
ية المتكاملة ) وع المدن والتنمية الحضر  (ICUDمشر

 

وع:   عن المشر

 

ية المتكاملة وع المدن والتنمية الحضر وع ممول من البنك الدولي لمدة  ICUD - مشر
سنوات يتم  4، هو مشر

اكة مع  وزارة الحكم المحلي وصندوق تنمية وإقراض البلديات
وع عل تعزيز . تنفيذه بالشر سيعمل المشر

ي المستدام من خالل القدرات  ية المشاركة للتخطيط للنمو الحضر المؤسسية والتقنية للمناطق الحضر

 . توفير المساعدة التقنية، السلع، والتدريب

 

 

وع   : (PDO)األهداف اإلنمائية للمشر

وع  ي للمشر
ية للتخطيط للنمو  ICUDمن ( PDO)الهدف اإلنمائ  ي المناطق الحضر

ر
هو تعزيز قدرة المشاركة ف

ي المستدام  . الحضر

 

وع  : المستفيدون من المشر

 
ية ية من أرب  ع تجمعات حضر ي المناطق الحضر

ر
وع المشارك ف ي الضفة الغربية  1سيتكون المشر

ر
نابلس )ف

ية الخمس المشاركة بسبب وقد تم اختيار هذه . ومدينة غزة( والخليل وبيت لحم ورام هللا المناطق الحضر

اتيجية من حيث عدد السكان والنمو االقتصادي المستقبلي  ي هذه . أهميتها اإلسير
ر
يقدر عدد السكان ف

ية كما هي حالًيا  ي ل  ) 1,340,4253المناطق الحضر
بناًء عل تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينر

وحدة محلية  30جمالي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن ٪ من إ28وهو ما يمثل ( 2016 / ،  456

 (. مجلس قروي 14بلدية و 16)

 

ية هي  ي المناطق الحضر
ر
 : وحدات الحكم المحلي المحددة حالًيا ف

(i) ة وبيتونيا ورسدا و أبو قش ة مع بلديات رام هللا والبير  . تجمع رام هللا البير
 

                                                           
 واإلسكان العمل أسواق مع القائمة والقروية البلدية المجالس حدود عبر تمتد مبنية حضرية مناطق بأنها الحضرية التجمعات تعرف. 111

 .المختارة المحلي الحكم ووحدات المحلي الحكم وزارة مع بالتشاور و الحضري للمدى المكاني التحليل خالل من تحديدها وتم المشتركة



(ii)  ، بيت جاال ، بيت ساحور ، الدوحة ، تجمع بيت لحم مع السلطات المحلية بيت لحم
 . ارطاس ، الخضر 

 

(iii) ودير الحطب وسليم وروجيب  تجمع نابلس مع بلدية نابلس والمجالس القروية لعزموط
ف ر وزوايتا وبيت وزن ودير رسر  . وكفر قليل وعراق بورين وتل ورصة وبيت ايبا وقوصير

 

(iv) كاحل  تجمع الخليل يتكون من بلديات الخليل، تفوح، دورا، حلحول، بيت . 
ية كثيفة للغاية ويبلغ عدد سكانها أكير من   300مدينة الخليل والمدن األرب  ع المجاورة لها هي مناطق حضر

 . 2016ألف بحلول نهاية عام 

 

(v)  قطاع غزة كثيف السكان مما يجعل من الصعب تحديد تكتل واضح. بلدية غزة مدينة غزة .

فة للعمل عير الحدود اإلدارية ، وكذلك العدد بعد التشاور مع مدينة غزة ومراعاة القيود المختل
وع  كز مشر ي مدينة غزة ، سير

ر
 . دعمه فقط عل مدينة غزة ICUDالضخم والسكان الكثيف ف

 

 

 

وع  : مكونات المشر

ي المستدام: 1العنض   . التخطيط للنمو الحضر

 

ي: 1.1المكون الفرعي  - يهدف هذا المكون إل . دعم تنمية القدرات المنظمة لتخطيط  النمو الحضر
ية المشاركة، واألساس التحليلي لممارسات  تعزيز القدرة المؤسسية والتقنية للمناطق الحضر
ي المستدام من خالل توفير المساعدة التقنية  ي الحالي  للتخطيط للنمو الحضر

التخطيط الحضر
(TA )والسلع ، والتدريب ، . 

 

ر الم -المعلم األول  • ية والحفاظ عليها بنشاطإنشاء آليات تنسيق بير  . ناطق الحضر
 

ي  •
ي الحالي . المعلم الثائر

 . التقييم األساسي الكامل للمدى الحضر
 

ي يتم تحليلها من حيث . المعلم الثالث •
ي النر تمرين كامل لتطوير سيناريوهات النمو الحضر

 . التكلفة ، والكشف عنها للجمهور 
 



ر عل أساس سيناريو تعديل خطط وحدات الحكم المحلي . المعلم الرابع • لألعضاء المعنيير
ية ي األمثل المحدد عل مستوى المنطقة الحضر  . النمو الحضر

ي : 1.2المكون الفرعي  -
ر
ية ف ي للمناطق الحضر دعم مخصص مدفوعا بالطلب لتخطيط النمو الحضر

 . الضفة الغربية
 

ي للمنطقة ا : 1.3المكون الفرعي  - ي دعم مخصص مدفوعا بالطلب لتخطيط النمو الحضر
ر
ية ف لحضر

 مدينة غزة: غزة
 

وع وتكلفة اإلدارة: 2المكون   . دعم تنفيذ المشر

 

ي ودعم التنفيذ 
اف الفنر سيمول هذا المكون كل من التدريب، وتكاليف التشغيل، والسلع الالزمة لإلرسر

ي 
ف تقنر ر األمور األخرى سيكون هناك مشر ح الذي سيتم تنفيذه، من بير وع المقير من قسم ( TS)للمشر

ي 
ر
ي ف ي  MOLGالتخطيط الحضر

ر ( TC)، المنسق التقنر ر المحليير لمناطق بيت لحم والخليل ( LC)والمنسقير

ة وبيتونيا  ر رام هللا والبير كة بير سيمول هذا (. RAB)ونابلس والمنسق المحلي الحالي لوحدة التنسيق المشير

ا رسوم إدارة صندوق تنمية وإقراض البلديات 
ً
يات والتمويل ( MDLF)المكون أيض الذي سيدير المشير

ي 
ف التقنر ح بناًء عل المدخالت الفنية من المشر وع المقير  . والضمانات واإلبالغ للمشر

 

 

 

يك التمويل  : مساهمة رسر

وع ممول من البنك الدولي بمبلغ 
سيتم توفير مخصص للتمويل بأثر رجعي بقيمة . مليون دوالر أمريكي  5المشر

إل صندوق تمويل األلفية لتغطية التمويل الالزم ، عل ( ٪ من مبلغ المنحة10)دوالر أمريكي  500.000

ي وتكاليف التشغيل األولية 
ف الفنر  .. سبيل المثال راتب المشر

 

 


