرجٍة أكبر حيِّز الما
، وعلى إمكانية الوصول إلى الموارد تحيدُّ  واالنتقالاالستثمارات. كذلك فإّن القيوُد المفروضة على الّتنّقل 

من نطاق الّتدّخالت الخاّصة بالبنية التحتّية؛ كما أّن متطلبات الّتصياريح التيي تطلبهيا اإلدارة المدنيية     
المخاطر الخاّصة بهذا المشروع،  أّما اعتباراُتللحصول على الموافقات.  لةطوَِّاإلسرائيلية تخضع لفترات ُم

قترح، وبعد ذلك، ُخفِّفت كجزء من نشاطات بناء القيدرات  روع الُمشفقد ُعوِلجت ثم ُضمَِّنت في تصميم الم
 التي تدعم األجهزة الحكومية، وهيئات الحكومات المحلية للمناطق الحضرية الُمشاِركة في المشروع. 

 أوفي الوقت الّراهن أي آلية عمل قانونّية ممنهجية   وجدُتال مخاطر القدرات المؤّسسية للّتنفيذ واالستدامة:  -37
. ذاتهيا  داخيل المنياطق الحضيرية    ،وما إلى ذليك  لّتعاون، أو الّتخطيط أو اإلدارةكيان قانوني ُممنهج ل
 نفِّذ، يمتلك سجّلًا حافاًل قوّيياً تطوير وإقراض البلديات، وهو شريٌك ُم ّن صندوَقومع أوباإلضافة إلى ذلك، 

عنية بالضمانات الوقائيية الخاصية   وتلك الَم ،على صعيد استيفاء المسؤوليات االستئمانية ،من اإلنجازات
ي مجيال  لم ُيشارك في الّسابق فإّلا أّنه في الماضي،  بمشاريع البنك الدولي في قطاع هيئات الحكم المحلي

، عين طرييق   بواعث القلق هيذه ويهدف تصميم المشروع الُمقترح لتخفيف الّتخطيط المكاني الحضري. 
لدى دائرة الّتخطيط بوزارة الحكيم المحليي، ووحيدة الّتنسييق      تقوية القدرات المتوافرة حاليًااستعمال و

طق الحضرية لرام اث في المنيات الثالالتي ترعاها وتديم بقاءها البلد ،بيتونيا –البيرة  –المشترك لرام اهلل 
اهلل، ومكاتب وزارة الحكم المحلي في المقاطعات داخل الضفة الغربية. وقد دعمت دائرة التخطيط بيوزارة  
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وبيت  بيتونيا، –البيرة  –للتنسيق المشترك في المناطق الحضرية العائدة لوحدة رام اهلل  الحكم المحلي آليًة
وعلى ضيوء  ورشات العمل الّتراكمّية في مناطق نابلس والخليل للغرض ذاته. قاد انعلحم؛ كما أّنها يّسرت 

وتقوية والحاجة إلى تقوية المعرفة الفنّية بشأن الّتخطيط للّنمو الحضري، نقص القوى العاملة لدى الوزارة، 
لمشروع المقتيرح  عملية إجراء الّتخطيط بطريقة تصاعدية )انطالقًا من القاعدة ووصواًل إلى القمة(، فإّن ا

سوف يوظِّف مشرفًا فنّيًا، يّتخُذ من دائرة الّتخطيط بوزارة الُحكم المحلي في رام اهلل مقرًَّا له، إضافًة إليى  
تعيين ثالثة ُمنسِّقين محّليين يّتخذون من المناطق الحضرية المشاِركة في المشروع في الضفة الغربية مقرًَّا 

محلي على إنجاح عملية اإلشراف عليى الجوانيب الفنيية للمشيروع     لهم، بهدف مساعدة وزارة الحكم ال
الُمقترح. ومن المتوّقع أن تتلّقى مدينة غزة الّدعم من وزارة الحكم المحلي ومن صندوق تطوير وإقيراض  

 البلديات، نظرًا لعدم مشاركة أي هيئات حكم محلي مجاورة في المشروع.

أخر في الّت الُمحِدق باإلدارة المالية بعد اّتخاذ إجراءات الّتخفيف، خطَرطُر الَخ عكُسَي مخاطر اإلدارة المالية: -38
لكي ُتصَدر الّتصريح الفني،  - صرف الُمخّصصات بسبب عدم كفاية الّتنسيق فيما بين وزارة الحكم المحلي

ت فعات إلى االستشاريين والمقياولين فيي الوقي   كي ُيحّول الّدل -وبين صندوق تطوير وإقراض البلديات 
( توجيهًا ُمحدَّدًا بشأن ترتيبات اإلدارة الماليية للبنيك   1المناسب. ومن المتوّقع أن تضمَّ تدابير الّتخفيف: )

( دعيم عملييات   3( تقديم التقارير المالية المؤّقتة، وتقرير تدقيق المشروع إلى البنك الدولي. )2الدولي. )
 اإلشراف على اإلدارة المالية وتنفيذها.

درة وزارة الُحكم المحليي  ( ُق1إلى ما يلي: ) "جوهرّية" بأّنها المخاطرهذه يستند تصنيف . مخاطر الشراء -39
وبخاّصية اختييار    )المشتريات الالزمة( لخدمات المساعدات الفنيية، إجراء عمليات الشراء الالزمة على 

المحدودة ( الخبراُت الفنّية 2عملية إدارة عقود االستشاريين. ) الوزارة إلى التقوية في  الُمستشارين، وتحتاُج
لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات في مجال الّتخطيط للنمو الحضري في المناطق الحضرية الُكبيرى  

ضيبط  عليى  بذاتها نظرًا لعدم امتالكها خبرًة سابقًة في مثل هذه الّنشاطات لتكون قادرًة  ؛ضعيفُة المستوى
 ،( االفتقار إلى الّتنسيق والّتفاعل المالئمين بين وزارة الُحكيم المحليي  3ت الفنّية بدرجٍة كافية. )المساعدا

ّد ِحالّشراء وتنفيذ المشروع. كذلك ربما َي عمليات وصندوق تطوير وإقراض البلديات ربما يتسّبب في تأخير
المستشارين  مشاركة وُيثِبُط ،ق من الّتنافسيةالمزيُد من الّتراجع في السِّياق السِّياسي الفلسطيني، ووضع الّسو

تكياليف تعييين    تموييلُ ( 1التي تناظر العوامل سالفة الذكر فهي: )تخفيف المخاطر الدوليين. أّما تدابير 
شيروع فيي   ممشرف فّنّي بوزارة الحكم المحلي، ومنّسقين محّلّيين في كل منطقة حضرية مشاركة في ال

( ضرورة تحديد وتعرييف بنيية تنفييذ    2رام اهلل، في إطار هذا المشروع. )الضفة الغربية، ماعدا منطقة 
، في دليل عمليات المشيروع،  الجهاتالمشروع، والمسؤوليات الّتفصيلّية، وآلية الّتنسيق الخاصة بمختلف 

ك ( ضيرورة تشيارُ  3خضع ذلك الّتعريف لموافقة البنك الدولي قبل تاريخ سريان المشيروع. ) ي على أْن
صندوق تطوير وإقراض البلديات ووزارة الحكم المحلي في صياغة مسّودة خطة الشراء للمشروع، مّميا  

من صيياغة خطية    وتفي بالغرض. ولقد تم االنتهاُء ،متتالية و مرتبة أولوياتها واقعّية أعمالتنفيذ يضمن 
 ستعراضها.بغرض ا يي في الوقت الراهن لدى فريق العمل التابع للبنك الدولالشراء، وه
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المشروع المقتيرح، بعيض    قد َينتُج عن ُحَزُم المساعدات الفنية، التي ُيموِّلها المخاطر البيئية واالجتماعية: -40
العميل  ولذلك، فإّن إطار  التغييرات في استعمال األراضي، مع ما ُيصاحب ذلك من آثار بيئية واجتماعية.

ن مجموعًة من أدوات الفحص الّدقيق لتقييم هذه اآلثيار.  يتضّم ”ESMF“اإلدارة البيئية واالجتماعية المعني ب
. «أ»األّولي إلى استبعاد ُمنتجات المساعدات الفنية مين آثيار الفئية     عمليات الفرزوسوف ُتؤدِّي ُفرادى 

الضمانات الوقائية )صندوق تطوير وإقراض البلديات( على إعداد ُحَزم المسياعدات  أمين وَسوف ُيشِرُف 
الجيدة في تنفيذ هذا اإلطار، وهو ُمطَّلٌع على سياسات البنك الدولي في الفنية؛ فهذا الصندوق يمتلك الخبرة 

ف مخياطر  مجال الضمانات الوقائية، من واقع تنفيذ عمليات سابقة ومستمرة في هيذا المجيال. وُتصينَّ   
بسبب اآلثار غير المعروفة، والتي ُيمكن أْن تتمّخض عن  «معتدلةمخاطر »الضمانات الوقائية البيئية بأّنها 

 تنفيذ ُحزم المساعدات الفنية هذه في المستقبل.

ونظرًا ألّن مشيروع الميدن المتكاملية والّتنميية     . «منخفضةمخاطر »ُتصّنف المخاطر االجتماعية بأّنها  -41
المشروع ال يتضيمن تموييل اسيتمالك     ذالتدريب والّسلع، وألن دورات ُيموِّل إال الدراسات والحضرية ال

ياسية  الّس في مرحلة الحقة، فإّن إضافة استمالكهااألراضي، كجزء من المشروع الُمقترح، كما ال يتضّمن 
دن تنطبق على مشروع الُملن  ،”OP 4.12“ رقمغير الطوعي  إعادة التوطينب الخاصةالدولي لبنك لالّتنفيذية 

وجود استثمارات ممتيدة  المتكاملة والّتنمية الحضرية. ولن ُيوصي المشروع الُمقترح، أو ُيصاِدُق أو ُيسهِّل 
، وعلى األراضي التي تملكها البلديات، والتي األراضي ذات الملكية الخاّصةفي المستقبل ُتنّفُذ على  مباشرًة

راجيٌع إليى   أو يستعملها ُأناٌس لكسب ُسُبل العييش. وهيذا    ،)غير المنّظمة(ُتقام فيها المساكن العشوائية 
ياسية الّتنفيذيية   الّسالتأخيرات التي ُيمِكُن تحمُّلها بسبب تنفيذ االستثمارات، فيما لو تّم إطالق عملية تطبيق 

راسات ُيمكن أن وباإلضافة إلى ذلك، وألّن الد .”OP 4.12“رقم  إعادة التوطين غير الطوعيب لبنك الخاصةل
لمشاركة البنك الدولي، فقد ُأِعدَّت محتوييات إطيار   تؤّدي إلى استمالك األراضي فيما بعد الفترة الزمنية 

بياإلدارة البيئيية   إطار العمل المعنيي   وُأرفقت كُملحٍق بدليل ،”RPF“العمل المعني بسياسة إعادة الّتوطين 
بشأن أّي استمالك لألراضي غير طوعي ومحتميل بعيد   الذي يوفِّر مبادئ توجيهية  ،”ESMF“واالجتماعية 

 انتهاء فترة هذا المشروع الُمقترح. 

 سادسًا: ُملخَّص الّتقييم

 : الّتحليل االقتصادي والمالي (أ 

استثمارات عاّمة.  ة وبناء القدرات، ولن ُيموِّل أّيالمقترح عبارة عن عملية للمساعدات الفنّي هذا المشروُع -42
لن يكون أداة مالئمية لتقيييم منيافع     ،ومالّي اقتصادّي ،وبالّتسليم بهذه الخصائص، فإّن إجراء تحليٍل كمّي

 ( مكاسَب1من جملة أشياء ُأخرى: ) ،توقَّع للمشروع المقترحالُم اإلنمائيُّ األثُريتضمَُّن المشروع المقترح. و
 ًاُمتسيارع  ًا( اسيتحداث 2ماري بسبب إدارة الّنمو الحضري الُمحّسن. )ترشيدية ُمعّززة في الّتخطيط االستث

 ًا( ظروف3)القطاع الخاص. ف الفاعلة في ااألطرلفة من قبل رص العمل، ووحدات اإلسكان الميسورة الُكلُف
ت مّما يعكيس الحاجيا   ،ُمعّززة للمقيمين، على سبيل المثال، من خالل الّتخطيط الحضري الُمحسَّن ًةمعيشيَّ

حدوث الظروف المعيشية الخطرة )كاالزدحام ميثاًل(   ( منَع4الخاّصة باالّتصالّية والمسّطحات الخضراء. )
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( 5االفتقار المستمّر للتخطيط الحضري على مستوى المنياطق. ) واقع للمواطنين، األمر الذي قد ينتج من 
ومن شأن ع على النمو االقتصادي. استثمارات القطاع الخاص، وُتشجِّ ،على نحو أفضل ،تستوعُب بيئٍة خلَق

قترح أن ُيسهم في بناء قدرات القطاع العام ليكون أكثر ترشيدًا في استعمال الموارد العامية،  المشروع الُم
توّقع من المشروع المقترح أن يدعم، وفي تحشيد استثمارات القطاع الخاص لتعظيم المنافع االقتصادية. وُي

خطيط المكاني الحضري االستراتيجي، واستخدام التحلييل االقتصيادي الميالي    من جملة أمور ُأخرى، الّت
القياسي، وتحليل التكلفة والعائد )الجدوى من المشروع( في عملية ترتيب األولويات االسيتثمارية. ووفقيًا   

 .له ما ُيبرِّرهلذلك، فإنَّ الّتمويَل العاّم لهذا المشروع المقترح 

المعالم استنادًا إلى الّدعم المتكامل والشيامل لقطياع    المشروع المقترح واضحُة القيمُة الُمضافُة لدعم هذا -43
للشركاء في التنمية لكي يدخلوا في هذا القطاع )على سيبيل المثيال،   الُحكم المحلي، وإلى دوره الّتحفيزّي 

نك اليدولي فيي   برنامج تطوير البلديات، وبرنامج تحسين الُحكم المحلي والخدمات المحلية(. كذلك فإّن الب
وضٍع ُيمكِّنه من اإلسهام بالمعرفة الُمعمَّقة التي طّورها من خالل المساعدات الفنّية التي قّدمها في الّسيابق،  
بشأن موضوع الّشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخدمات البلدية، وتوفير الوحدات الّسيكنية فيي   

التي تواجه قطاع الحكم ؤسُِّس للّتصّدي للّتحّديات الجديدة قترح ُيُمرًا ألّن هذا المشروع الَظالضفة الغربية. وَن
المحلي الفلسطيني، مثل الّتخطيط للّنمو الحضري الُمستدام في المناطق الحضرية الرئيسة، فإّن البنك الدولي 

 موضعًا جّيدًا لتقديم خبرته الدولية من واقع مشاريع مماثلة غير فلسطينية. يتبوُأ

  الفنية:الجوانب  -ب
كة فيي المشيروع،   َتهِدُف التَّدخالُت الُموّجهة إلى تطوير القدرات المؤّسسية للمناطق الحضيرية المشيارِ   -44

باالّطالع على العمل الّتشخيصّي الّتفصيلّي الذي ُأجيري أثنياء المرحلية الّتحضييرية     في ذلك ُمسَتنيرًة 
مرئيي للمنياطق الحضيرية     القيام بتحديٍدحليل المكاني الهادف إلى على التَّ شتمُل هذا العمُلللمشروع. وَي

( بالفعل الحيدود اإلدرايية   الُمشّيدة أو المبنيةالرئيسة في فلسطين، والتي تجاوزت فيها المناطق المعمورة )
مين  م المعارف الُمستقاة المرسومة لها في هيئات الحكم المحلي. وقد ُأجري الّتحليل باستخدام ُأسلوب تقاُس

، والتي أنتجها «اآلثار الحضرية العالمية»المبادرة الّتحليلية العالمية التي أجراها البنك الدولي، والتي ُتسّمى 
وبالّتعاون مع البليديات   بدعم من البنك الدولي. ”German Aerospace Center“مركز الفضاء الجوي األلماني

للمدن لفهم مستويات القيدرات   ُأعدَّت توصيفاٌتفقد ها، كلٌّ فيما يخصُّ ،األكبر حجمًا في المناطق الحضرية
المؤّسسّية، والقيود المكانّية، واألولويات االستثمارّية، ومبادرات الّتنمية االقتصادّية المحلّية فيي المنياطق   

رة بالّتعياون ميع وزا   ،أجرى البنك الدوليفقد ، للمشروع وأثناء إجراء الّتقييم األولي )الُمسَبق(الحضرّية. 
من أجيل   ،المكانية للمناطق الحضرية بالضفة الغربية–تقييمات للقدرات الّتحليلية الجغرافية ،الحكم المحلي

 الفجوة المعلوماتية الحالية.حجم سدِّ المزيد من 
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ستقاة من عمليات المساعدات الفنية التي الُم باإلضافة إلى ذلك، فقد تّم االنتفاُع من االستنتاجات والّتوصّيات -45
فيي وجيه   ، وذلك بهدف تحديد العقبات المشتركة التي تنشُأ من القطاع العيام  10سبق للبنك الدولي تنفيذها

ُد في توفير وحدات اإلسكان الميسورة الّتكلفة، وتقيديم  العام والخاص، والتي ُتشاَه ينراكات بين القطاعلّشا
ن العام والخاص، أوضح العمل الّتحليلّي أّن الّتعاون بين القطاعي أوجهالخدمات البلدية. وأثناء تحليل مختلف 

من المشاركة أكبر للقطاع الخاص فيي   العقبات الرئيسة التي يفرضها القطاعان العام والخاص، أمام حجٍم
تنشُأ من نقص قدرات هيئات الحكم المحلي على إرساء وترشيد استثمارات القطاع العام الّتنمية الحضرية، 

 طيط المكاني، ُيغطِّي المناطق الحضرية بالكامل. في إطار عمل متناغم للّتخ

قد أّكد المزيد من المشاورات مع الجهات المعنية في القطاع الخاص، وعلى وجه الّتحديد ُغرف التجيارة  ل -46
تكيون   تقوية قدرات الّتخطيط المكاني لهيئات الحكم المحلي أْنل ه من الُمتوقَّعأنَّ ،ومؤّسسة الّتمويل الدولية

سمُا لتيسير الّنمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وبينما ُتعَتَبُر العقبياُت التيي يفرضيها    عاماًل حا
نقص األراضي والمواقيع الُموصيولة ميع    عقبات الخاصُّ  حدََّد القطاُعفقد القطاع العام واسعة الّنطاق، 

بنية التحتية االّتصيالية مين بيين    ة بالّثقة، إضافًة إلى عدم كفاءة وعدم موثوقّية الرالخدمات العامة الجدي
في استثمارات القطاع العام، بسبب افتقار هيئات الُحكم المحليي   الّترشيِد العقبات الرئيسة للّنمو. إّن ضعَف

إلى القدرات المتناغمة للتخطيط المكاني، وما يقترن بذلك من محدودية التمويل العام الُمزمنة لالسيتثمار،  
الّنواقص. وتبعًا لذلك، فمن المتوقع للمشروع المقترح أن ُيركَِّز على تطوير قدرات  ها إلى مثل هذهتؤدِّي كّل

 إدارة التطوير المكاني الحضري في المناطق الحضرية الّرائدة في فلسطين. 

  :دارة الماليةاإل -ج
كجزء من تقيييم برنيامج تطيوير     ،ُأجرَي تقييٌم لقدرات اإلدارة المالية لصندوق تطوير وإقراض البلديات -47

الثانية، الُمستمّر تنفيذه حاليًا، وتّم تحديُث ذلك التقييم ألغراض هذا المشروع المقتيرح.  المرحلة  –البلديات 
بأّنهيا  ُتقيَُّم اإلدارة المالية الُكلّية  فإّن مخاطَرتدابير تخفيف حّدتها في الُحسبان، وآنفة الّذكر وبأخذ المخاطر 

". وُيتوقَُّع لتنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية، ولتدابير تخفيف حّدة المخاطر ذات العالقة بهيا،  وّسطٌةمت "مخاطُر
 OP/BPياسة الّتنفيذية / إجراءات البنك رقيم  لسِّتطلبات الدُّنيا لأن َتستوفي الُم ة في الملحق الّثالثوالمقترح

صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤولية الكليية  وسوف تقع على كاهل لبنك الدولي. إلى االعائدة  ،4.10
عن تنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية والصرف، وسوف يعمُل هذا الصندوق بصفة الّنظير المقابل للبنك الدولي 

فصندوق تطوير وإقراض البلديات يمتلُك سيّجاًل حيافاًل    جوانب اإلدارة المالية للمشروع المقترح. في كلِّ
 فيي ل إدارة ترتيبات اإلدارة المالية ألموال البنك الدولي. وسوف ُتوَدُع أموال المنحة باإلنجازات في مجا

يفتحه وُيديره صندوق تطوير وإقراض البلديات. وُتدقَُّق البيانات المالية  حساب ُمخّصص بالدوالر األمريكي
دولي، وفق معايير الّتيدقيق  ، ومقبول من البنك اللمؤّهمستقل وللمشروع المقترح سنوّيًا من ُمدقِّق حسابات 

 المقبولة دولّيًا، والشروط المرجعية: الصالحيات واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي.

                                                 
مسياعدات فنيية،    –، شراكة بين القطاعين العام والخاص، في تقديم الخدمات البلديية  P128982المساعدات الفنية لقطاع اإلسكان، المشروع رقم  10

  .P143782المشروع رقم 
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  :مشترياتال -د
وفق قترضين من البنك الدولي، من قبل الُمالالزمة للمشروع المقترح )عمليات الشراء( ُتجرى المشتريات  -48

قيروض البنيك اليدولي    من المبادئ الّتوجيهّية: مشتريات السِّلع، واألعمال والخدمات غير االستشارية »
في التي ُنشرت و، الّنافذة لدى البنك الدولي «ائتمانات ومنح المؤسسة الدولية للتنميةمن و ،لإلنشاء والتعمير

وكذلك من قبل المقترضين من  ،2014، وجرى تنقيحها في تموز / يوليو 2011كانون الثاني / يناير عام 
المبادئ التوجيهية: اختيار وتشغيل االستشاريين بمقتضى قروض البنك الدولي لإلنشاء »البنك الدولي وفق 

التي نشرها البنك اليدولي  و ،الّنافذة لدى البنك الدولي، «والتعمير، وائتمانات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية
، وكذلك وفق اتفاقيية المنحية وخطية    2014حها في تموز / يوليو ، ونّق2011في كانون الثاني / يناير 

المبادئ التوجيهية بشيأن  »الشراء المعتمدة من البنك الدولي. ويجب أن ُتطّبَق على هذا المشروع المقترح 
مانات ائتمن المشاريع الُممّولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والمعايير وفي منع ومكافحة الغش والفساد 

، والُمحّدثة فيي كيانون   2006تشرين األول / ُأكتوبر  15، المؤّرخة في «ومنح المؤسسة الدولية للتنمية
 . 2011الثاني / يناير 

عن تنفيذ مشتريات المشروع الُمقترح على كاهل صندوق تطوير وإقراض البليديات،   ُةليَّالُك تقُع المسؤوليُة -49
وعلى وجه الّتحديد، نك الدولي في جميع جوانب مشتريات المشروع. الذي سيعمل بصفة الّنظير المقابل للب

وقِّع على جميع إشعارات وإعالنات الشيراء،  فإّن صندوق تطوير وإقراض البلديات هو الجهة التي سوف ُت
فيي   مع المورِّدين واالستشاريين. وبالّتشاور مع المناطق الحضرية الُمشاِركة ُموعلى جميع العقود التي ُتبَر

الشيراء،   ات، ستأخُذ وزارة الُحكم المحلي بزمام المبادرة في جميع الجوانب الفنّية لعمليلمشروع المقترحا
وستكون مسؤولًة عن إدارة العقود، وتشمل تلك المسيؤولية القييام بمراجعية األعميال المطليوب مين       

ول السِّلع؛ كما تشمل المسؤولية االستشاريين إنجازها، وبالموافقة على تلك األعمال، وباستالم / بمعاينة وبقب
وفيق العقيود   إشعار صندوق تطوير وإقراض البلديات عن صرف األموال إلى االستشاريين والمورِّدين 

عشر شهرًا من مدة تنفييذ   18المبرمة معهم. وقد تّم، أثناء إجراء عملية الّتقييم، إعداد خطة الشراء ألّول 
راء ُحيَزَم المشيتريات / الّتعيينيات    الّشي  وُتحدُِّد خطُة .ك الدوليالمشروع، والموافقة عليها بمشاركة البن

خطة الشيراء   تحديثاالستشارية، والتكلفة الّتقديرية، وأساليب الشراء والجدول الّزمني. وسوف ُيصاُر إلى
 سنوّيًا، على أقل تقدير، أو حسب الحاجة، وذلك لكي تعكس الحاجات الفعلية لتنفيذ المشروع. 

. وقد ُوِضَعت الحدود «جوهريةمخاطر  »الُكلِّي لمخاطر الّشراء الخاصة بالمشروع المقترح هو:  الّتصنيُف -50
الّدنيا للمراجعة المسبقة العائدة إلى البنك الدولي، والخاصة بهذا المشروع، استنادًا إلى ما يتوافر حاليًا مين  

خاطر الشراء التي جيرى تحدييدها.   الشراء(، وإلى معمليات القدرات )الجهات القادرة على االضّطالع ب
و  ،: االختصاصات والصالحيات للمراجعة الفنية من البنك اليدولي وسوف تخضع جميع شروط المرجعية

البنك الدولي بتنفيذ ما ال يقل عين   راجعة الُمسبقة، يقوُممن جانبه. وإضافًة إلى الُم الموافقة  المسبقة عليها
هما عملية متابعة، ومراقبة لجودة األمور ذات العالقة بإدارة المشيتريات /  بعثتي إشراف سنوّيًا، ُتنفَُّذ خالل

 العقود. 
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  :الجوانب االجتماعية )وتشمل التدابير الوقائية( هـ(
، الّتخطيط الُمحسَّن للنمو الحضريُيَتوقَّع من المشروع المقترح بأن يعود بمنافع اجتماعية إيجابية من خالل  -51

 ة الميسورة التكلفة، وتحقيق الّرفاهيكنُيَيسُِّر استحداث فرص العمل، وتوفير الوحدات الّسوالذي بدوره سوف 
ونظرًا ألّن مشروع المدن المتكاملة والّتنميية الحضيرية ال   لالجئين، وتلقِّي خدمات عامة أفضل مستوًى. 

استمالك األراضي، كجزء المشروع ال يتضمن تمويل  التدريب والّسلع، وألّندورات ُيموِّل إال الدراسات و
لبنك لياسة الّتنفيذية الّس ستمالك في مرحلة الحقة، فإّنإضافة هذا االمن المشروع الُمقترح، كما ال يتضّمن 

لن تنطبق على مشروع الميدن المتكاملية والّتنميية     ”OP 4.12“ رقمغير الطوعي  إعادة التوطينب الخاصة
األراضيي   ،الحضيري  متيداد وسوف تغطِّي الدراساُت، كجزٍء من هذا المشروع المقترح لال الحضرية.

اسيتثمارات ممتيدة    أي، أو ُيصاِدُق أو ُيسهِّل لن يوصي المشروع الُمقترح هذا الخاّصة والعاّمة. غير أّن
ملكهيا البليديات،   ، وعلى األراضي التي تةخاّصذات الملكية ال يضاراألُتنّفُذ على  ،مباشرة في المستقبل

والتي ُتقام فيها المساكن العشوائية )غير المنّظمة( أو يستعملها ُأناٌس لكسب ُسُبل العيش. وهذا راجٌع إليى  
ياسية الّتنفيذيية   الّسالتأخيرات التي ُيمِكُن تحمُّلها بسبب تنفيذ االستثمارات، فيما لو تّم إطالق عملية تطبيق 

لهيذه االسيتثناءات مين     فيرزٍ وإلجيراء   .”OP 4.12“رقيم   الطوعيإعادة التوطين غير ب لبنك الخاصةل
االستثمارات الممتدة المباشرة، كجزٍء من الدراسات، سوف يعتمد المشروع المقترح على دلييل عملييات   

مكّثفة الستثمارات ما بعد تنفيذ المشيروع )اسيتثمارات    فرٍزالمشروع، التي سوف تتضمن إجراء عملية 
مّولة تحت هيذا المشيروع   الُموألّن الدراسات  (.”downstream investments“المشروع  المرحلة النهائية من

ُيمكن أن تؤّدي إلى استمالك األراضي فيما بعد الفترة الزمنية لمشاركة البنك الدولي، فقد ُأِعدَّت محتوييات  
حق بدليل إطار العمل المعني باإلدارة مالأحد الوُأرفقت ك ،”RPF“إطار العمل المعني بسياسة إعادة الّتوطين 

بشأن أّي استمالك لألراضي غير طوعي ومحتميل   توجيهّية الذي يوفِّر مبادئ، ”ESMF“البيئية واالجتماعية 
وباإلضافة إلى ذلك، فإّن دليل عمليات المشروع سوف يحتوي على بعد انتهاء فترة هذا المشروع الُمقترح. 

في األراضي،  ومشتٍر راغٌب راغٌب يار في الحاالت التي يتوافر فيها بائٌعتوجيهات بشأن توثيق حّق االخت
فرز المشياريع  ينًة في َرصيباألراضي. لقد اكتسب صندوق تطوير وإقراض البلديات خبرًة  طوعيٌّ وتبّرٌع

امج الفرعية بطريقة صارمة، وضمان الّتوثيق الصحيح للّتبّرع الّطوعي باألراضي، أثناء قيامه بتنفيذ برني 
 المرحلة الثانية، الُمموَّلين من البنك الدولي. –تطوير البلديات، وبرنامج تطوير البلديات 

إشيراك  تفاديًا الزدواجية الجهود، فإّن المشروع الُمقتَرح سوف يعتمد على الّنهوج الحاليية الُمّتبعية فيي     -52
المرحلة الثانية )أي عمليات الّتشاور الّتشاركّية،  –، والتي َطوَّرها ونفَّذها برنامُج تطوير البلديات المواطنين

آليَة رفيع المظيالم    وآلية رفع المظالم(. وسوف ُيطبُِّق مشروُع المدن المتكاملة والّتنمية الحضرية الُمقترح
تاحيًة للمجتمعيات، ولُتوثِّيَق    المرحلة الثانية، والتي ُصمَِّمت لتكيون مُ  –برنامج تطوير البلديات بالُمّتبعة 

 لّشكاوى / واالستجابات في سجل، ولُتوفِّر استجابات للمجتمعات في الوقت المناسب. ا

  :الجوانب البيئية )وتشمل الّتدابير الوقائية( و(
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لكيي ُيَيسِّيَر عملييات     ،والّسلع الدورات التدريبيةالمساعدات الفنية، و تمويُلُيَتوقَّع من المشروع المقترح  -53
في المناطق الحضرية الخمس الُمشاِركة في المشيروع. وَيقيوُد الّطليُب قائميَة      الّتخطيط للنمو الحضرّي

الخياراِت المفتوحَة ألنشطة بناء القدرات، والمفّصلة لتفي بالحاجات الُمحّددة لفرادى المناطق الحضرية. وقد 
دراساٍت للتطيوير  أوضحت الّنقاشاُت التي ُأجريت مع العمالء بأّن ُمخرجاِت المشروع ربما تتضمَّن إجراء 

، والتي ربما تقترُح جميعها إدخال بعيض  االستراتيجيوثالثة للتطوير الحضري، وُأخرى للتطوير المكاني 
كة، و / أو إجيراء دراسيات تفصييلية    الّتعديالت على استعمال األراضي في المناطق الحضرية الُمشاِر

اسات بأّن تبثَّ الّروَح في االسيتثمارات الممتيدة   المرورّي. وُيتوقَُّع للدر نسيابللمصالح المشتركة، مثل اال
 المباشرة للعمالء في العمليات الوشيكة الحدوث. 

سوف ُتْحِدُث الُمخرجاُت والمساعدات الفنّية، والّدراسيات، واليّدورات الّتدريبّيية وخيرائط اسيتعماالت       -54
آثارًا اجتماعّية وبيئيًة. ومع ذليك، سيوف ُتْفيَرُز هيذه      ، الُمتوقَّعة من هذا المشروع الُمقترح،يضااألر

. وبنياًء  «أ»الُمخرجات لكي ُيستثنى أيُّ تمويل للُمخرجات التي ُيحتَمُل أن ُتحِدَث اآلثاَر الُمصنَّفَة في الفئة 
السِّياسية  فيق  ، و«ب»على ذلك، فقد تأكََّد بأّن اآلثار البيئية للمشروع الُمقترح ُتصنَُّف بأّنها آثاٌر من الفئة 

. ونظرًا ألّن نشاطات المساعدات الفنية / بناء القيدرات يقودهيا   ”OP/BP 4.01“الّتنفيذية / إجراءات البنك 
الحضرية أثناء تنفيذ المشروع المقترح. وبناًء عليى ذليك، فيإّن األداة    جمُّعات تَّالالّطلب، فسوف ُتحدِّدها 

، جرى ”ESMF“هي إطاٌر للعمل معنيٌّ باإلدارة البيئية واالجتماعية  ”OP4.01“المالئمة للسِّياسة التَّنفيذية للبنك 
، 2016حزيران / يونييو   14إعداده، ووضع الّلمسات األخيرة عليه، واإلفصاح عنه من قبل العمالء في 

حزيران / يونيو  15 بتاريخ)مركز الكتب والمصادر الخاص بالبنك الدولي(  «Infoshopاإلنفوشوب »وفي 
. ويقوم إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بفرز نشاطات المساعدات الفنية للمشيروع  2016

االجتماعية والبيئية الُمحتملة، ويضمُّ شروط المرجعية: االختصاصات والصيالحية   المقترح، وُيحدُِّد اآلثاَر
لين، والمعنية بتقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة العامة، والشروط التعاقدية الخاصة بالمقاو

 حسبما تقتضيها الضرورة. 

إطار أمين االستثمار والضمانات الوقائية للمشروع المقترح،  ، بصفتهتطوير وإقراض البلديات صندوُق أعدَّ -55
لي والبليديات الُمسيتهدفة فيي    العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية بالّتشاور مع وزارة الحكم المح

ح، سوف يضمُن صيندوق  رقتتنفيذ المشروع الُم ءالمناطق الحضرية الخمس المشاركة في المشروع. وأثنا
التي تصييُغ آلييات    -تطوير وإقراض البلديات، بالّتعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي 

كة فيي المشيروع، الفيرَز المالئيم     ق الحضرية المشاِرفي المناطذاتها الّتنسيق داخل المناطق الحضرية 
لنشاطات المشروع. وسوف تضمُّ المشاورات بشأن المساعدات الفنية وبنياء القيدرات وضيع شيروط     
المرجعية: االختصاصات والصالحيات المالئمة القتراح تدابير الّتخفيف الالزمة لآلثار االجتماعية والبيئية 

 تلك التدابير.  حتملة، ولمعالجة وتحليلالُم

  :آلية رفع المظالم لدى البنك الدولي ز(
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ا مشروع يدعمه البنك الدولي، أن يتقّدموأّي لمجتمعاِت واألفراِد، الذين يعتقدون بأّنهم يتأّثرون َسلبًا بل يجوُز -56
ليدى البنيك    دائرة رفع المظالمعلى مستوى المشروع، أو لبها ول مالمعبشكاوى إلى آليات رفع المظالم 

لكي ُتعالج بواعث القلق ذات العالقة  ،مراجعة الشكاوى التي تتلّقاها على الفورالدولي؛ فهذه الخدمة تضمن 
بالمشروع. ويجوز للمجتمعات واألفراد الُمتأثِّرين من المشروع المقترح تقديم شكاواهم إلى لجنة الّتفتييش  

لعيدم   نتيجًة ،ا كان الضرر قد وقع أو لم يقع، أو ُيمكن أن يقعالدولي، التي ُتقرُِّر ما إذ كالمستقلة لدى البن
 ،ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد طرح الشكاوى مباشرًةااللتزام بسياسات البنك الدولي وإجراءاته. 

ها، وإعطاء إدارة البنك الدولي الفرصية لالسيتجابة. وللحصيول عليى     بواسترعاء اهتمام البنك الدولي 
في البنك اليدولي، يرجيى زييارة الموقيع      دائرة رفع المظالمشأن كيفية تقديم الّشكاوى إلى المعلومات ب
. وللحصول على معلومات بشأن كيفية رفع الشكاوى إلى لجنة http://www.worldbank.org/GRSاإللكتروني: 

 . www.inspectionpanel.orgالّتفتيش في البنك الدولي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

http://www.worldbank.org/GRM
http://www.inspectionpanel.org/
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 الملحق األول: إطار العمل المعني بالنتائج والرصد 

 البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (P150991)مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية  – GZاسم المشروع 

. 

 إطار العمل المعني بالنتائج 

. 

 األهداف اإلنمائية للمشروع 

. 

  PDOنّص الهدف اإلنمائي للمشروع 

 الهدف اإلنمائي للمشروع المقترح هو تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشاركة على الّتخطيط للّنمّو الحضري المستدام. 

 مستوى المشروع  :علىتحّققت هذه النتائج 

 مؤّشرات الهدف اإلنمائي للمشروع 

 القيم الّتراكمّية المستهدفة  

  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  خط األساس اسم المؤشر
السنة 

5 
السنة 

6 
السنة 

7 
السنة 

8 
 9السنة 

الهدف 
 النهائي

 دُّ سيناريوهات للنمو الحضريعدد المناطق الحضرية التي ُتِع
 عنها للجمهور ٌحفَصُمو ُمحّللة كلفتها،

0 0 0 3 5      5 
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عدُد المناطق الحضرية التي تتواءُم خطُط هيئات الحكم المحلي 
األعضاء فيها مع سيناريو الّنمّو الذي يقع عليه االختيار على 

 مستوى المنطقة الحضرية. 
0 0 0 1 5      5 

 –المستفيدون )الذكور واإلناث( مباشرًة من المشروع )عدد( 
 )أساسي(

0 
ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

 ُتقرَُّر الحقًا     

 0 )أساسي(  –الُمستفيدات )%( 
ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

ُتقرَُّر 
 الحقًا

 ُتقرَُّر الحقًا     

. 

 مؤشرات النتائج على المدى المتوسط 

 القيم الّتراكمّية المستهدفة  

  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  األساسخط  اسم المؤشر
السنة 

5 
السنة 

6 
السنة 

7 
السنة 

8 
 9السنة 

الهدف 
 النهائي

عدد المناطق الحضرية المشاِركة في المشروع، التي تضع 
ذاتها تنسيق داخل المناطق الحضرية  اتوُتديم بنشاط آلي

 طوال مدة المشروع
1 3 4 4 4      4 

االنتهاء من إعداد خارطة طريق للّتخطيط للّنمّو الحضري 
 لجميع المناطق الحضرية المشاِركة في المشروع )نعم / ال( 

 نعم      نعم نعم نعم ال ال

عدد المناطق الحضرية التي ُتنِجُز تقييمات خط األساس 
  لالمتداد الحضري الموجود.

0 0 3 5 5      5 
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. 
 

 وصف المؤّشر

. 

 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

 مصدر البيانات / المنهجية الّتكرار الوصف )تعريف المؤشر، وغير ذلك( اسم المؤشر
المسؤولية عن 

 جمع البيانات

عدد المناطق الحضرية التي ُتِعدُّ 
، ُمحّللة كلفتهاسيناريوهات للنمو الحضري 

  عنها للجمهور ُمفَصٌحو

الّنمّو الحضري سوف تتضّمن سيناريوهات 
النمو السكاني، والّتنّبؤ بالحاجات إلى األراضي 
والخدمات والبنى الّتحتية المرتبطة بذلك، كما 
تتضّمن خيارات البنى التحتية والّتوّسع في 
الخدمات الُمحّللة تكاليفها، استنادًا إلى مختلف 

. اتأنماط النمو وأماكن الّتوّسع / سّد الفراغ
عن السِّيناريوهات وسوف يتّم اإلفصاُح 

للجمهور لضمان الحصول على الّتغذية الّراجعة 
)اآلراء والمالحظات ..( من الجمهور. وسيتّم 
تقرير مدة اإلفصاح استنادًا إلى النظام الوطني 

، وقيد ذلك في ذي العالقة بالخطط الحضرية
دليل عمليات المشروع قبل الّشروع في عملية 

  وضع السيناريوهات.

الُملّخصات الُمفَصح عنها، والوثائق  سنويًا
نفسها ألجل مشاهدتها من قبل 
الجمهور )الموقع اإللكتروني، 
واإلعالنات، واالجتماعات في قاعة 
البلدية، وما إلى ذلك(. وتقارير 
الّتقّدم المرحلي عن النشاطات التي 
يتّم تنفيذها ألجل إعداد 

 الّسيناريوهات. 

المناطق 
الحضرية 

ارة المشاِركة، وز
 الحكم المحلي 
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عدد المناطق الحضرية التي تتواءم خطط 
هيئات الحكم المحلي األعضاء فيها مع 
سيناريو النمو الذي يقع عليه االختيار 

 مستوى المنطقة الحضرية.  على

هيئات الحكم  قدرات المؤشُِّر مستوىهذا يقيس 
في المناطق الحضرية، األعضاء المحلي 

وسيناريو النمو الذي تّم  ،والتزامها بتنفيذ الرؤية
إعداده من خالل عملية الّتخطيط للنمو الحضري. 

حسم وسُتحدِّد عملية الّتخطيط للنمو الحضري، وَت
الحّيز )االمتداد( الحضري الذي ُيمكن فيه 
 ،استيعاب النمو السكاني في المناطق الحضرية

 االمتدادالمكان الذي سيتداخل فيه  حيُث أّن
مع الحدود القائمة لهيئة الحكم الحضري جغرافيًا 

 ُرُبْعر معروف في هذه المرحلة )قد َيالمحلي غي
جميع حدود هيئات الحكم المحلي األعضاء، أو قد 

كم يتم احتواؤه داخل حدود إحدى هيئات الُح
عدد قليل منها(. حدود المحلي األعضاء، أو داخل 

الحضري، فإّن هيئة  االمتدادوحالما يتّم تقرير 
داخل  االمتداد الحضريالحكم المحلي التي تضّم 

حدودها سوف تحتاج إلى تكييف خططها تبعًا 
ال تعَمُد هيئات الحكم قد َمُد / ْعلذلك، بينما قد َت

المحلي األعضاء اأُلخرى إلى تعديل خططها 
االمتداد استنادًا إلى األثر غير المباشر لذلك 

داخل  هلّتخطيط له وتطويرالذي ينبغي ا الحضري
المنطقة الحضرية نفسها. وعندما يتّم االنتهاء من 

 مراجعة خطة استعمال األراضي سنويًا
ط الشمولي العام(، والخطة خّط)الُم

التنموية االستراتيجية، والخطط 
القطاعية التي ُتعّدها هيئات الحكم 
المحلي األعضاء في المناطق 
الحضرية، فيما يتعّلق بسيناريو 
النمو الذي يقع عليه االختيار، من 

  جملة أمور أخرى.

المناطق 
الحضرية 

المشاِركة، وزارة 
 الحكم المحلي
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 لالمتدادالالزمة وجميع الّتعديالت الضرورية 
 ُتشاِرُكالحضري الذي جرى تحديده، والذي ربما 

جميع هيئات الحكم المحلي فيه ِرك اشُتأو ربما ال 
ها بأن ُمتطلباتهعتَبُر قد ُتاألعضاء، فإّن هذا المؤّشر 

 قد اسُتوفيت. 

المستفيدون مباشرًة من المشروع هم الُمخطِّطون   الُمستفيدون مباشرًة من المشروع
وكوادر هيئات الحكم المحلي الحضريون، 

الّصلة بالمشروع، الذين سيضّطلعون  واأُلخرى ذو
بتنفيذ عملية التخطيط للنمو الحضري. وال ُيمكن 
تقدير العدد المستهدف من الكوادر الذين ينبغي 
تدريبهم في هذا المرحلة، ألّن عدد هيئات الحكم 

قترح لم المحلي التي ينبغي أن تلتزم بالمشروع الُم
رات الّتفاهم على مذّك يتأّكد بعد. وما أن يتّم الّتوقيُع

في كل منطقة حضرية، وفي وحدات الّتنسيق 
الضفة الغربية أثناء في داخل المناطق الحضرية 

 حّتى ُيصاَرالمرحلة األولية من هذا المشروع، 
. وبالنسبة إلى للمؤّشر إلى تقدير القيمة الُمستهدفة

صيلها اتف رسيتم توفيالقيم المستهدفة والفعلية، 
 س االجتماعي )ذكورا وإناثًا(.  حسب نوع الجن

 
قترح أن يفيد بطريقة غير وّقع للمشروع الُمَتوُي

تقارير تقدم العمل المرحلي في  سنوّيًا
 المشروع.

 المناطق
الحضرية 

المشاِركة، وزارة 
 الحكم المحلي
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قيمين ن الُميمباشرة عددًا من المواطنين الفلسطيني
دة هذا في المناطق الحضرية بعد انتهاء م

نتظرة من الُم النتائُج المشروع. وُيَتصَّوُر بأْن تفيَد
قدرات  تعزيُز»هذا المشروع المقترح، وهي: 

المناطق الحضرية على الّتخطيط للنمو الحضري 
، المواطنين الفلسطينيين من خالل البنى «المستدام

الّتحتّية الُمحّسنة واالمتداد الحضري للمناطق، 
الناشئ من قدرات الّتخطيط الُمعّززة لدى هيئات 

 الحكم المحلي.  

. 

 مؤّشرات النتائج على المدى المتوسط 

 مصدر البيانات / المنهجية الّتكرار الوصف )تعريف المؤشر، وغير ذلك( اسم المؤشر
المسؤولية عن 

 جمع البيانات

عدد المناطق الحضرية المشاِركة، التي 
تضع وُتديم بنشاط آليات تنسيق داخل 

طوال مدة ذاتها المناطق الحضرية 
 المشروع.

 يقيس المؤّشر ملكية وقدرات هيئات الحكم المحلي
لمناطق الحضرية الُمشاِركة في ا األعضاء في

المشروع على الّتعاون في تحقيق أهداف 
 المشروع. 

مذكرة تفاهم لصياغة وثيقة تأسيس  ينصف سنو
وحدات الّتنسيق المشتركة، 

ومحاضر اجتماعات الّتنسيق، 
التقدم المرحلي كجزء من تقارير 
  في تنفيذ المشروع.

المناطق 
الحضرية 

المشاِركة، وزارة 
 الحكم المحلي

االنتهاء من إعداد خارطة طريق للّتخطيط 
للّنمّو الحضري لجميع المناطق الحضرية 

( 1سوف تضّم خارطة الطريق الخطوات الّتالية: )
القائم إجراء تقييم لخط األساس لالمتداد الحضري 

لنمو امراجعة خارطة طريق  سنوّيًا
الحضري، وتقارير تقدم العمل 

المناطق 
الحضرية 
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( وضع رؤية للنمو، 2لكل منطقة حضرية. ) حاليًا المشاِركة في المشروع )نعم / ال( 
السِّيناريوهات لكل مكان ُمحتمل وتحليل لتكلفة 

الستيعاب النمو، واإلفصاح عن ذلك للجمهور. 
 هيئات( تعديل الخطط على مستوى فرادى 3)

الحكم المحلي و / أو إعداد الخطط لمناطق 
إلى سيناريو النمو الذي الّتوسع الحضري، استنادًا 

يقع عليه االختيار، والى الرؤية على مستوى 
  المنطقة الحضرية.

المشاِركة، وزارة   المرحلي في المشروع.
 الحكم المحلي

عدد المناطق الحضرية التي ُتنِجُز 
ط األساس لالمتداد الحضري تقييمات خ
  .القائم حاليًا

إجراء تقييم للمناطق الحضرية التي ُتشكِّل أساس 
عمليات التخطيط للنمو الحضري، والتي تضّم 
بيانات خط األساس، والّتنُبؤات بشأن األراضي 
الشاغرة / غير المستعملة كما ينبغي، والسكان، 

 والقطاع االقتصادي وتركيبة القوى العاملة،
وكثافة نمط الّتنمية المكانية، واإلسكان، 

والتواصلية والبنى التحتية، والفضاءات العامة 
يئية / اإليكولوجية، واالستعداد لمخاطر والب

 الكوارث. 

 )بصمات( مراجعة وثائق آثار سنويًا
الّنمو الحضري، وتقارير تقدم 

  العمل المرحلي.

المناطق 
الحضرية 

ووزارة الحكم 
  المحلي
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 الملحق الثاني: الوصف التفصيلي للمشروع 

 البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (P150991): مشروع الُمدن المتكاملة والتنمية الحضرية GZاسم المشروع: 
 مكوِّنات المشروع:  (أ 

  الُمكوِّن األول: الّتخطيط للنمو الحضري المستدام:

، واألساس في المشروع كةشاِرُيقوِّي هذا الُمكوُِّن القدرات المؤّسسّية والفنّية للمناطق الحضرّية الُم (1
الّتحليلي الّداعم للممارسات الحالية للتخطيط الحضري، بهدف التخطيط للنمو الحضري المستدام من 
خالل ما يلي، من جملة أمور ُأخرى: المساعدات الفنية، والسلع والتدريب. ولضمان تحقيق ملكيٍة والتزاٍم 

للّتعاون فيما بين هيئات الحكم المحلي  الّرصينةقوّيين من ِقبل المناطق الحضرية المشاِركة والعمليات 
آليات الّتنسيق داخل التي تتشّكُل منها المناطق الحضرية، فإّن هذا الُمكوُِّن سوف يعمل أواًل على تيسير 

باستثناء  ،كةبحيث تكون نافذة المفعول وعاملًة لجميع المناطق الحضرية المشاِرذاتها المناطق الحضرية 
والتي تتأّلف من هيئة حكم محلي منفردة. وسوف ُتوَضُع آليات تنسيق جديدة في  تلك التي في مدينة غزة،

منطقة نابلس الحضرية ومنطقة الخليل الحضرية. وبالنسبة إلى المناطق الحضرية التي ُوِضعت فيها 
 فيما بين هيئات الحكم المحلية، وهي تحديدًا منطقة رام اهللذاتها آليات تنسيق داخل المناطق الحضرية 

الحضرية، ومنطقة بيت لحم الحضرية )في اآلونة األخيرة(، فإّن المشروع المقترح سوف ُيقوِّي آلية 
استنادًا إلى الحاجات الفنّية ألجل إجراء عملية  ،الّتخطيط والّتنسيق المشتركة، وُيعزُِّز العضوية المرنة

مطلوبًة إليضاح ذاتها لحضرية وستكوُن آليات الّتنسيق داخل المناطق ا .11الّتخطيط للّنمو الحضري
عن طريق التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل هيئات الحكم المحلي منفردًة، وعن  الجهود، مستوى فّعالية

وصندوق  ،طريق التقديم الّدوري للّدليل الثبوتي على العمليات الفاعلة التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي
وتعريف  ،المزيد من التفاصيل بشأن صيغة مذكرات الّتفاهم تطوير وإقراض البلديات. وُيتوّقع توصيُف

 في دليل عمليات المشروع.  تلك البيِّنةمثل 

شاِركة الدَّعَم إلجراء الّتخطيط للّنمّو الحضري من خالل آليات الّتنسيق داخل الحضرية الُم تلّقى المناطُقَت (2
في تمكين دعم تطوير القدرات الالزمة للّتخطيط للّنمو الحضري  هدُف تمثَُّلوَيحضرية ذاتها. المناطق ال

ولحاجات  ،لحاجات سكانها المتنامية أعدادها ،بطريقة أكثر كفاءًة ،المناطق الحضرية من االستجابة
 امة.القطاع الخاص، وذلك بتوفير فضاءات وبنًى تحتّية حضرية جّيدة الّتخطيط، وأكثر استد

ُيساعد هذا  : دعم تطوير القدرات الُمنّظم هيكليًا ألجل الّتخطيط للنمو الحضري:1 – الفرعّي الُمكوُِّن (3
المكّون الفرعي في تجهيز المناطق الحضرية، من جملة أمور ُأخرى، بالمعلومات واألدوات والّتحليالت 

( وضع وإدامة فّعالية آليات 1للتخطيط للنمو الحضري: ) ”milestones“ مراحل إنجازالالزمة لتحقيق أربع 

                                                 
عليى   ُوِضعت حديثًا آلية الّتنسيق المشترك لبيت لحم، وهي ال تؤّدي وظائفها بصورة تامًة بعد، كما أّنها لم ُتْرَفد بالكوادر بعد. وبنياءً  11

 طالٌب بدعم مشاركة هذه المنطقة الحضرية في نشاطات المشروع.  ُم ق المحلينسِّالُم ذلك، فإّن
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( 3. )القائم حاليًا( إنجاز تقييم خط األساس لالمتداد الحضري 2تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها. )
( تعديل 4عنها للجمهور. ) ُمفَصٌح، وتهاكلفُمحلَّلة تطوير سيناريوهات للّنمو الحضري عملية االنتهاء من 

استنادًا إلى سيناريو النمو الحضري األمثل، الذي  ،كلٌّ فيما يخصها ،لحكم المحلي األعضاءخطط هيئات ا
  قع عليه االختيار على مستوى المنطقة الحضرية.ي

دعمًا تيسيرّيًا من الُمنسِّقين (، تتلّقى المناطق الحضرية في الضفة الغربية 1لتحقيق مرحلة اإلنجاز ) (4
ؤسُِّس لوضع موالفة وتوقيع مذّكرة الّتفاهم التي ُتبهدف للمشروع المقترح، المحّليين، ومن المشرف الفني 

م أن ُتحدَِّد على أقل تقدير، من جملة ُهاعلى مذّكرة الّتف آلية الّتنسيق داخل المنطقة الحضرية ذاتها. ويجب
ذّكرة الّتفاهم وُتصمَُّم ُمأمور ُأخرى، الهدف، وقسمة األيدي العاملة، وتعيين مسؤولي الّتنسيق واالرتباط. 

روس المستقاة من آليات العمل الموجودة حالّيًا، استنادًا إلى الخبرات المحلية والدولية السابقة، وإلى الدُّ
شرف من الُم ةللّتخطيط للّنمّو الحضري في المنطقة، وكذلك للُمعطيات الفنّي توّقعةومجاالت الّتركيز الُم

ين، مثل تحليل المناطق المعمورة، وشبكة البنية الّتحتّية. وباإلضافة إلى ذلك، نسِّقين المحّليوالُم الفنّي
وهدف الّتخطيط للّنمو الحضري، ولكي  ،سوف ُتْدَعُم المناطق الحضرية لكي ُتحدِّد األسباب المنطقية

ُد داخل من خالل ورشات العمل التي ُتعَق ،خارطة الطريق لكل منطقة ألجل إجراء عملية الّتخطيط َمرُسَت
 المناطق الحضرية.

 ، ُتْدَعُم المناطق الحضرية لكي ُتحدَِّد معلومات خّط األساس المكانّي(2لتحقيق مرحلة اإلنجاز ) (5
 الّتنّقلالضرورية عّما يلي: السُّكان؛ القطاع االقتصادي المحلي واإلقليمي والقوى العاملة؛ وأنماط 

نى الّتحتية )على سبيل المثال، المياه، والمياه العادمة، واالنتقال داخل المنطقة الحضرية، وتوصيالت الب
األراضي غير الُمسَتعملة كما ينبغي والكهرباء، والطرق، والنقل والمواصالت، وجمع الّنفايات الّصلبة(؛ 

أو األراضي الّشاغرة؛ والفضاءات العامة / البيئية / اإليكولوجية. ثّم ُيصاُر بعد ذلك إلى الّتنبُّؤ بحاجات 
كان والنمو االقتصادي والحاجات المكانية، وسوف يستند الّتنّبؤ بالنمو االقتصادي على تحليل اّتجاهات الّس

كن أنشطة القطاع امأالنمو االقتصادي المحلي والمناطقي، وتركيبة الّتشغيل )الّتوظيف(، واإلنتاجية، و
 الخاص، واالّتجاه الُمحتَمل للّنمو. 

الخاصة بالّنمّو الحضري والتي تّم تحديدها، وإلى الّتنبؤات، والموارد العامة استنادًا إلى خطوط األساس  (6
، َتَتلّقى المناطق الحضرية المزيد من الدعم في («البناء عليها»المتوافرة )كاألراضي التي ُيمكن تعميرها 

قديم الخدمات، حدِّد تكلفة البنية التحتية المطلوبة، واالستثمار في تُتلكي وذلك (، 3) اإلنجازمرحلة 
سيناريوهات الّنمّو الُمحلَّلة كلفتها على مواطني تلك  نمط ومكان للّنمو. وسوف ُتعمَُّم والصيانة، لكلِّ

طط المكانية، والقطاعية )على سبيل المثال، شبكة ُتعدَُّل الخ(، 4المناطق الحضرية؛ وفي مرحلة اإلنجاز )
 خطٌط ُتَطوَُّر، و / أو ى فرادى هيئات الُحكم المحليالمياه العادمة(، والخطط االستثمارية على مستو

 والرؤية.  ،لمناطق الّتوّسع الجديدة استنادًا إلى سيناريو الّنمّو الذي يقع عليه االختيار

حالما يكتمل تعديل فرادى الخطط على مستوى هيئات الحكم المحلي، ُيصاُر إلى دعم هيئة الحكم المحلي  (7
في المجاالت التي يتم تحديدها من خالل عملية  ،تثماراتها التي تحظى باألولويةذات الصلة لكي ُتحدَِّد اس
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الّتخطيط للّنمّو الحضري بهدف استيعاب الّنمو القريب الحدوث. وعالوًة على ذلك، تتلقَّى هيئات الحكم 
تحديدًا، بهدف والُمتعلَّقة باالستثمارات  ،المحلي ذات الّصلة الّدعم لتحسين المعامالت التي جرى تحديدها

 دعُمشتمل جذب التمويل لها من الشركاء في التنمية، ومن القطاع الخاص لتنفيذ االستثمارات. وسوف َي
منهجيات متقدِّمة للّتحليل االقتصادي والمالي، ابتداًء بتحليل تكلفة دورة حياة  المعامالت المذكورة إعداَد

 االستثمار، وتصاميم خطة األعمال، والدراسة األوّلية لجدوى االستثمار.

: الدعم الذي يقوده الطلب، والمُفصَّل حسب الحاجة والطلب للّتخطيط للّنمو 2 –كوِّن الفرعي الُم (8
مع أّن عمليات الّتخطيط للنمو الحضري  ة في الضفة الغربية وقطاع غزة.الحضري للمناطق الحضري

إال أّنه من المحتمل تحديد من جانب المناطق الحضرية المشاِركة تمضي ُقُدمًا على مدى حياة المشروع، 
فرعي الفرص المؤّقتة المتاحة لتحسين إدارة االمتداد الحضري والخدمات. ووفقًا لذلك، فإّن هذا المكوِّن ال

نّفذ وفِّر للمناطق الحضرية، من جملة أمور ُأخرى، المساعدات الفنية، والّسلع والتدريب، لكي ُتسوف ُي
نشاطاتها على مدى فترة المشروع المقترحة، وليتسّنى باستمرار تشجيع وإدامة زخم وملكية عملية 

( إذا 1الذي ُيوفَُّر فقط: ) هذا الدعم الّطلُب التخطيط للنمو الحضري على المدى األطول. وسوف يقوُد
. 1 -المشمولة في المكّون الفرعي  ”milestones“واظبت المناطق الحضرية على تحقيق مراحل اإلنجاز 

ها. وقد يتضّمن هذا الدعم، على سبيل ( إذا تّم تبرير محتوى الّدعم لتنتفَع منه المنطقة الحضرية كّل2و)
لها، الجداول الزمنية للحافالت الصغيرة، وللمسارات المقترحة  المثال، المساعدات الفنية الالزمة إلعداد

، إلى جانب إدخال بهدف تيسير االزدحام المروري وتعزيز القدرة على الّتنبُّؤ بتوافر سبل النقل العام
فرص أفضل للوصول إلى مؤّسسات لتيسير  ةخدمة عّدادات مواقف الّسيارات في الشوارع الرئيس

 لخاص.األعمال في القطاع ا

: الدعم الذي يقوده الطلب، والمُفصَّل حسب الحاجة والطلب للّتخطيط للّنمو 3 –كوِّن الفرعي الُم (9
سوف ُيوفُِّر هذا الُمكوُِّن لمدينة غزة، من جملة أمور الحضري للمنطقة الحضرية في غّزة: مدينة غزة: 
مؤّقتة لتحسين إدارة االمتداد الحضري ذ نشاطات نفُِّأخرى، المساعدات الفنية، والّسلع والتدريب، لكي ُت

، سوف يقود 2 -والخدمات على مدى فترة المشروع المقترحة. وعلى غرار ما ورد في المكّون الفرعي 
عم الذي ُيوفَُّر فقط إذا واظبت مدينة غزة على تحقيق مراحل اإلنجاز الُمحّددة للتخطيط هذا الّد الّطلُب

م، ولكن دون أن يقتصر على تقديم مساعدات فنّية محّددة بعينها، لنمو الحضري. وقد يتضمن هذا الدعل
 .مثل إجراء حمالت مشتركة بين األحياء لتنظيف الحّيز العام

 المكوِّن الثاني: دعم تنفيذ المشروع، والتكاليف اإلدارية
إلشراف الفني، سوف ُيموُِّل هذا المكوِّن دورات الّتدريب، والّتكاليف الّتشغيلية، والسِّلع الضرورّية ل (10

نسِّقين والّدعم الّتنفيذي للمشروع المقترح، الذي سوف ُينفِّذه، من بين جهات ُأخرى، المشرف الفّني والُم
نسَّق المحلي الحالي لوحدة الّتنسيق المشتركة لرام ، والُمفي مناطق بيت لحم والخليل ونابلس؟؟المحلّيين 

الُمكوِّن أيضًا الرسوم اإلدارية لصندوق تطوير وإقراض بيتونيا. وسوف ُيموُِّل هذا  –البيرة  –اهلل 
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البلديات، الذي سُيدير عمليات الّشراء والّتمويل والضمانات الوقائية واإلبالغ الخاصة بالمشروع المقترح، 
 استنادًا إلى الُمعطيات الفّنّية من المشرف الفنِّي.
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 الملحق الثالث: ترتيبات الّتنفيذ 

 الغربية وقطاع غزةالبلد: الضفة 

 (P150991)مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية  - GZاسم المشروع: 

 لمشروع:لترتيبات تنفيذ الّترتيبات المؤّسسية و (أ 
 آليات إدارة المشروع:

التي مناطق حضرية مشاِركة في المشروع المقترح، و لهاالتي  ،كم المحليالُح هيئاُت سوف تكوُن (1
الجهات الُمتلقيَّة الرئيسة هَي تلتزم بإدامة العمل بآليات التنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها، 

التي يتّم تقديمها من خالل هذا  خرىاأُلمور األللمساعدات الفنّية، والّسلع ودورات التدريب، من جملة 
األنشطة الُمموَّلة من المشروع المشروع المقترح. وتتوّلى هذه المناطُق الحضريُة المسؤوليَة عن تحديد 

هذه المناطق زمام قيادة أنشطة المشروع على  ألجل تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع. كذلك تتوّلى
يسيرّي من المشرف الفني، وكذلك من الُمنسِّقين المحليين، الذين المستوى المحلي بإشراف فنّي، ودعٍم َت
لذي يّتخذون من وزارة الحكم المحلي ومن المناطق قترح، وايتّم توظيفهم في إطار المشروع الُم

الحضرية، على التوالي، مقرَّ عمل لهم. ونظرًا ألّن هذا المشروع المقترح يهدف إلى تطوير قدرات 
الذي يتطلَُّب  المناطق الحضرية، فإّن جميع جوانب المساعدات الفنية ستكون تشاركّيًة بطبيعتها، األمُر

البيانات المكانية المتوافرة عن ة من هيئات الحكم المحلي )على سبيل المثال، توفير معطيات فنّية دوري
شاِركة في المشروع ال المناطق الحضرية الُم السُّكان( على مدى دورة المشروع المقترح. ونظرًا ألًن

 َمحُكهيئات الحكم المحلي، كلٌّ فيما يخّصها، لكي َتاختصاصها تعّدى يتتوافر لها هيئات قانونية 
المساحات المعمورة المتالصقة، فإّن المشروع المقترح سيدعم تلك المناطق لكي تضَع وُتديَم آليات 

. وسوف ُتَنْمَذُج آلياُت الّتابعة لها ُتحقِّق مجتمعًة النتائج للمناطقكي ل ،تنسيق فاعلة لهيئات الحكم المحلي
)وحدة الّتنسيق المشترك(، والتي العمل لتتواءم مع لجنة الّتنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها 

بيتونيا إلداراة قضايا التواصلية داخل  –البيرة  –وضعتها المناطق الحضرية التابعة لوحدة رام اهلل 
لتقوم بوظيفة الُمنسِّق الُمعيِّن. كذلك فقد تم وضع نموذج مماثل في اآلونة األخيرة المناطق البلدية، 

 ها ال تؤدِّي وظائفها بصورة تاّمة ولم يتّم بعُد رفدها بالكوادر.للمناطق الحضرية في بيت لحم، مع أّن
وكلتا آليتي الّتنسيق ليستا منتشرتين تمامًا، في هذا الوقت بالذات، في جميع المناطق الحضرية برمتها؛ 

على  ،ومع ذلك، فثّمة اهتماٌم من جانب هيئات الحكم المحلي لُتعيد الّنظر في تركيبة تلك اآلليات لتغطِّي
 لمناطقها الحضرية. المدى المكانّي ،نحو أفضل

. وبناًء على ذلك، سيتّم تفصيل آلية التنسيق داخل المنطقة افُر آليٌة مماثلٌة لبقية المناطق الحضريةال تتو (2
استنادًا إلى  ،الحضرية ذاتها، الُمستخدمة في إطار المشروع الُمقترح، لكل منطقة حضرية على انفراد

الفنية، في الوقت ذاته، ألجل  ات، مع تبيان االعتبارمرنٌة الموجود، وسيكون لها عضويٌة درجة الّتعاون
الّتخطيط الفّعال للّنمّو الحضري. وسُتؤخذ الدروس الُمستفادُة من وحدة الّتنسيق المشتركة العاملة حاليًا 

 ق شكل الهيئة اإلدارية القانونية. الّتنسي بيتونيا بعين االعتبار أيضًا. ولن تأخذ آليُة –البيرة  –رام اهلل ب
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تكون آليُة الّتنسيق المشتركة مدعومًة بالّتوقيع على مذّكرة الّتفاهم من المجالس األعضاء بهيئات سوف  (3
، وقسمة األيدي العاملة، وتعيين مسؤولي الحكم المحلي، التي ُتحدُِّد، من بين ُأموٍر ُأخرى، الهدَف

اآللية، تلك التزام قيادات هيئات الحكم المحلي ب رة الّتفاهم هو دعُمذّكُم الّتنسيق واالرتباط. فهدُف
وتوفير إطار العمل المعني بالحوكمة الفعَّالة. وسوف تتمُّ موالفة محتوى مذّكرة الّتفاهم لكل منطقة 

استنادًا إلى الخبرات المحلية والدولية السابقة، وإلى الّدروس المستقاة من آليات العمل  ،حضرية
إلى توّقعة للّتخطيط للّنمّو الحضري في المنطقة، وكذلك جودة حالّيًا، ومجاالت الّتركيز الُمالمو

نسِّقين الُمالكوادر الفنّية للمشروع المقترح. كما سيتمُّ توظيف من والّدعم الّتيسيرّي لُمعطيات الفنية ا
في إطار المشروع الُمقترح لتيسير أنشطة المشروع المقترح على المستوى المحلي لثالث  المحّليين

تنسيق داخل المناطق الحضرية ذاتها؛ وهي  اتمناطق حضرية مشاركة تنقصها في الوقت الّراهن آلي
تضمُّ في  ،ينالمحلّي ينوتقوُم لجنة توظيف مشتركة باختيار الُمنسِّق .تحديدًا: نابلس، والخليل وبيت لحم

عضويتها ممثِّلين عن المناطق الحضرية والمشرف الفني، كما يقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات 
على حساب موازنة المشروع المقترح. ويكون الُمنسِّقون المحلّيون تابعين  هؤالء الُمنّسقين بالّتعاقد مع

اطات لضمان ملكيتها من المناطق للمشرف الفنِّي وللمناطق الحضرية كليهما بشأن خطة العمل والّنش
ها الُمشرف الفني، ولكّن هذا الُمشرف الفني سيتشاور مع الحضرية. ويقوم باإلشرف عليها جميُع

شرف الفني وقَّع لمدينة غّزة تلقِّي الّدعم من الُمالمناطق الحضرية في تقييم أداء الُمنسِّقين المحليين. وُيَت
لعدم احتمالية إشراك أيٍّ ندوق تطوير وإقراض البلديات؛ نظرًا وص ،قيم في وزارة الحكم المحليالُم

 . لها في هذا المشروع من هيئات الُحكم المحلي الُمجاورة

تقوم وزارة الحكم المحلي باإلشراف الفني على أنشطة المشروع المقترحة، بالّتشاور الوثيق مع  (4
كم شؤون الُحعلى ية( نني )الوالية القانوالمناطق الحضرية؛ فوزارة الحكم المحلي تملك التفويض القانو

ي. وتبعًا لذلك، فإّن وزارة الحكم المحلي ّلية والّتنسيق الُكلِّالمحلي، وهي مسؤولٌة عن وضع الّسياسة الُك
نّسقين ي والُم. وُتقدِّم وزارُة الُحكم المحلي، من خالل الُمشرف الفّن1 –سوف ُتشِرُف على تنفيذ الُمكوِّن 

لّدعم الّتيسيري الالزم لمساعدة المناطق الحضرية الُمشاِركة في المشروع المقترح على المحلّيين، ا
وزارة  . وُتمثُِّل مكاتُبقتضيها الحاجةتحديد أنشطة المساعدات الفنية، والّسلع ودورات الّتدريب التي ت

لمناطق التي تقع خارج حدود هيئات الحكم المحلي في ا الحكم المحلي في المقاطعات األراضَي
المناطق الحضرية، ُتِعدُّ وزارة الحكم الحضرية، كلٌّ فيما يخصُّها، داخل الضفة الغربية. وبالّتشاور مع 

عن  اإلعرابالمحلي المحتوى الفّني لشروط المرجعّية: االختصاصات والّصالحيات، وطلبات 
ة على الُمخرجات التي يتّم الفنّيوفِّر الموافقات االهتمام، وُتجري عملية مراقبة الجودة الفنّية، وُت

َتضطِّلُع وزارة الحكم المحلي أيضًا بالمسؤولية عن إخطار أمين االستثمار بهذا المشروع وإنجازها. 
المقترح، وبإخطار صندوق تطوير وإقراض البلديات إلطالق الصرف في الوقت المناسب، وبإبالغ 

لنتائج نشاطات المشروع المقترح، ليقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات عن الجوانب الفنّية 
تقارير تقّدم العمل المرحلي في المشروع الُمقتَرح. ولمساعدة وزارة الحكم بتجميعها وتوحيدها في 

المحلي في القيام بهذه الوظائف، تختاُر وزارة الحكم المحلي ُمشرفًا فنّيًا، ويتعاقد معه صندوق تطوير 
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شرف الفني في دائرة الّتخطيط المشروع المقترح. وُيوَضُع الُم حساب موازنة علىوإقراض البلديات 
يستوفي المتطلبات لُيشِرف على النشاطات الفنّية على المستوى المحلي، وكي بوزارة الحكم المحلي ل

ذات الصلة على المستوى المركزي في مجاالت الّتنسيق، واإلبالغ، والقيام بالّنشاطات اأُلخرى الُمهّمة 
 ي من جانب الوزارة.اف الفني الُكّللدعم اإلشر

، )عمليات الّشراء( تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن إدارة المشتريات لُع صندوُقضطََّي (5
التي والتمويل، والضمانات الوقائية واإلبالغ عن المشروع المقترح؛ وذلك استنادًا إلى الُمعطيات الفنية 

صندوق  صندوق تطوير وإقراض البلديات إدارَة تضمَُّن دوُروي من وزارة الحكم المحلي.َتِرُد إليه 
قترح، وتوقيع أموال المشروع المقترح، وإعداد البيانات المالية، وتنظيم عملية تدقيق المشروع الُم

وإصدار جميع إشعارات الشراء واإلعالنات، وتوقيع وإصدار جميع العقود مع المورِّدين 
لوقائية البيئية منها واالجتماعية، وإعداد وتحديث دليل عمليات واالستشاريين، وإدارة الضمانات ا

باالستناد إلى المعطيات الفنّية الواردة من وزارة الحكم المحلي، وتجميع وتصنيف النتائج  عالمشرو
فصندوق تطوير وإقراض البلديات جهة مستقلة، شبه واإلبالغ عنها وتقديمها إلى البنك الدولي. 

(، وهو الجهة التي تضع الّسياسات واالستراتيجيات، اإلدارة جلس إدارة )مجلسحكومّية، ويحُكمه م
في  ضمُّوَي ،الحكم المحلي وزيَراإلدارة مجلس  يرأُسووالمسؤولة عن مراقبة اّتجاه وأداء الصندوق. 

وزارة وعضويته أحد عشر عضوًا يتأّلفون من ممّثلين عن جهات من القطاع العام )وزارة المالية، 
غال العامة واإلسكان، ووزارة االقتصاد الوطني(، وعن المجتمع المدني )نقابة المهندسين، ونقابة األش

 Women’s“الفلسطينية  المرأة وجمعيةلطات المحلية الفلسطينية، السُّ ورابطة، )المصارف( البنوك

association”البلديات، بصورة ين من ُأمناء البلديات. ولقد برهَن صندوق تطوير وإقراض ( وأميَن
، ومنها 2005منذ تأسيسه في عام  ،عملية، على قدرته على إدارة المشاريع الُممّولة من المانحين

 –تعّدد المانحين، وهو تكرار لبرنامج تطوير البلديات الُم المرحلة الثانية –برنامج تطوير البلديات 
ب األساسية المطلوبة لتنفيذ دوره . فالصندوق مرفوٌد بالموظفين في جميع المناصالمرحلة األولى

 . لهذا المشروع المقترح االستئماني، ودوره في إدارة الضمانات الوقائية

 الرسم التخطيطي لترتيبات الّتنفيذ
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 والشراء:)المصروفة( اإلدارة المالية، والمبالغ المنصرفة 

 اإلدارة المالية:
ية ّلالُك صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤوليُةتقع على كاهل ترتيبات الّتنفيذ والّرفد بالموظفين:  (6

تطوير وإقراض البلديات يمتلُك سّجاًل حافاًل  عن تنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية والصرف. فصندوُق
ائرة المالية واإلدارية َفُد الدَّوُتْر وَّلة من البنك الدولي.لمشاريع الُمَملفعَّالة لدارة ااإلباإلنجازات في مجال 

هما في الضفة الغربية َمين )أحُدَرْض، ومحاسبين ُمَخ، وبمراقب ماليٍّوإداريٍّ يٍّالصندوق بمدير مالفي 
 اإلدارة المالية خلفيًة واحد. ويمتلك فريُق في قطاع غزة(، وبمحاسبين آخرين، وبمساعد إداريٍّ واآلخُر

 ىضقّدم أداًء في مجال اإلدارة المالية يبعث على الرِّ بق له أْنمهنية، وَس تعليمية تفي بالغرض، وخبرًة
 تنفيذه.  الجاري ،المرحلة الثانية –أثناء تنفيذ برنامج تطوير البلديات 

قترح إلى المشروع الُم الرتباطات الخاصة بإدارة المساعدات الفنية: ُتوجَّه أمواُلتدفُّق األموال وا (7
ُمخصٍَّص  حساٍب في ،لديات بالدوالر األمريكيلصندوق تطوير وإقراض الب الحساب المصرفّي

الُمساعدات الفنية الُمشتراة مباشرًة إلى قيمَة  اتتطوير وإقراض البلدي ُع صندوُقدَفللمشروع. وَي
ة من وزارة الحكم المحلي بشأن المساعدات الفنّية فنّيالمانعة ُمالعدم ب ًااستالمه إشعار االستشاريين فوَر

 المذكورة. 

 ،مع المشرف الفنّي تطوير وإقراض البلديات العقوَد وقُِّع صندوُقالفني والُمنِسقين المحليين: ُيالُمشرف  (8
بالّتشاور مع المناطق  ،يين، ويخضع لإلشراف من جانب وزارة الحكم المحلينسِّقين محلُِّم 3ومع 

المحليين، الذي يبعث شرف والمنّسقين الُم الحضرية الُمشاركة في المشروع المقترح. ومع أخذ أداِء
تطوير وإقراض البلديات رواتب المشرف الفني، بناًء  على الّرضى، بعين االعتبار، ُيحوِّل صندوُق
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حوَّل رواتب الُمنسِّقين المحليين استنادًا إلى على إشعار عدم الممانعة الفني من وزارة الحكم المحلي؛ وُت
نتظر منه أن يتشاوَر في ذلك مع المناطق الحضرية إشعار عدم ممانعة فني من المشرف الفني، الذي ُي

 لتقييم أداء الُمنسِّقين المحليين. 

على تطوير وإقراض البلديات  ندوُقُص اور مع هيئات الحكم المحلي، ُيحاِفُظوضع الموازنة: بالّتش (9
، لموازنُةرف. وُتحدِّد اخطٍط تفصيليٍة للصَّإضافًة إلى وجود وجود موازنة موّحدة للمشروع المقترح، 

الموازنة، لكل فصل  شاطات التي ينبغي تمويلها في إطار المشروع المقترح. وتعكُسعلى انفراد، النَّ
ضمُّ المشروع أيضًا تفاصيل ف على أنشطة المشروع المقترح. وَيمن الفصول، النفقات التي ُتصَر

 لكل ستة أشهر(.  قديةالّنالّتدفُّقات عات وقَُّتقدية )على أساس الّنالّتدفقات توّقعات 

دوالر  500.000ه مقداُر ،بأثر رجعي ،تطوير وإقراض البلديات بمخّصٍص للتمويل ُيزوَُّد صندوُق (10
في المئة من مبلغ المنحة(، وذلك لتغطية التمويل الضروري لرواتب المستشار الفّني،  10أمريكي )

 وللّتكاليف الّتشغيلية األولية.

نظام محاسبي  على وجودصندوق تطوير وإقراض البلديات  حافُظُينظام المحاسبة وعملية اإلبالغ:  (11
. وال ُيشكُِّل هذا النظاُم المحاسبيُّ جزءًا من النظام « Oracleأوراكل»برنامج  ومبنيٌّ على مقبوٌللديه، 

تطوير وإقراض البلديات  ، نظرًا ألّن صندوَق)المعمول به في الضفة والقطاع( طريالمحاسبي الُق
لدى  غير مربوط مع أي نظام ُمحاسبّي شبه حكومية مستقلة. كما أّن هذا النظام المحاسبّي مؤسسٌة

على رصد المعامالت  ، وقادٌرحوسٌبع الحديث ُموموض البلديات. ومع ذلك، فإّن النظام المحاسبّي
شروع المقترح على تتبُّع أموال الم قادٌر كما أّن هذا النظام المحاسبّيقة بالمشروع المقترح. ذات العال

وحسب هييئة الحكم المحلي. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن  ،واإلبالغ عنها، بصورة منفصلة، حسب الُمكوِّن
تقارير مالية مؤقتة فصلية )ربع سنوية(، بينما ُيصاُر إلى تسوية الحساب  إصدارهذا النظام قادٌر على 

 .”spreadsheets“عن طريق استخدام اللوحات الجدولية  ،الُمخصص سنويًا

بمسؤولية إعداد التقارير المالية المؤّقتة نصف السنوية،  اتضّطلع صندوق تطوير وإقراض البلديَي (12
وهذا وتراكميًا منذ بداية المشروع.  ،( بيان المقبوضات والنفقات النقدية، لكل فترة1والتي تتأّلف من: )

وتراكميًا منذ بداية  ،الفرعي( لكل فترة كّون، والمكّونتضّمن أيضا النفقات )حسب الفئة، والُمي البيان
( 3بّينًا األرصدة االفتتاحية والختامية. )( بيان الحساب الُمخّصص لفترات التسوية، ُم2المشروع. )

وتراكميًا منذ بداية المشروع، مع تبيان  ،للفترة المعنية)الُمنَفق( الفعلي المبلغ الموازنة مع مبلغ مقارنة 
م ي( توّقعات الّتدفقات النقدية لألشهر السِّتة القادمة. كما يجب تقد4فات الكبيرة. )االختالوجود برِّرات ُم

 يومًا من انتهاء اإلبالغ الفصلي. 45التقارير المالية المؤّقتة إلى البنك الدولي في موعد أقصاه 

ءات الّرقابة الداخلية الّرقابة الداخلية: ُتراَقُب وُتداُر أموال المشروع المقترح ضمن السِّياق العام إلجرا (13
لصندوق تطوير وإقراض البلديات؛ فلدى هذا الّصندوق دليٌل مقبول لسياسات وإجراءات اإلدارة المالية 

ساءلًة، إلى جانب احتوائه على مبادئ توجيهّية لبيئات الّرقابة المالية الذي يتضّمن أدوارًا تفصيلّيًة وُم
دقيق الّداخلي الّراهنة، التي يؤدِّيها صندوق تطوير وإقراض الّسليمة. وُتعَتَبُر ُمرضيًة وظيفُة الّت
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ِبُع نهجًا قائمًا على المخاطر، فسوف تكوُن ُمرَتَكزًا ُيعَتمُد عليه لهذه تََّت بما أّن هذه الوظيفةالبلديات؛ و
 العملية.

لّتراكمّية التي تتكّبدها تكلفُة الّتشغيل الّتراكمّية: ُيراِقب صندوق تطوير وإقراض البلديات تكلفَة الّتشغيل ا (14
باّتباع سياسات وإجراءات وذلك كوادر المشروع المؤِّّهلة، والتي ُتحدَُّد في دليل عمليات المشروع، 

ستشارين تقديم تكاليف السفر والمواصالت إلى هذا على الُم ُنتعيَّاخلية لدى هذا الصندوق. وَيالّرقابة الدَّ
راكيمة الّتشغيل التَّ مصاريَف ندوُقالمحلي عليها. كذلك ُيراِقُب الصُّالصندوق قبل موافقة وزارة الحكم 

 ية اإلبالغ المالي نصف الّسنوية.كجزء من عمل

 ٍلمؤّه ،: ُتَدقَُّق البياناُت المالية للمشروع سنويًا من ُمدقِّق حسابات مستقلنويُّالسَّ الخارجيُّ دقيُقالتَّ (15
لّتدقيق المقبولة دوليًا، ووفق شروط المرجعية: االختصاصات ومقبول لدى البنك الدولي، وفق معايير ا

أيضًا. وُيقدُِّم صندوُق تطوير وإقراض البلديات تقريَر تدقيق الدولي المقبولة لدى البنك  والّصالحيات
ضطَِّلُع بعد نهاية فترة التدقيق. وَي ،الحسابات وخطاب اإلدارة إلى البنك الدولي خالل ستة أشهر

وإقراض البلديات بالمسؤولية عن إعداد شروط المرجعية: االختصاصات  تطوير صندوُق
الممنوحة لمدّقق الحسابات وتقديمها إلى البنك الدولي إلجازتها. وُيْطَلُب من مدقِّق  ،والّصالحيات

 الحسابات تغطية فترة الّتمويل بأثٍر رجعي.

 : )المصروفة( المبالغ المنصرفة
ُيفَتُح بالدوالر األمريكي ويستمرُّ مفتوحًا  ،ومستقل عزٍلنم ،ب ُمخّصصامن خالل حس ُتصَرُف األمواُل (16

به. وُتصَرُف عوائد المنحة وفق المبادئ التوجيهية للمبالغ المنصرفة، المعمول بها لدى البنك الدولي، 
حسبما ُتوضَُّح هذه المبادئ بإيجاز في خطاب الّصرف من المنحة، ووفق المبادئ الّتوجيهّية للمبالغ 

وتقتدي المبالُغ المنصرفة للمشروع المقترح عمول بها لدى البنك الدولي. الُمنصرفة للمشاريع، الم
سقُف الحساب الُمخصص،  ستنُد. وَي«المبالغ المنصرفة استنادًا إلى التقارير»سلوب الُمّتبع بشأن باأُل

عدُّها صندوق على مدى ستة أشهر، التي ُي ةقدّيالّن اتمة األولّية، إلى توّقعات التدفققدَّشاماًل الدُّفعة الُم
ك على الّتقارير المالية المؤقتة. وعلى تطوير وإقراض البلديات. وتستنُد المبالغ الُمنصرفة الالحقُة لذل

المرحلة الثانية، ُتحوَُّل المبالغ المنصرفة  –غرار ترتيبات الصرف الخاّصة ببرنامج تطوير البلديات 
إلى التقارير المالية المؤّقتة الُمدّققة )الُمراجعة(  استنادًا ،من البنك إلى الحساب الُمخّصص ذي الّصلة

لألشهر  ةقديالّن اتدفقتوّقعات الّتكما ُتوفُِّر الّنفقات الفعلية للرُّبع السابق،  حسابّيًا؛ إذ ُتوفُِّر هذه الّتقاريُر
 وافُق، وُيلمنحةمن ا حبالّس اتقارير المالية المؤّقتة جنبًا إلى جنب مع طلبالستة التالية. وُتراَجُع الّت

 استعماُل الّصرف. وباإلضافة إلى ذلك، يجوُز اتطلب (البنك الدولي)عليها البنك الدولي قبل أن ُيعاِلَج 
أسلوب الّدفع المباشر، الذي يتضمن تسديد دفعات مباشرة إلى المقاولين مقابل خدمات يقّدمونها، كما 

للنفقات الُمموَّلة مسبقًا باستعمال موارد لّصرف ُأسلوب ا يتضّمن االلتزامات الخاصة. ويجوز استعماُل
تعّيُن صرف المبالغ المنصرفة على الحساب الُمحَتفظ به، صندوق تطوير وإقراض البلديات. وَي

والُمسَتعمل لألغراض التي تّتِسق مع نصوص االتفاق القانوني. وسوف ينّص خطاب الّصرف على 
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إجراءات الّصرف وااللتزام الخاّص، بتطبيق الّتسديد المباشر، والمطالبة بالحّد األدنى من قيمة طلب 
 إلى جانب اإلجراءات الّتفصيلية التي ينبغي االلتزام بها في إطار ترتيبات الّصرف هذه. 
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 الشِّراء:

قترضون من البنك الدولي عمليات الّشراء )المشتريات( الالزمة للمشروع الُمقترح وفق ُيَنفُِّذ الُم (17
باستخدام قروض البنك الدولي  ،الّتوجيهية: شراء الّسلع واألعمال والخدمات غير االستشاريةالمبادئ »

العائدة للبنك الدولي، والتي نشرها هذا  «لإلنشاء والّتعمير، وائتمانات ومنح المؤّسسة الدولية للّتنمية
المبادئ التوجيهية: »؛ ووفق 2014حها في تموز / يوليو ، ونق2011ِّالبنك في كانون الثاني / يناير 

اختيار وتوظيف االستشاريِّين من ِقَبل مقترضي البنك الدولي، من قروض البنك الدولي لإلنشاء 
العائدة للبنك الدولي، والتي نشرها في كانون  «والّتعمير، وائتمانات وقروض المؤّسسة الدولية للتنمية

لك وفَق اتفاقية الِمَنح، وخّطة الشِّراء التي ، وكذ2014ونّقحها في تموز / يوليو  2011الثاني / يناير 
ومكافحة الغش المبادُئ الّتوجيهّية بشأن »وُتَطبَّق على المشروع المقترح منع وافق عليها البنك الدولي. 

والفساد في المشاريع الُمموَّلة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وائتمانات وِمَنح مؤّسسة 
 .2011، والُمحدَّثة في كانون الثاني 2006تشرين األول / ُأكتوبر  15المؤّرخة في ، «الّتنمية الدولية

ُسنَّ قانوٌن الّشراء العام فقد  كجزٍء من برنامج إصالح نظام الّشراء العام لدى السلطة الفلسطينية، (18
تموز /  1الّتنفيذ في واألنظمة الُمنفِّذة له، الُمتَّسقة مع الممارسات المقبولة دوليًا، وَدَخل حّيز الجديد 
. وفي الوقت ذاته، فقد وضعت السلطة الفلسطينية موضع الّتنفيذ عددًا من الُمكوِّنات 2016يوليو 

موقع الراء، والضرورية، ومنها الوثائق القياسية الموّحدة للعطاءات الوطنية لمختلف أنواع الّش
وطني للشراء، ووحدة استعراض المنازعات. الدليل ال، وأحادي البوابة لنظام الشراءللشراء لكتروني اإل

وُتقيَُّم تلك الُمكوِّنات حالما ُتصِبُح متوافرًة، وُتَقرُّ حالما ُتعَتَبُر مالئمًة، للشِّراء بمقتضى المشروع 
 المقترح. 

ُع على كاهل صندوق تطوير وإقراض البلديات المسؤوليُة الُكلِّيُة لتنفيذ مشتريات المشروع المقترح، َقَت (19
ويعمل هذا الصندوق بصفة الّنظير الرئيسي المقابل للبنك الدولي في جميع جوانب مشتريات المشروع 

نات الشِّراء، المقترح. ويقوم الصندوق المذكور، على وجه الخصوص، بإصدار جميع إشعارات وإعال
وتأخُذ وزارة الُحكم المحلي بزمام القيادة وجميع العقود مع المورِّدين واالستشاريين، وبالّتوقيع عليها. 

مراجعة عن إدارة العقود، ومنها  بشأن جميع الجوانب الفنية لعملية الّشراء، وتتوّلى المسؤوليَة
لمناطق الحضرية، وعن استالم / معاينة وقبول والموافقة عليها بالّتشاور مع ا ،االستشارّيين مخرجات

السِّلع، وإخطار صندوق تطوير وإقراض البلديات عن إطالق )صرف( األموال إلى االستشاريِّين / 
 المورِّدين وفق العقود المبرمة معهم. 

كة في المناطق الحضرية الُمشاِرالحكم المحلي، بالّتشاور مع  ى وزارُةتولَّوضمن هذا اإلطار العام، َت (20
روط المرجعية: المشروع المقترح، وبالمناقشة الفنّية مع البنك الدولي، المسؤوليَة عن صياغة الشُّ

االختصاصات والّصالحيات، الخاّصة بخدمات االستشاريين الُمحّددة بعينها، وبالمواصفات الفنّية للسِّلع 
 ًافنّي هاالستعراض ّصالحياتتخضُع جميُع الّشروط المرجعية: االختصاصات والوالمطلوب شراؤها. 

البنك الدولي. واستنادًا إلى تلك الشروط المرجعية .. / المواصفات، ُيِعدُّ ِقَبل من والموافقة عليها 
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/ ووثائق العطاء، وُيديُر عملية  «استدراج العروض اتطلب»تطوير وإقراض البلديات  صندوُق
الحكم المحلي )وهيئات الحكم المحلي الُمستفيدة  الشِّراء، بما يضمن المشاركة الكاملة من جانب وزارة

خطوات عملية الّشراء: اإلعالن، فتح العطاءات / المناقصات، تقييم  لِّعندما يكون ذلك مالئمًا( في ُك
 العطاءات / المناقصات، مفاوضات العقود )إذا كانت واجبة الّتطبيق( وإرساء العقد.

 درات أثناء الّتحضير للمشروع المقترح. وفيما يلي ُملخٌَّصُأجريت عمليُة تقييم مخاطر الّشراء والق (21
 تم تحديدها: تيلمخاطر الّشراء، وتدابير تخفيف حدة تلك المخاطر، ال

إلى  لمساعدات الفنّيةادراُت وزارة الحكم المحلي على الّتعامل مع شراء حتاُج ُقخاطر الّشراء: َتَم (22
دارة عقود االستشاريين، في حين أّن صندوق تطوير ، وال سّيما اختيار االستشاريين، وإالّتقوية

 َيَتَسبَُّبة الُمحّددة بعينها لمراقبة جودة المساعدات الفنّية. وقد وإقراض البلديات ال يمتلك الخبرة الفنّي
إلى الّتنسيق والّتفاعل المالئمين بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات  االفتقاُر

المزيُد من الّتراجع في السِّياق  الّشراء وتنفيذ المشروع المقترح. كذلك فقد يعمُللٍّ من ُكفي تأخير 
على الحدِّ من الّتنافسّية، وتثبيط المشاركة من جانب كالهما الّسوق  السِّياسي الفلسطيني، ووضُع

 ؤهَّلين.االستشاريين الّدوليِّين الُم

شرف الفني المقيم داخل الُم لتخفيف حّدة هذه المخاطر، ُتموَُّل تكاليُفخفيف من حّدة المخاطر: التَّ تدابيُر (23
 ،في المشروع المقترحوزارة الحكم المحلي، والُمنسِّقين المحليِّين في المناطق الحضرية الُمشاِركة 

 والمسؤولياُتتنفيذ المشروع المقترح،  بوضوح هيكليُة ضمن إطار المشروع المقترح، وُتحدَُّد
خضُع للموافقة من البنك الدولي قبل سريان الُمختلفة في دليل عمليات المشروع، وَتللجهات ية الّتفصيل

مفعولها. واستنادًا إلى قائمة ُحَزم المساعدات الفنية األولية، ُتِعدُّ وزارُة الحكم المحلي، بمساعدة من 
َزم المساعدات الفنّية األساسية رجعية: االختصاصات والّصالحيات لُحالشُّروط الَم البنك الدولي، ُمسّودَة

الحكم  تطوير وإقراض البلديات ووزارُة صندوُقالتي ُتَنفَُّذ خالل الّسنة األولى من المشروع. ويتشارُك 
تابع، الكافي َتالُم سلسَلُة خطة الّشراء للمشروع المقترح، بما يضمن التَّمسّودالمحلي في صياغة 

هيئة تبويب المشتريات في  ت المطلوب اّتخاذها. وُتقرَُّر عمليُةأولويات اإلجراءا والواقعي، وترتيَب
مكن بين الّترابط الُمبحدوث منافسة عريضة النطاق، ومنها الّتشجيع على  ُحَزم، لكي تسمَح

 حلِّيين والدوليين. تشاريين الَمساال

الدُّنيا  ُوِضعت الحدوُد . وقد«جوهريةمخاطر »الُكلِّية للمشروع المقترح بأّنها ُتصنَُّف مخاطر الّشراء  (24
استنادًا إلى القدرات المتوافرة  ،للمراجعة الُمسبقة، التي أجراها البنك الدولي لهذا المشروع المقترح

جميع شروط المرجعية:  حالّيًا على الّشراء، وإلى مخاطر الشِّراء التي سبق تحديدها. وتخضُع
من البنك الدولي. وباإلضافة إلى عليها  والموافقةاالختصاصات والّصالحيات للمراجعة الفنية 
عن بعثتي إشراف سنوّيًا، ُتَنفَُّذ خاللهما عملية متابعة  المراجعة الُمسبقة، ُينفِّذ البنك الدولي ما ال يقلِّ

 ومراَقبة لجودة مسائل إدارة الّشراء / العقود.
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والسِّلع الالزمة للمناطق  ،دريب(تَّاالستشاريين وال تالفنية )خدما المساعداِت شروُع المقترحُيموُِّل الَم (25
لحكم ل الالزمة لوزارة ، وكذلك الخدمات االستشارية والسِّلع 1 -الحضرية الُمشاِركة في إطار الُمكوِّن 

 دَّت، أثناء الّتقييم، خطٌة. وقد ُأِع2 –لكي تضّطلع بدورها اإلشرافي في إطار المكوِّن  ؛ وذلكيالمحل
 شهرًا من مدة تنفيذ المشروع، ونالت موافقة البنك الدولي عليها. وُتحدُِّد خطُة 18للّشراء ألول 

الشراء  الّشراء / الّتعيينات االستشارية، والتكلفة التقديرية، وأساليَب الّشراء، الُملّخصة تاليًا، ُحَزَم
لى األقل، أو حسب الحاجة، لكي والجدول الزمني لذلك. وُتحدَُّث خطة الشراء مرة واحدة سنويًا ع

 كس حاجات تنفيذ المشروع الفعلية.تع

 خطة الّشراء المختصرة:
 أواًل: عام

 .مشروع المدن المتكاملة والّتنمية الحضرية اسم المشروع المقترح: -1

 شهرًا. 18 أولِّ الفترة التي ُتغطِّيها خطة الّشراء: -2

 السِّلع واخلدمات غري االستشارّية: ثانيًا

قرارات الّشراء لمراجعة  تخضُع :الدُّنيا التي وضعتها الُمراجعة الُمسبقة الّشراء والحدوُد أساليُب (1
 .مسبقة من البنك الدولي كما ورد في الملحق األول للمبادئ الّتوجيهية للّشراء: 
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الحد األدنى )القيمة الُمعاِدلة  طريقة الشراء الفئة
 لذلك بالدوالر األمريكي(

وضعته المراجعة المسبقة )القيمة  الحد األدنى الذي
 المعاِدلة لذلك بالدوالر األمريكي(

العطاءات الّتنافسية  الّسلع
 "ICB"الدولية 

 1.000.000قيمتها أكثر من التي جميع العقود  ال يوجد حّد أدنى
 دوالر أمريكي

العطاءات التنافسية 
 "NCB"الوطنية 

 ال يوجد حد أدنى  500.000أقل من 

 ال يوجد حّد أدنى 100.000أقل من  الّتسوق
 جميع العقود ال يوجد حّد أدنى التعاقد المباشر

خدمات غير ال
 ستشاريةاال

العطاءات التنافسية 
 "ICBالدولية "

 1.000.000أكثر من  التي تبلغ قيمتها جميع العقود ال يوجد حّد أدنى
 دوالر أمريكي

العطاءات التنافسية 
 "NCBالوطنية "

 ال يوجد حّد أدنى  1.000.000أقل من 

 ال يوجد حّد أدنى 100.000أقل من  الّتسوق
 جميع العقود ال يوجد حّد أدنى التعاقد المباشر

َزمُ (2 صُح  لخَّ  شهراًُمنُسريانُالمشروع:18ُُالم خطَّطُلشرائهاُخاللُأولُُالم شترياتم 

  السِّلع:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

رقم 
 اإلشارة

التكلفة  الوصف
التقديرية 
بالدوالر 

)...األمريكي
) 

طريقة  الُمَموِّل
 الشراء

عدد 
 المجموعات

تفضيل 
الشراء 
المحلي 
 )نعم/ال(

مراجعة 
من البنك 
الدولي 

)مسبقة / 
 الحقة(

الموعد 
التقديري 

إلصدار وثائق 
 العطاء

توريد هاردوير  2-1-1
 )معدات ..(

 2016-10-1 الحقة ال ينطبق 1 تسوُّق البنك الدولي 15.000

 2016-10-1 الحقة ال ينطبق 1 تسوُّق البنك الدولي 5.000 توريد أثاث مكتبي 2-1-2
توريد هاردوير  2-1-3

)معدات ..( لمدينة 
 غزة

 2016-10-1 الحقة ال ينطبق 1 تسوُّق البنك الدولي 60.000

       80.000 المجموع 
 

  الخدمات غير االستشارية:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

رقم 
 اإلشارة

التكلفة  الوصف
التقديرية 
بالدوالر 

 )...( األمريكي

طريقة  الُمَموِّل
 الشراء

عدد 
 المجموعات

تفضيل الشراء 
المحلي 
 )نعم/ال(

مراجعة من 
البنك 
الدولي 

)مسبقة / 

الموعد 
التقديري 

إلصدار وثائق 
 العطاء
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 الحقة(

تزويد صور حديثة جوية  2-2
أو مساحية ضوئية أو 

لمدينة  باألقمار الصناعية
 غزة

 2017-4-1 الحقة ال ينطبق 1 تسّوق البنك الدولي 50.000

       50.000 المجموع 
 

 

 اختيار االستشاريني: ثالثًا

تخضع قرارات االختيار لمراجعة  :أساليب االختيار والحدود الدُّنيا التي وضعتها الُمراجعة الُمسبقة (1
 مسبقة من البنك الدولي كما ورد في الملحق األول للمبادئ الّتوجيهية الختيار وتوظيف االستشاريين: 

2) . 

 الحدُاألدنىُالذيُوضعتهُالمراجعةُالمسبقة الحدُاألدنى طريقةُاالختيار الفئة

 رُاألمريكي()ماُيعادلُذلكُبالدوال )ماُيعادلُذلكُبالدوالرُاألمريكي(  

شركاتُالخدماتُ

 االستشارية

االختيار على أساس 

التكلفة والجودة، 

االختيار على أساس 

 "QCBS/QBS"الجودة 

 دوالر أمريكي 500.000قيمة جميع العقود أكثر من  ال يوجد حد أدنى

ختيار يي إطار اال

الموازنة الثابتة، 

ختيار على أساس اال

مؤهالت الخبراء 

اختيار  االستشاريين،

قل كلفة الخبير األ

"FBS/CQS/LCS" 

 ال يوجد حد أدنى  200.000أقل من 

 جميع العقود ال يوجد حد أدنى مصدر وحيد

 اختيار استشاري مستقل األفراد

"IC" 

 دوالر أمريكي 200.000جميع العقود أكثر من قيمة  ال يوجد حد أدنى

 جميع العقود ال يوجد حد أدنى مصدر وحيد

 
قائمة ُمختصرة من استشاريي  تتأّلف بكاملها من استشاريين )مستشارين( محليين: ةمختصر قائمة (3

دوالر أمريكي لكل عقد، قد تتأّلف بكاملها من  300.000الخدمات، تكلفتهم تقّدر بقيمة تعادل أقل من 
 من المبادئ الّتوجيهية الخاصة باالستشاريين. 7-2وفق أحكام الفقرة  ،استشاريين محّليين
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 من البنك الدولي.)للوافقة( تخضع جميع شروط المرجعية: االختصاصات والّصالحيات لإلجازة  (4

 .تعيينات استشارية مدعومة بطرق االختيار والجدول الزمني: ُتقرَُّر فيما بعد (5
 

1 2 3 4 5 6 7 
رقم 

 اإلشارة
 

التكلفة  وصف الّتعيين
التقديرية 
بالدوالر 

 األمريكي )...(

 طريقة الُمموِّل
 االختيار

مراجعة من 
البنك الدولي / 

الوكالة 
الفرنسية 

 "AFD"للتنمية 
/  مسبقة)

 الحقة(

تاريخ إصدار 
طلبات استدراج 

تقديرية العروض ال
/ دعوات تقديم 

 عروض ال

استشاري  البنك الدولي 33.600 توظيف مشرف فني  1-1-1
 "I.C"مستقل 

 2016-9-1 الحقة

1-1-
2/1 

المنطقة  –توظيف منّسق محلي 
 بيت لحمالحضرية ل

استشاري  البنك الدولي 21.600
 "I.C"مستقل 

 2016-12-1 الحقة

1-1-
2/2 

المنطقة  –توظيف منسق محلي 
 الحضرية للخليل

استشاري  البنك الدولي 21.600
 "I.C"مستقل 

 2016-12-1 الحقة

1-1-
2/3 

المنطقة  –توظيف منّسق محلي 
 الحضرية لنابلس

استشاري  الدوليالبنك  21.600
 "I.C"مستقل 

 2016-12-1 الحقة

تطوير قدرات هيئات الحكم  1-2
المحلي، وصندوق تطوير 

وإقراض البلديات ووزارة الحكم 
 المحلي

اختيار على  البنك الدولي 30.000
أساس 

مؤهالت 
الخبراء 

االستشاريين 
"CQS" 

 2016-12-1 الحقة

تقييم وجمع البيانات الحالية للنمو  1-3
وإعداد خرائط طريق  ،الحضري

للتخطيط للنمو الحضري في 
 الضفة الغربية وغزة

اختيار على  البنك الدولي 400.000
أساس التأهيل 

والكلفة 
"QCBS" 

 2016-11-1  الحقة

تقييم وجمع البيانات المفقودة،  1-4/2
النمو أثر  عدادإل هاوتحليل

 مدينة غزةالحضري في 

اختيار على  البنك الدولي 180.000
أساس التأهيل 

والكلفة 
"QCBS 

 2017-3-1 الحقة

توظيف خبير تخزين بيانات نظام  1-5
 الفنية ”GIS“المعلومات الجغرافية 

24000 
 
 

استشاري  البنك الدولي
 ”.I.C”مستقل

 2017-1-1 الحقة

     732400 المجموع 

 الجوانب البيئية واالجتماعية )ومنها الضمانات الوقائية( 
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للمشروع  «والضمانات الوقائية ستثماراالأمين »سوف يعمل صندوق تطوير وإقراض البلديات بصفة  (26
المقترح؛ وبناًء على ذلك، سيقوم هذا الصندوق بإعداد إطار العمل المعني باإلدارة البيئية واالجتماعية 

“ESMF”،  انتفاعها من المشروع فيالمحتمل الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي بالّتشاور مع وزارة 
 المناطق الحضرية الخمس الُمشاِركة في المشروع. وأثناء تنفيذ المشروع المقترح، َيضمُن صندوُق
تطوير وإقراض البلديات، بالّتعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي الُمستفيدة داخل 

أنشطة المشروع المقترح حسب  ّم فرُزيتبأْن المناطق الحضرية المشاِركة في المشروع المقترح، 
األصول، وبأن تتضّمن المشاورات الخاصة بالمساعدات الفنية / بناء القدرات شروَط المرجعية: 
االختصاصات والصَّالحّيات المالئمة لمعالجة تدابير تخفيف اآلثار االجتماعية والبيئية المحتملة، 

دُِّم صندوُق تطوير وإقراض البلديات إلى البنك الدولي . وُيقلتخفيفها وتحليلها واقتراح تدابير ُأخرى
عن فرز األنشطة، وأدوات المتابعة التي ُأِعدَّت ِخصِّيصًا لتناسب مختلف جوانب المساعدات  تقاريَر

الفنّية التي يكون لها آثاٌر بيئية واجتماعية. ويضمن صندوُق تطوير وإقراض البلديات أيضًا متابعَة 
باإلدارة البيئية واالجتماعية؛ والرُّجوع إلى  ةطر العمل المعنيُأوقائية، ومنها مثاًل أدوات الضمانات ال

تلك الضمانات واإلفصاح عنها حسب األصول، ووفق سياسات البنك الدولي، الواجبة التطبيق. وُتلقى 
مسؤولية اإلشراف على امتثال المشروع المقترح للضمانات الوقائية، على كاهل صندوق تطوير 

لتطوير الدولي إقراض البلديات، لما يملكه من تاريخ طويل في العمليات الّتنفيذية العائدة للبنك و
 –ومشروع تطوير البلديات  ،“EMSRP” خدمات البلديات الطارئمشروع إعادة تأهيل )دعم( "البلديات )

المرحلة الثانية، ومشروع تحسين الحكم المحلي  –المرحلة األولى، ومشروع تطوير البلديات 
في  يّتصفان بالكفاءةوالخدمات المحلية(. ويحتفظ صندوق تطوير وإقراض البلديات بفريقي عمل 

المجالين البيئي واالجتماعي؛ فهما على اطِّالع بسياسات البنك الدولي، ولهما سجٌل حافٌل باإلنجازات 
 من خالل العمليات الّسابقة.

 الّرصد والتقييم:
رصد وتقييم الّنشاطات التي يحتويها هذا يضّطلُع صندوق تطوير وإقراض البلديات بالمسؤولية عن  (27

رح، ومنها تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، ونتائج المشروع، واألداء المادي، تالمشروع المق
محلي بالمسؤولية عن توفير واالستئماني وذلك الخاص بالضمانات الوقائية. وتضطَّلع وزارة الحكم ال

الُمعطيات الفنية لصندوق تطوير وإقراض البلديات، وهي تحديدًا: الجوانب الفنّية للمشتريات، والنتائج 
المتحّققة لكل مؤشِّر من مؤّشرات النتائج لرصد الّتقدِّم تجاه تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، وتفاصيل 

الّرصد والّتقييم أيضًا النتائج التي ال يرصدها إطار العمل  نشاطات المشروع المقترح. وتضمُّ نشاطات
المعني بالنتائج، مثل جمع الّتغذية الّراجعة )اآلراء، والمالحظات ..( نصف الّسنوية من المناطق 
الحضرية المشاركة في المشروع المقترح، والموالفة الالحقة لذلك ألنشطة المشروع المقترح. وُيخطَّط 

ح في المدى رقتييم ُمنظٍَّم هيكليًا للقدرات التي ُطوَِّرت من خالل هذا المشروع الُمكذلك إلجراء تق
ينال  البلديات وما زال ُيقدُِّم أداًء المتوسط، وفي نهاية المشروع. ولقد كان صندوق تطوير وإقراض

ج تطوير جمع، وتجميع وتحليل النتائج التي ُتحقّققها البلديات في إطار برنام مجاالت الرَّضى في
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، والتي ُتحقِّقها وزارة الحكم المحلي في إطار برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات البلديات الثاني
بصفتها الجهة الُمنفِّذة للبرنامجين كليهما. ويمتلك صندوق تطوير وإقراض البلديات نظامًا قوّيًا  ،المحلية

ًا )قائمًا على شبكة اإلنترنت( إلدارة البرامج إليكترونيمعلوماتيًا للّرصد والّتقييم، يستعمل نظامًا 
“PGMIS”،  إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية ألتمة عملية تجميع البيانات، وتخزينها وعرضها

-Results“كجزٍء من نظام الرَّصد والّتقييم القائم على النتائج. وقد واءم دليل الّرصد القائم على النتائج 

Based Monitoring Manual”  أهداف مختلف المشاريع والبرامج التي نّفذها صندوق تطوير فرادى
وإقراض البلديات، مع األهداف االستراتيجية لسياسة التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية. وفي ظل هذا 

أي ترتيبات إضافية أو كوادر إضافية لعمليات الّرصد والّتقييم الخاصة بهذا عمل حاجة ل الحال، ال
   المشروع المقترح. 
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 : ُخطة دعم الّتنفيذالُملحق الرابع

 البلد: الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 (P150991)مشروع الُمدن المتكاملة والّتنمية الحضرّية  -GZاسم المشروع المقترح: 

 والّنهج الالزمان لدعم الّتنفيذاالستراتيجية  (أ 
يهدُف هذا المشروع المقترح إلى استعمال آلية العمل الّنافذة حالّيًا، والمعنية بتنفذ برنامج تطوير  (1

وذلك من خالل صندوق تطوير  ، إلى أكبر مدًى ممكن،”MDP-II“المرحلة الثانية  –البلديات 
لقطاع الحكم المحلي ينتهجه البنك الدولي. ولكن ؛ وذلك لتعزيز تنفيذ نهٍج متكامٍل وإقراض البلديات

بالنسبة إلى الجوانب الفنّية للمشروع المقترح، فُينتظُر من المناطق الحضرية الُمشاِركة في 
 –المشروع، ومن وزارة الحكم المحلي أن ُتؤدِّيًا دورًا أكبر من دور برنامج تطوير البلديات 

، في حين تبقى المسؤولية االستئمانية، والمسؤولية عن المرحلة الثانية لتحديد وتنفيذ األنشطة
 الضمانات الوقائية، والمسؤولية الُكلية عن اإلبالغ ُملقاًة على كاهل الصندوق.

مع أّن مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذيها ال تزال تدعم توحيد قطاع الحكم المحلي، وتطوير  (2
ي، فإّن موضوعات تنسيق المناطق الحضرية الكبرى، القدرات األساسّية لفرادى هيئات الحكم المحل

واالعتبارات المكانية للّتخطيط لالستثمارات ، والّتخطيط الحضري المتكامل والفاعل، واالرتباط 
االستراتيجي مع القطاع الخاص والمواطنين لغايات الّنمو الحضري تعتبر موضوعات جديدة على 

إّن خطة دعم الّتنفيذ لهذا المشروع المقترح ُمصمَّمة لضمان قطاع الُحكم المحلي. وبناًء على ذلك، ف
من الجهات المعنية  للمشروعوكسب التأييد  ،أن تكون الّتجهيزات األولية للمشروع، والعمل الّتحليلي

بالتأكيد، لكي ُتعالج الفجوات صاحبة المصلحة، وإطالق المشروع الُمقترح عوامل مضمونة 
ُقدراتية المرتبطة بالكيانات الّتنفيذية. وتهد خطة دعم الّتنفيذ إلى تركيز الدعم المعرفّية والّتحدِّيات ال

  على المجاالت التي تكون فيها الكيانات الُمنفِّذة أقل خبرًة، والتي تكون فيها بحاجة إلى تقوية أكبر.

 خطة دعم الّتنفيذ: ( ب
ُبِنَيت خطُة دعم التَّنفيذ حول البعثات نصف الّسنوية )التي تتضمن زيارات إلى المناطق الحضرية  (3

المشاِركة في المشروع الُمقترح، إلى جانب عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة الحكم المحلي 
ة وصندوق تطوير وإقراض البلديات على المستوى المركزي(، حول اجتماعات المؤتمرات الُمتلفز

الشهرية بين فريق البنك الدولي والحكومة، وُمراجعي االمتثال االستئماني. وُيقدَُّم أيضًا الّدعُم من 
وُتجرى أيضًا االستشاري الُمعين لفترة قصيرة األجل أو من الكوادر طوال دورة المشروع المقترح. 

فيذ، لمراجعة األداء شهرًا من بدء الّتن 36مراجعة منتصف المدة للمشروع المقترح، بعد حوالي 
بعمق، استنادًا إلى الّتقدُّم الُمحرز، والّدراسات التي ُأجريت بشأن مراجعة منتصف المدة، وذلك 

 إلدخال أي تعديالت ضرورية على جوهر المشروع المقتح والجدول الزمني. 
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كرة، وذلك بهدف سوف يتطلَّب المشروع المقترح دعمًا ُمستفيضًا في بداية الّتنفيذ، وفي المراحل المب (4
ملء الفجوة المعرفية بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة، وللّتعويض عن االفتقار إل المؤّسسات 
القانونية بشأن الّتنسيق داخل المناطق الحضرية، وكسب التأييد لمحّط اهتمام المشروع بشأن المناطق 

لقًا الّسعي إلى متابعته بطريقة الحضرية، وارتباط القطاع الخاص ألجل الّنمو، الذي لم يتّم ُمط
ُمَمْنَهجة. ويكون الّنهج الُمقّسم إلى مراحل متدرجة حيوّيًا لكي ينطلق العنان للمشروع المقترح، عن 

من  طريق الّتسريع في إنتاج عدد قليل من الُمخرجات الّتحليلّية الملموسة في الفترات األولية
نهوج الّتطوير الحضري الجديدة، والتي يدعمها هذا المشروع، والتي ُتعتبر أمثلًة ملموسًة على 

 المشروع المقترح.

 تختلط المهارات التالية في بعضها بعضًا، وُتقّدر االحتياجات من الموارد: (5

 محّط االهتمام الرئيس من حيُث دعم الّتنفيذ:
 

 دتقديرات الموار المهارات التي يحتاجون إليها محّط االهتمام الرئيس الفترة الزمنية
أول اثني عشر 

 شهرًا
تيسير آلية العمل المعنية بالّتنسيق داخل 

الّتكّتل، والبدء بأنشطة بناء القدرات على 
 مستوى المناطق الحضرية

الّتجهيز المؤّسسي للمنطقة الحضرية 
الكبرى، والّتخطيط الحضري، وتوّقعات 

النمو السكاني، واستراتيجية التنمية 
ونظام المباني، والّتخطيط االقتصادية، 

للبنى الّتحتّية، واالستئمان، والضمانات 
 الوقائية، والرصد والتقييم. 

170.000 

إلى أن يحين موعد 
مراجعة منتصف 

 المدة 

االستمرار في بناء القدرات، ومراجعة 
  المخرجات الّتحليلية

 140.000 نفس ما ورد أعاله

مراجعة منتصف 
 المدة

 150.000 نفس ما ورد أعاله ةمراجعة منتصف المد

الفترة الالحقة 
لمراجعة منتصف 

 المدة

االستمرار في بناء القدرات، وتنفيذ 
الُمخرجات الّتحليلّية )على سبيل المثال، 

االنتفاع من قوائم جرد األراضي 
  الّشاغرة(

 140.000 نفس ما ورد أعاله

 4المجموع )
 سنوات(

  600.000 

 

 خليطُالمهاراتُالمطلوبةُ

عددُالموظفينُ/ُ المهاراتُالمطلوبة

 أسابيع

 المالحظات عددُالر حالت

، بصفة مستمرةإلى العميل تقديم دعم تنفيذي   TTL 54 10قائد يريق مهّمات 



  53من 54 صفحة

 

إرسال بعثات لدعم التنفيذ مرتين يي السنة، 

القيام بزيارتي إشراف إضاييتين أثناء يترة 

 التّجهيز للمشروع

اختصاصي تحليل مكاني / تخطيط 

 حضري

12 

 

بعثتان يي النسة المالية األولى، تليهما بعثة  5

 سنوية، ومراجعة منتصف المدة. 

 5 12 اختصاصي تنمية اقتصادية مكانية

 

بعثتان يي النسة المالية األولى، تليهما بعثة 

 سنوية، ومراجعة منتصف المدة.

اختصاصي تخطيط بنية تحتية 

  للتواصلية

10 

 

 بعثة سنوية، ومراجعة منتصف المدة. 4

تقديم دعم تنفيذي إلى العميل بصفة مستمرة،  مقيم يي المكتب القطري 40 دعم تشغيلي / رصد وتقييم

 إرسال بعثات لدعم التنفيذ مرتين يي السنة 

 16  مساعد برنامج

 

  دعم للفريق بصفة مستمرة مقيم يي المكتب القطري

بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصف  مقيم يي المكتب القطري 8 الشراء

 المدة. 

بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصف  مقيم يي المكتب القطري 8 اإلدارة المالية

 المدة.

بعثات مرتين يي السنة ومراجعة منتصف  مقيم يي المكتب القطري 8 الضمانات الوقائية البيئية

 المدة.

الوقائية االجتماعية الضمانات 

  والتنمية االجتماعية

 بعثات مرتين يي السنة 8 10

 موظفون / أسابيع ألي عملية إعادة هيكلة 0 1 القانونية

 موظفون / أسابيع ألي عملية إعادة هيكلة 0 1 الصرف

   180 المجموع

 
 

 


