
 وثيقة البنك الدولي
 

 
 لالستعمال الرسمي فقط

 PAD1098وثيقة تقييم البرنامج رقم: 
 

 وثيقة تقييم البرنامج 
 بشأن منحة مقترحة

 
  ماليين دوالر أمريكي 5بمبلغ 

  (TFGWB)ي للضفة الغربية وقطاع غزة االستئمانمن الصندوق 
 

  –بتمويل مشترك من الشراكة الخاصة بتطوير البنية الّتحتّية 
 (PID MDTF)ات متعدد المانحين االستئمانصندوق 

 مليون دوالر أمريكي  13بقيمة 
 

 ُمقدَّمة إلى منظمة الّتحرير الفلسطينية 
 )لمنفعة السلطة الفلسطينية( 

 
 ”LGSIP“ج تحسين الُحكم المحلي والخدمات المحلّية ملبرنا

 2015، / تشرين األولأكتوبر 7
 الممارسة العالمية لألمور االجتماعية والحضرية والّريفّية والصمود

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 ,Local Governance and Service Improvement Programة لوثيقة البرنامج نصي)ترجمة "ُتوزَُّع هذه الوثيقُة 

(Program Appraisal Document dated October 7, 2015 (Report Number PAD: 1098) ، على نطاق
ن عواجباتهم الرسمّية. وخالفًا لذلك، ال يجوز اإلفصاح  أداءمحدود، ويجوز استخدامها من جانب من يتلّقونها فحسب أثناء 

لم أن هذه . مع الع، و ذلك في حين أن يتم التحقق من سالمة محتوياتهاالدوليمحتوياتها من دون تفويض مسبق من البنك 
  " الوثيقة ستكون قيد اإلفصاح العام فور االنتهاء من تدقيقها و بحسب سياسة البنك الدولي في اإلفصاح العام.
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 ُمكافئات العمالت 

 ( 2014آب / أغسطس  31)سعر الصرف المعمول به بتاريخ 

 

  = وحدة العملة 
 دوالر أمريكي 1 = يورو  0.76

 دوالر أمريكي 1 = شيقل إسرائيلي جديد (3.57)
 

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

 

 األولى بالحروف ةالمختصر  سمياتوالتَّ  الُمختصرات

ACIP Annual Capital Investment Plan   السنوية الستثمار الرأسمالياخطة 
AfD French Agency for Development (Agence Française de Développement) لتنمية لفرنسية لوكالة اال  
BTC Belgian Development Agency لتنمية لبلجيكية لوكالة اال  
CDD Community-Driven Development التنمية التي يقودها المجتمع المحلي 
CPS Country Partnership Strategy استراتيجية الشراكة القطرية    
CTA Central Treasury Account  حساب الخزينة المركزي 
DfiD Department for International Development – UK المملكة المتحدة  –دائرة التنمية الدولية   
DLI Disbursement Linked Indicator مؤشر مرتبط بالصرف 
DP Development Partner شريك في التنمية 
EIA Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئي 
ESIA Environmental and Social Impact Assessment تقييم اآلثارر البيئية واالجتماعية 
ESMM Environmental and Social Management Manual دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية 
ESSA Environmental and Social Systems Assessment  تقييم الّنظم البيئية واالجتماعية 
EU European Union األوروبي  داالتحا  
F&C Fraud and Corruption الغش )التحايل( والفساد 
FMIS Financial Management Information System ات اإلدارة المالية نظام معلوم  
FSA Fiduciary Systems Assessment تقييم النظم االتئمانية 
GDP Gross Domestic Product  الناتج المحلي اإلجمالي 
GG Good Governance الحكم الرشيد 
GGIB Good Governance and Institutional Building المؤسسات  ءوبنا الّرشيد الحكم  
GiZ German Agency for International Cooperation  

(Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit)  الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
GoI Government of Israel حكومة إسرائيل )الحكومة اإلسرائيلية(    
GRM Grievance Redress Mechanism التظلم و الشكاويآلية   
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IBRD International Bank for Reconstruction and Development البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
ICC International Criminal Court المحكمة الجنائية الدولية 
IDA International Development Association المؤسسة الدولية للتنمية 
IGFR Inter-governmental Fiscal Relations ت المالية العامة بين الجهات الحكومية العالقا  
IPSAS International Public Sector Accountings Standards معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
IRA Integrated Risk Assessment التقييم المتكامل للمخاطر 
JSC Joint Services Council مجلس خدمات مشترك 
KfW German Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) بنك التنمية األلماني 
LGU Local Government Unit وحدة حكم محلي    
LGSIP Local Governance and Services improvement Program   برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية
MC Minimum Condition   شرط الحد األدنى أو الحدود الدنيا للشروط
MDLF Municipal Development and Lending Fund قراض صندوق تطوير   البلديات وا   
MDP Municipal Development Program برنامج تطوير البلديات 
MoLG Ministry of Local Government وزارة الحكم المحلي 
NDP National Development Plan خطة التّنمية الوطنية 
O&M Operations and Maintenance التشغيل والصيانة    
PA Palestinian Authority السلطة الفلسطينية 
PACC Palestinian Anti-Corruption Commission هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 
PAD Program Appraisal Document وثيقة تقييم البرنامج 
PAP Program Action Plan “LGSIP” التحسين  برنامجخاصة بعمل الالخطة   
PC Program Committee “LGSIP” )برنامج التحسين  لجنة البرنامج  
PDO Project Development Objective الهدف التنموي )اإلنمائي( للبرنامج 
PID Partnership for Infrastructure Development  تطوير البنى التحتية الخاصة بالشراكة  
PforR Program for Results 

 ”LGSIP“ضمن برنامج  "(PforR)أداة اإلقراض: "تمويل البرامج وفقًا للنتائج  
PGMIS Program Management Information System نظام معلومات إدارة البرنامج 
POM Program Operation Manual دليل عمليات البرنامج 
PFM Public Financial Management  المال العام إدارة األموال العامة أو إدارة  
RBM Results-based Monitoring and Evaluation والتقييم على أساس النتائج المتابعة  
SAACB State Audit and Administrative Control Bureau   ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني
SDC Swiss Development Cooperation لتعاون اإلنمائي لسويسرية لوكالة اال  
SDIP Strategic Development and Investment Planning   الخطة االستثمارية التنموية االستراتيجية
TA Technical Assistance المساعدات الفنية 
TFGWB Trust Fund for Gaza and West Bank  ي للضفة الغربية وقطاع غزة االستئمانالصندوق  
UNDP United Nations Development Program رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ب  
VLD Voluntary Land Donation التبرع الطوعي باألراضي 
VC Village Council مجلس قروي 
VNDP Village and Neighborhood Development Project مشروع تطوير األحياء والقرى 
WB&G West Bank and Gaza الضفة الغربية وقطاع غزة 
WBG World Bank Group جموعة البنك الدولي م  
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نائب رئيس مجموعة البنك الدولي اإلقليمي لمنطقة الشرررررررررق 

  :األوسط وشمال أفريقيا
 حافظ غانم 

المرردير القطري لمكتررب البنررك الرردولي في الضررررررررررررررفررة الغربيررة 
  :وقطاع غزة

 Steen Lau Jorgensenستين الو جورِغنِسن  

  :للممارسات العالمية أولمدير 
 مدير الممارسات: 

  Ede Jorge Ijjasz-Vasquez ورجي إيجاس فاسكيزإدي ج 
 Ayat Solimanآيات سليمان 

 Björn Philippبيورن فيليب   قائد فريق العمل:
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 الضفة الغربية وقطاع غزة 
 برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية 

 
 جدول المحتويات 

 

 1 ................................................................................................................................................. االستراتيجيّ  السِّياقُ : أوالا 

ياق .أ  1 ....................................................................................................................................................... الُقطري   السِّ

ياق .ب ياق القطاعي الس  سي والس   2 ............................................................................................................................... المؤس 

 6 ......................................................................................األداة الستعمال الموجبة واألسباب المساعدات استراتيجية مع العالقة .ج

 LGSIP” ............................................................................................................................ 9“ الّتحسين برنامج وصف: ثانياا 

 LGSIP” ................................................................................................................................ 9“ الت حسين برنامج مجال .أ

نموي الهدف .ب حسين لبرنامج( اإلنمائي) الت   LGSIP” ..................................................................................................... 17“ الت 

 LGSIP” ................................................................................................................................ 17“ التحسين برنامج نشاطات. ج

 22 د

 24 ................................................................................ بالصرف المرتبطة والمؤشرات ”LGSIP“ التحسين لبرنامج الرئيسة النتائج.  ه

 28 .................................................................................................................................. النظم تقوية ونشاطات القدرات بناء. و

 29 ........................................................................................................................................... الّتحسينًبرنامجًتنفيذ:ًثالثا ً

سية الترتيبات. أ نفيذ وترتيبات المؤس   29 ................................................................................................................................. الت 

 30 ................................................................................................................................................... النتائج وتقييم متابعة. ب

 31 ............................................................................................................................ التحقق وبروتوكوالت الصرف ترتيبات. ج

 34 ................................................................................................................................................... التقييمًملخص:ًرابعا

 LGSIP” ......................................................................................... 34“) التحسين لبرنامج االقتصادي التقييم ويشمل) الفني بالجان. أ

 41 .................................................................................................................................................... االستئماني الجانب.  ب

 41 ......................................................................................................................................... واالجتماعية البيئية أثيراتالت. ج

 44 .......................................................................................................................... للمخاطر المتكامل التقييم مصفوفة ملخص. د

 46 .............................................................................................................................. للبرنامج تفصيليّ  وصف: 1 – الُملحق

 84 ................................................................................................................................. النتائج إطار مصفوفة: 2 – الملحق

رف، الُمرتبطة المؤّشرات: 3- الُملحق  100 ......................................................................... الّتحّقق وبروتوكوالت الصَّرف وترتيبات بالصَّ

 118 .......................................................................................................................................... الفّني التقييم: 4 – الُملحق
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 147 ............................................................................................................................. االستئمانّية النظم تقييم: 5 – الملحق

 160 .......................................................................................................... واالجتماعية البيئية النُُّظم تقييم ُملّخص: 6 – الملحق

 LGSIP” ............................................................................................. 186“ الّتحسين ببرنامج الخاصة عملال خطة: 8 – الملحق

 188 ..................................................................................................................................... التنفيذ دعم خطة: 9 – الملحق
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 صحيفة بيانات وثيقة تقييم البرنامج 
 الضفة الغربية وقطاع غزة 

 (P148896)برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية 

 وثيقة تقييم البرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 التطوير الحضري والريفي واالجتماعي 

. 

 المعلومات األساسية 

حزيران / يونيو  15التاريخ: 
2015  

 الحضرية القطاعات 

 البلدي )المحلي( وبناء المؤسساتالحكم  :المحاور ستين يورِغنسن المدير القطري: 
مدير الممارسات/مدير أول 

 للممارسات العالمية 
-إدي جورجي إيجاسكس

 فاسكييز 
 حوكمة القطاع العام والتطوير الحضري 

   P148896 رقم التعريف بالبرنامج: 

   بيورن فيليب  قائد )قادة( فريق المشروع

 مدة تنفيذ المشروع: 
كانون  31تاريخ الّنفاذ المتوّقع للتمويل: 

  2015ول األ 
كانون  31التاريخ المتوّقع إلقفال التمويل:  

 2020األول 

 1تاريخ البد: 
ثاني ال انونك

2016  

 2020ول األ  انونك 31 تاريخ االنتهاء  

. 

 بيانات تمويل البرنامج 

 [
[   

   ] قرض
] 

 أخرى [ X ] منحة

[  
] 

   ائتمان

 ات / أخرى )بالمليون دوالر أمريكي(: االستئمانبالنسبة إلى القروض / 

 18مجموع تكلفة البرنامج: 
 مليون دوالر أمريكي

مجموع التمويل   
من البنك 
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 5 الدولي:
ماليين دوالر 

 أمريكي

مليون  13 مجموع التمويل المشترك:
دوالر 
 أمريكي

 
الفجوة التمويلية: 

 صفر
 

 

. 

  المبلغ مصدر التمويل

 مليونان 2  المنحة )المتلقَّي( الُمقترض / متلّقي

 التمويل الخاص 
 (MDTF)  ي متعدد المانحيناالستئمانالصندوق الخاصة بالشراكة 

 ماليين  5
  مليون 13

 مليون 20 المجموع

. 

  المقترض: وزارة المالية

 الجهة المسؤولة: وزارة الحكم المحلي 

 وكيل الوزارة مسّمى الوظيفة: السيد محمد حسن جبارين   جهة االتصال:

البريد   972 2 240 1455 رقم الهاتف: 
 اإللكتروني:

mohjabarin@yahoo.com 

قراض البلديات   ”MDLF”الجهة المسؤولة: صندوق تطوير وا 

  مسّمى الوظيفة: المدير العام بالنيابة جهة االتصال: السيد حازم القواسمي 

البريد  970 2 2966610  هاتف:رقم ال
 اإللكتروني:

hkawasmi@mf-palestine.org 

. 

 المبالغ الُمتوّقع صرفها )بالمليون دوالر أمريكي( 

السنة المالية  السنة المالية
2016 

السنة 
المالية 
2017 

السنة 
المالية 
2018 

السنة المالية 
2019 

السنة المالية 
2020 

السنة المالية 
2021 

  

   3.8 4.2 4.5 3.5 1 مليون 1 سنوياً 

   18 14.2 10 5.5 2 مليون 1 تراكمّياً 
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 الهدف التنموي )األهداف التنموية( للبرنامج 

لتي وتحسررررررررررين مسررررررررررتوى تقديم الخدمات المحلية في القرى ا ،نظام تمويل الحكم المحلييتمّثل الهدف التّنموي )اإلنمائي( للبرنامج في تقوية 
  يشملها البرنامج.

 االمتثال

 السِّياسة

من حيث المحتوى  ”CAS“هل البرنامج ينحرف عن مسار استراتيجية المساعدات القطرية 
 أو من جوانب ُأخرى مهّمة؟ 

Yes [ ] No [X] 

. 

بشأن سياسات البنك الدولي الواجبة التطبيق على عمليات  تنازالتهل يتطلب البرنامج أي 
 ؟’PforR‘البرامج وفقًا للنتائج تمويل "

 [X] ال [ ] نعم

 [  ] ال [  ] نعم هل وافقت إدارة البنك الدولي على التنازالت؟

 [X] ال [  ] نعم الّسعي إلى الحصول على أي تنازل عن الّسياسات من مجلس إدارة البنك؟  هل يتمّ 

 [ ] ال [X] نعم هل يستوفي البرنامج أي معايير إقليمية ليكون جاهزًا للتّنفيذ؟ 

  عاليةالّتصنيف الكلي للمخاطر: 

 المواثيق القانونية

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

 مرة واحدة   من اتفاقية المنحة(  01-4إضافية )المادة  عالجيةتدابير 

 العهدوصف 

حبأحداث  )ك( من الشررررررروط الموّحدة، التي تتأّلف مما يلي: تتأّلف  02-4المشررررررار إليها في الفقرة  ،من المنحة( تعليق حّق المتلقِّي في السررررررّ
)ك( من الشرررروط الموّحدة مما يلي: )أ( نشررروء وضرررع يجعل تنفيذ البرنامج، أو جزء  02-4الفقرة أحداث التعليق اإلضرررافية، المشرررار إليها في 

 –ج( أو تعليق تنفيذه، لكي يؤثِّر على قدرة المتلّقي، مادِّيًا وَسلبًا، على تحقيق هدف البرنامج. ) جر منه، أمرًا ُمستحياًل. )ب( تعديل البرنامكبي
أو  المشرررررررررررررترك، كلياً ء أو إنهاء الحّق في سرررررررررررررحب العوائد المتأتّية من التمويل امن هذه الفقرة: تعليق، أو إلغ (2)( مع مراعاة الفقرة الفرعية1)

من هذه الفقرة إذا ما أثبت المتلّقي للبنك  (2)الفقرة الفرعية  تطبيقعدم يجب  (2) –، و )ج( جزئيًا، بموجب شرررررروط اتفاقية التمويل المشرررررترك
لمنصرروص عليها ا اء التزاماتهأدالدولي ما يلي: )أ( أّن هذا التعليق، أو اإللغاء، أو اإلنهاء لم يكن بسرربب إخفاق المتلقِّي للتمويل المشررترك في 

ُق مع التزامات المتلقي بم تضرررى قفي اتفاقية التمويل المشرررترك. و )ب( تواُفر أموال كافية من البرنامج من مصرررادر ُأخرى بأحكامط وشرررروطط تّتسرررِ
قبل هذا التاريخ، ولكن بعد ، من هذه االتّفاقية 03-5هذه االتفاقية. )د( اّتخاذ البنك الدولي قرارًا بعد تاريخ الّنفاذ المشرار إليه في الفقرة الفرعية 

حب من حسرررررررراب المنحة فيما لو كانت  إذاتاريخ االتّفاقية،  ل البنك الدولي تعليق حّق المتلقِّي في السررررررررّ وقع حادٌث من شررررررررأنه أن يكون قد خوَّ
إللغاء أو ديات قد خضع للّتعديل أو التعليق أو ااالتفاقية نافذة المفعول بتاريخ حدوث الحادث. )ه( أن يكون قانون صندق تطوير إقراض البل

 اإلبطال أو اإلسقاط لكي يؤثِّر ماّديًا وَسلبًا على قدرة هذا الصندوق على أداء التزامات بمقتضى هذه االتفاقية.
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 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

 مرة واحدة   من اتفاقية المنحة( 02-4تدابير عالجية إضافية )المادة 

 العهدوصف 

 .2016حزيران / يونيو  30الموعد األخير لسريان مفعول اتفاقية التمويل المشترك هو 

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

 مرة واحدة    من اتفاقية المنحة( 02-5شروط سريان المفعول )المادة 

 العهدوصف 

 لدى على شكل شهادة يرتضيها البنك الدولي من مسؤول مختّص يلتزم الُمتلّقي بموافاة البنك الدولي برأي أو بآراء يرتضيها البنك الدولي، 
وهي ُملِزمة ا، هالمتلّقي، تُفيد بأّن اتفاقية المنحة الخاصة بالبرنامج قد ُفوَِّض بها، وُصودق عليها، وُنفِّذت وأُنِجَزت حسب األصول بالّنيابة عن

 قانونّيًا لها وفق ما جاء في شروطها. 

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

 مرة واحدة   من اتفاقية المنحة( 02-5شروط سريان المفعول )المادة 

 العهدوصف 

ختّص لدى المتلّقي، يرتضيها البنك الدولي من مسؤول ميلتزم الُمتلّقي بموافاة البنك الدولي برأي أو بآراء يرتضيها البنك الدولي، على شكل شهادة 
، وأّنها ُملزمة سب األصولح ،الُمتلّقي والسلطة الفلسطينية تبّين نيابًة عن المتلّقي، بأن اتفاقية البرنامج الفرعي قد َفّوض بها وصاَدقق عليها

 طراف وفق ما جاء في شروطها. طرف من األ لقانونيًا لك

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

من  2من الجدول  ”III.B“ب -3الّتدقيق المالي للبرنامج )الفقرة 
حزيران / يونيو من كل  30  اتفاقية المنحة(. 

 سنوياً  عام

 العهدوصف 

من الشروط الموحدة التفاقية منحة البرنامج.  07-2يلتزم الُمتلقِّي بالعمل على تدقيق البيانات المالية وفق األحكام المنصوص عليها في الفقرة 
د البنك الدولي يويجب أن ُتغطِّي كلُّ عملية تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة من السنوات المالية الُمعتمدة لدى المتلّقي. ويجب تزو 

 ( أشهر من تاريخ نهاية تلك الفترة. 6بتلك البيانات المالية الُمدّققة على النحو المذكور في فترة ال تزيد عن ستة )

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

من  ”III.C“ج -3حقَّق )الفقرة بروتوكول التَّ  –الّتقييم الّسنوّي لألداء 
 مرة واحدة   من اتفاقية المنحة 2الجدول 

 العهدوصف 

للعمل وفق  ”IVA“البرنامج، بإشراك وكيل تحّقق مستقل  )البدء بتنفيذ( ( أشهر من تاريخ سريان مفعول3يلتزُم الُمتلقِّي، خالل فترة ال تتعّدى )
 من المنحة.  ”DRLS“إلعداد وتقديم تقارير تحقُّق تشهد بتحقيق النتائج المرتبطة بالصرف صالحيات )اختصاصات( يقبلها البنك الدولي، 



x 

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

الّتقييم الذي يجرية وكيل الّتحّقق  –التقييم الّسنوّي لألداء 
  .من اتفاقية المنحة 2من الجدول  ’III.C‘ج -3المستقل )الفقرة 

شباط / فبراير من كل  15
شباط /  15من  ابتداءا عام 
 (2016فبراير 

 سنوياً 

بإجراء تقييم  –امج وفق دليل عمليات البرن –جعل وكيل الّتحّقق المستقل، يقوم بزم المتلقِّي، لكل سنة مالية طوال فترة تنفيذ البرنامج، تيل
 ،يةما إذا كان قد تّم أم لم يتمَّ استيفاء النتائج المرتبطة بالصرف لتلك السنة المال يهدف إلى تقرير ما يلي: )أ(و ، ةالسنوات المالي إحدىيغّطي 

النصَّ عليها في  تمّ  امفاء تلك النتائج. )ب( مبلغ الّصرف لتلك السنة المالية استنادًا إلى معادلة الحساب حسبيالمدى الذي بلغه استتقرير أو 
 دليل عمليات البرنامج. ويجب تزويد البنك الدولي بنتائج هذا الّتقييم.

 التكرار التاريخ المحدد متكرر المسّمى

   x (2من الجدول  ’IV.B.1.c‘ج -1-ب-4شروط الصرف )الفقرة 

 العهدوصف 

تائج المرتبطة ُيقدِّم الُمتلتقِّي دلياًل ثُبوتّيًا على "الن -وما لم  -خاّصة بأي "نتائج مرتبطة بالّصرف"، إلى أن  ال تتّم أي عملية سحب  يجب أن  
 بالصرف"، يرتضي به البنك الدولي، وفق البروتوكوالت المحّددة في بروتوكول الّتحّقق. 

. 

 تركيبة الفريق

 موظفو البنك الدولي 

 الوحدة الّتخصص مسّمى الوظيفة االسم

في  أخصائي أول بيورن فيليب 
 حضريةالشؤون ال

 GSURR فريقالرئيس 

 شؤونالفي  أخصائي لينا عبداهلل
 ضريةالح

ييم فريق، تقمشترك لل رئيس
، معايير ويةمجالس القر ال

الدخول والخروج من الهيئات 
المحلية، التنمية التي يقودها 

 "CDD"مع المجت

GSURR 

أول في  أخصائي زياد أبو حسنين 
صرف المياه و ال
 صحي ال

الضمانات الوقائية  أخصائي
 البيئية 

GENDR 

مساعد لشؤون  مها بالي
 البرامج

 MNCGZ مساعد لشؤون البرامج

أول في  أخصائي فيليب وينتِشل بوتيرن 
 الجتماعيةتنمية اال

تقييم المجالس المحلية 
المشتركة، التنمية التي 

GSURR 



xi 

". CDDيقودها المجتمع "
 البناء المؤسساتي 

مستشار لفترة عمل  بشير أحمد فهيم جابر 
 ETممتدة 

Consultant 

 GGODR مشترياتالتحليل 

دارة في اإل أخصائي نادي يوسف المشني
 ماليةال

 GGODR ماليةالدارة اإل

أخصائي أول في  لينا فتح اهلل الرجوب 
  الشراء

 GGODR في الشراءأول  أخصائي

 شؤونال أخصائي في نوريكو أوي 
 حضريةال
 

تصميم معادالت التحويالت 
المالية الخاصة ببرنامج 
تحسين الحكم المحلي 

 ,”LGISP”والخدمات المحلية
معايير دخول وخروج  ،

  الهيئات المحلية

GSURR 

 أخصائييرئيس  راما كريشنان ِفنكاِتسواران 
 اإلدارة المالية

تصميم البرامج، الحكم 
  المحلي، التطوير المؤّسسيّ 

GGODR 

 GSURR التخطيط الحضري مستشار رفيف عبد الرازق 

الضمانات الوقائية  أخصائي مستشار هناء صالح 
االجتماعية، التنمية 
االجتماعية، النوع 

شراك  االجتماعي، وا 
 المواطنين

GSURR 

 WFALA مؤشرات مرتبطة بالصرف  تمويلالمسؤول  أندريانيرينا ميشيل إريك رانجيفا 

 LEGAM محامي برامج مستشار أول مي وانغ 

 موظفون آخرون )غير موظفي البنك(

 المدينة مسّمى الوظيفة االسم
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 أوالا: السِّياُق االستراتيجيّ 

ياق الُقطري   .أ  السِّ

م اتفاقيات انتقالّية مؤّقتةط طولها خمس سنوات، وذلك بعد إبراتأسَّست السُّلطُة الفلسطينية، في األصل، لتبقى قائمًة لمدة  (1
لطة مسررررررؤوليُة إدارة األراضرررررري التي تقع تحت سرررررريطرتها. َغي َر أّن اتفاقيات 1993أوسررررررلو في عام  ، وُأنيطت بهذه السررررررُّ

. 2000ة في عام نتفاضرررررة الثاني، ال بل لقد توقََّف تنفيُذها تمامًا مع بداية االعلى اإلطالق ُأوسرررررلو لم تَُنّفذ تنفيذًا كامالً 
أو الّتوّقف الّتام عنه فهي تتمّثل، في الوقت الحاضررررررررررررررر، في وجود نظام ُمتعّدد  ،أّما عواقُب ذلك الّتنفيذ غير الكامل

سررّية سرراتّية( المسررتويات من القيود المادِّية المحسرروسررة على األرض، والقيود الُمؤسررّ ت على واإلدارّية، والتي عمل )المؤسررّ
المناطق الفلسررطينية وتقسرريمها إلى عدد من الجيوب الُمتقّطعة األوصررال جغرافّيًا، تتجاوز حدود انفصررال الضررفة  تجزئة

أ( والمنطقة )ب( المنطقة )مصّنفة بالغربية عن قطاع غزة، وَتتعّداه إلى تقسيم الضفة الغربية نفسها إلى ثالث مناطق، 
 اإلدارّية واألمنّية الُمالزمة له.، وكلٌّ منها له ترتيباته  1والمنطقة )ج(

، عن تشررركيل حكومة وحدة وطنية، لتشرررمل 2014أعلنت السرررلطة الفلسرررطينية، في وقت مبكر من حزيران / يونيو عام  (2
كلَّ المسرراحة الجغرافية للضررفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة األولى خالل فترة سرربع سررنوات. َبي َد أّن تلك الحكومة لم 

 ، أّدى إلى إلحاق2014سرررطس من عام نظرًا الندالع نزاع في قطاع غزة في شرررهري تموز / يوليو وآب / أغتتشررركَّل، 
لى نشرررررررررررررروء حاجةط إلى عمليات إعادة إعمار ما دّمره الّنزاع.  د أبرم وقأضرررررررررررررررارط َخطرةط بالبنّية الّتحتية في قطاع غزة، وا 

آب / أغسررررررطس، ما زال صررررررامدًا حتى هذه اللحظة،  26ريخ الطرفان في نهاية المطاف اتفاقيًة لوقف إطالق النار بتا
 ولكّن هشاشة الوضع ال تزال قائمًة.

 انكماش، وذلك بعد حدوث 2006ألول مرةط منذ عام  2014دخل االقتصررررررررررررراد الفلسرررررررررررررطيني في مرحلة ركود في عام  (3
بسرربب تقّلص  2014في عام في المئة  0.4وتشررير التقديرات األولية إلى هبوط بنسرربة اقتصررادّي حاّد في قطاع غزة. 

في المئة تقريبًا في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي. وذلك يعود بصررفة رئيسررة إلى الحرب التي امتدت إلى  15بنسرربة 
، هذا من ناحية؛ ومن ناحية ُأخرى، ُتشررررررررررررررير الّتقديرات كذلك إلى أّن النمو 2014يومًا في الربع الثالث من عام  52

في المئة؛ يقوده إلى ذلك، بصرررررفة رئيسرررررة، الصرررررادرات واسرررررتهالك القطاع  5بية تجاوز نسررررربة الحقيقي في الضرررررفة الغر 
، ولكن 2014كان ُيتَوقَُّع له في عام  الخاص، وُتغذِّيه القروض من البنوك. وقد جاء أداء األموال الحكومية أفضل مما

قد أطلق العنان  2015 نون الثاني / ينايرة منذ شررررهر كايقرار الحكومة اإلسرررررائيلية احتجاز عوائد الضرررررائب الفلسررررطين
في  1فقررد جرى خفض العجز المتكّرر، قبررل تلقِّي الِمَنح، بحوالي أزمررة في المرراليررة العررامررة من جميع األنواع. حرردوث ل

، قّررت حكومة إسررررررائيل حجز الرسررررروم 2015نتيجًة لألداء القوي في اإليرادات. وفي أوائل عام  2014المئة في عام 
                                                           

في المئة من الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة األمنّية والمدنّية الفسلطينية بالكامل. أّما المنطقة المصّنفة  18المنطقة الُمصّنفة )أ( ُتمّثل نسبة   1
أّما المنطقة ئيلية. و في المئة من الضررررفة الغربية، وتقع تحت السرررريطرة المدنية الفلسررررطينّية، والسرررريطرة األمنّية اإلسرررررا 21)ب( فهي ُتشررررّكل نسرررربة 

يطرة المدنّية والعسرركرية اإلسرررائيلية؛ وقد عّرفتها  61الُمصررّنفة )ج( فهي ُتشرركُِّل حوالي نسرربة  في المئة من أراضرري الضررفة الغربية، وتقع تحت السررّ
ناطق الضرررررفة الغربية الواقعة خارج ، بأّنها "م1995الفلسرررررطينية بشرررررأن الضرررررفة الغربية وقطاع غزة، التي ُأبرمت في عام  –االتفاقية اإلسررررررائيلية 

وف تُنقل تدريجيًا إلى سرر –باسررتثناء القضررايا التي سرريتّم الّتفاوض بشررأنها في مفاوضررات الوضررع الدائم  –المنطقتين المصررّنفتين "أ" و "ب"، والتي 
، شررهر تشرررين " ومسررتقبل االقتصرراد الفلسررطينيالوالية الفلسررطينية وفق هذه االتفاقية. المصرردر: الضررفة الغربية وقطاع غزة: المنطقة الُمصررّنفة "ج

 ، البنك الدولي. 2013األول / أكتوبر 
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لب العضوية إلى ط تقديمهاالتي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بعد  ،ورسوم ضريبة القيمة الُمضافة الجمركية
لطة الفلسررررطينية، بسرررربب عدم حصررررولها على حوالي نسرررربة  في المئة من  70المحكمة الجنائية الدولية. وقد لجأت السررررُّ

ة فقط من رواتب موّظفيها، وأّخرت نفقاتها، ورفعت مسررررررتوى في المئ 60إيراداتها، إلى الّترشرررررريد الّنقدي، فدفعت نسرررررربة 
داد( الُمسرررتحقة للقطاع الخاص ولصرررندوق الّتقاعد. وقد تواردت تقارير مفادها أّن  رصررريد المتأّخرات )المبالغ متأّخرة السرررّ

 الحكومة اإلسرائيلية سوف تستأنف في القريب العاجل تحويل تلك اإليرادات إلى السلطة الفلسطينية. 

ياق الق .ب سيالس  ياق المؤس   طاعي والس 

ياسرررررررية والجغرافية على مدى العقدين األخيرين، اكتسررررررربت وحدات الحكم المحلي )الهيئات  (4 مع ازدياد حجم الّتجزئة السرررررررّ
ُر فيالمحلية( أهميًة ُقصرررررروى، جرَّاء تقديم الخدمات إلى السرررررركان المحلِّيين، وبخاصررررررة في المناطق  دور  هاالتي ينحصررررررِ

هذه الهيئات  ويعود تاريخ إنشاء بعضلمركزية الفتّية نسبيًا من النواحي السِّياسّية، والجغرافية والمالية العامة. الحكومة ا
، على حلّيةالم التي ما تزاُل قائمًة حاليًا إلى الّنصررررررف الثاني من القرن التاسررررررع عشررررررر، وقد أّدت هذه الهيئات ،المحلّية

لى أن  ُأنشررررررررررئت السررررررررررلطة مدى عقود َخَلت، أعمالها في ظلِّ تعق ياسررررررررررية والقانونية الُمختلفة. وا  يدات من األنظمة السررررررررررّ
سرراتِ هي  ، كات الهيئاُت المحليةُ 1993الفلسررطينية في عام   ،ةبصررورة رسررميّ  ،اإلدارية الوحيدة الموجودة والعاملة المؤسررّ

أسرررررريس ائيلي. وقد جرى، بعد تسرررررريطرة الجيش اإلسررررررر  في الضررررررفة الغربية وقطاع غزة التي كانت ترزُح، وال تزال، تحت
السرررلطة الفلسرررطينية، تقوية الهيئات المحلية كوسررريلة لتعزيز الهوية الفلسرررطينية الوطنية على المسرررتوى المحلي، وللّتغّلب 

 على الفجوات على المستوى المؤّسسّي ومستوى تقديم والخدمات.

لطة الوطنيُة وزارَة الحكم المحلي في عام  (5 سررررت السررررّ ووضررررعت لها هدفًا مبدئيًا َيتمّثل في توسرررريع نطاق إدارة ، 1994َأسررررَّ
األراضي الخاضعة لسيطرة الحكم الذاتي الذي ُتمارسه السلطة الفلسطينية. وقد أّدى هذا التأسيس إلى إنشاء العديد من 

ة الجررديرردة؛ وبحلول عررام الهيئررات المح هيئررة  350إلى مررا يزيررد عن  139، ارتفع عرردد الهيئررات المحليررة من 1997لِّيررّ
. غي َر أّن قروي كمجلس 240مصررررررّنفة كبلديات، و  137حكومة محلية، منها:  377محلّية. وُيوَجُد اليوَم ما مجموعه 
ُص هو ، و للمجالس القرويةالوظيفية للبلديات و  الصرررررالحيات واالختصررررراصررررراتقانون الحكم المحلي ال ُيميُِّز بين  ُيخصرررررِّ

. انظر الملحق 1997من قانون السلطات المحلية لعام  1سواء )المادة رقم  مجموعة المهّمات نفسها لكليهما على حد  
كان العامل  صررة للمجالس القروية(. وفي الوقت الحاضررر، ُيعتبر حجم السررّ الرابع لالّطالع على قائمة الوظائف الُمخصررّ

  الُمحدِّد الرئيس للّتمييز بين هذين المستويين من اإلدارة.
قررابلررة و محليررة وتمكينهررا لكي تؤّدي عملهررا كحكومررات محليررة تقوم بوظررائفهررا بصررررررررررررررورة مكتملررة، ُتعتبُر تقويررة الهيئررات ال (6

للمسرررررررررراءلة من المواطنين، من األولويات الرئيسررررررررررة للسررررررررررلطة الفلسررررررررررطينية. وتأتي هذه الخطوة متابعًة لخطة السررررررررررلطة 
، 2016 – 2014الفلسررطينية االسررتراتيجية إلصررالح القطاع العام، الُمبّينة تفاصرريلها في خطة التنمية الوطنية لألعوام 

 – 2014ها وزارة الُحكم المحلي. وُتعتبر خطُة الّتنمية الوطنية )وفي االسررررررررتراتيجيات القطاعية الّتكميلية، التي وضررررررررعت
نحين في الّتدّخالت الحكومية ودعم الماالبرنامج التنموي االسرررتراتيجي للسرررلطة الفلسرررطينية، الذي تسرررترشرررد به ( 2016

وتتناغم  ،(هيكلّياً ُبنيوّيًا ) ، وهي مُنظَّمةٌ 2014خطة الّتنمية الوطنية في أيار / مايو  اعُتِمدتالمناطق الفلسرررررطينية. لقد 
 مع أربعة قطاعات رئيسة، هي: 
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 التنمية االقتصادية والّتشغيل. (1)
 .ساتالُحكم الّرشيد وبناء المؤسّ  (2)
 الحماية والتنمية االجتماعية. (3)
 البنية الّتحتّية. (4)

كم المحلي، قطاع الحُ  ضمنواألهداف الّتنموية للسلطة الفلسطينية  يات االستراتيجيةو وقد جرى تضمين األول
 . ات"القطاع الثاني من خطة التنمية الوطنية: "الُحكم الّرشيد وبناء المؤسستحت 

تقال من "الحكومة المحلّية"، وبصررورة تدريجية، أّنه لكي يتسررّنى االن ،تعّلق بالقطاع الفرعيأدركت السررلطة الفلسررطينية، فيما ي (7
لتدخالت ا علىوضررررررررررررع الطوارل إلى بناء الدولة، يجب إيالء تركيز أكبر تمويل الخدمات األسرررررررررررراسررررررررررررية والبنية الّتحتّية في 

امجًا شاماًل نة األخيرة، برنضمان تحقيق استدامة طويلة المدى. كذلك فقد صاغت السلطة الفلسطينية، في اآلو المؤّسسية، و 
يتأّلف من تمويل البنى التحتّية، والتطوير المؤّسسي وبناء القدرات للهيئات المحلية. وقد جرى وصف هذه األمور بمزيد من 

، الذي تّم تفصيله بإسهاب بعد الموافقة على خطة 2017 – 2015التفصيل في اإلطار االستراتيجي لوزارة الحكم المحلي 
 . 2014الوطنية  الّتنمية

، على مدى سررررررررررنوات عديدة، من خالل توجيه الشررررررررررركاء في التنمية واألموال الخاصررررررررررة مُ كان دعُم قطاع الحكم المحلي ُيقدَّ  (8
صالح اإلدارة المالية واإلدارية،  بالقطاع إلى البنى الّتحتية لتقديم الخدمات، ودون إيالء اهتمام بقضايا التشغيل والصيانة، وا 

وأداء الهيئات المحلية. وقد تحّولت السرررررررررلطة الفلسرررررررررطينية اآلن نحو توجيه الدعم إلى تقديم خدمات البنية وتحسرررررررررين تمويل 
لها المانحون، والدعم االستثماري  التحتّية المحلية من خالل مزيج من ُمخّصصات الموازنة، والعمليات االستثمارية التي ُيموِّ

شرررة، والمسررراعدات الفنية وبناء القدرات اسرررتنادًا إلى قضرررايا مواضررريعية )محورّية( الُمحّدد للهيئات المحلية في المناطق الُمهمّ 
 ُممّولة من الشركاء في التنمية. 

ركاء في الّتنمية يقّدمون الدعم للسرررررلطة الفلسرررررطينية من خالل عمليات اسرررررثمارية عديدة. ومع أّن ما زال البنُك الدّ  (9 ولّي والشرررررّ
عاّمة، ال تزال تتلّقى دعمًا اسرررررتثمارّيًا رأسرررررمالّيًا، فإّن مقدارًا كبيرًا من الموارد كان يتدّفُق البلديات والمجالس القروية، بصرررررورة 

إلى البلرررديرررات برررالمقرررارنرررة مع المجرررالس القرويرررة، عنرررد األخرررذ بعين االعتبرررار التراكم االسررررررررررررررتثمررراري الكبير غير المنجز في 
من الخدمات البلدية. وقد تلّقت المجالس القروية بعض الدعم  المجتمعات الحضرررررررية البلدية، والعدد األكبر من المسررررررتفيدين

الشرررررررركاء في التنمية اآلخرين، من  وكذلك ،”VNDP“ من خالل العمليات االسرررررررتثمارية، مثل مشرررررررروع تطوير القرى واألحياء
إلنمائي(. المتحدة ا ومنهم ودون أن يقتصَر ذلك على االتحاد األوروبي، وبلجيكا، وسويسرا والسويد )من خالل برنامج األمم

غير أّن تلك العمليات غالبًا ما كانت ُتركُِّز على االستثمارات الرأسمالية صغيرة الحجم، باستخدام مقاربة التنمية التي يقودها 
سررررررري  ن منالتوحيد الُممنهج بهدف الّتمكيالدمج و ، وللمزيد من )المؤسرررررررسررررررراتي( المجتمع. وقد تم إيالُء قدرًا أقلَّ للبناء المؤسرررررررّ

اسررررررررتدامة تقديم الخدمات على خلفية نظام الهيئات المحلية الُمجّزأة إلى حد  كبير، مع وجود عدد كبير من المجالس القروية 
 الصغيرة. 

درًا لتوليد مصرررتكون  اإلمكانيات، فال تسرررتطيع أن ومحدودة ،من حيث عدد سررركانها وهي صرررغيرةٌ  - تواِجُه المجالُس القرويةُ  (10
ًا لبلو  مسرررررررررتويات مقبولة من تقديم الخدمات بتكلفة معقولة. فأكثُر من  - إيراداتها في المئة من المجالس  85تحدِّيًا خاصرررررررررّ

نسمة؛ وحّتى العدد القليل من القرى التي لديها عدٌد من السكان أكبر نسبّيًا  4.000القروية لديها عدٌد من الّسكان يقلُّ عن 
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ة غير كررافيررة. وفي حين أنّ  تعرراني من توفير غير كفؤ للخرردمررات، ومن  عرربءط ثقيررلط من رواتررب الموظفين، ومن قرردرات فنيررّ
التي ( 27خدمًة أو أقّل من الوظائف السررررربع والعشررررررين ) 12ُتوفُِّر فقط  –في المئة منها  80حوالي  –األقلية من البلديات 

تُنّفذ المجالس القروية الّصغرى حوالي حتى عددًا أقّل من تلك الوظائف. و  ، ُتغطّي المجالس القرويةتقع ضمن اختصاصها
سررررية محدودٌة جدًا، والكثير من المجالس القروية تعمل من دون موظفين دائمين.  وظائف فقط. كذلك، فإنّ  4 القدرات المؤسررررّ

سررررراتفي المئة من إيرادات مصرررررادرها الخاصرررررة من األتعاب والرسررررروم المُ  70و  60ويأتي بين  دة في موازنات المؤسرررررّ  رصرررررّ
، وأكثرها أهمية يتعّلق بخدمات المرافق العامة، مثل الكهرباء والماء. ومع أّن تلك اإليرادات يجب أن ال ُيحَتَفَظ بها ة()العام

لوظائف الخدمات  ”cross-subsidize“لدى الهيئات المحلّية، إال أّن المجالس القروية تسرررررتخدُم الدخل لتقديم الدعم المتقاطع 
وفي أغلب األحيان، فإّن تكاليف التشررررررررررررررغيل عتبار االفتقار إلى مصررررررررررررررادر لإليرادات البديلة. األخرى، عند األخذ بعين اال

والصررررريانة للبنى الّتحتية الجديدة، ما زالت تخضرررررع للّتجاهل، وتتسرررررّبب في انحدار مسرررررتويات الخدمة. ويعمل عدد كبير من 
 أحد الّتحدياتفي تقديم الخدمات، ويشرركُِّل  ”economies of scale“القرى الصررغيرة على تصررعيب عملية دعم وفورات الحجم 

 لالستدامة المالية طويلة المدى.  ةكبير ال

وفير ؤثُِّر على قدرة الهيئات المحلّية على تبُر االسررررررررررررررتدامُة المالية لتوفير الخدمات المحلية قضرررررررررررررريًة بالغة األهمية، وتُ ُتعتَ  (11
للمسرررررررررررررراءلة، وتُقّيد عمل المجالس القروية بطريقة متفاوتة، عندما يؤخُذ بعين االعتبار حجمها  قابلةالخدمات بطريقة كفؤة 
سررررية. وتظلُّ االختالالت المالية العاّمة، الرأسررررّية منها واألفقّية، كبيرة الحجم. فلدى هاالمحدود، ووعاء إيرادات ، وقدراتها المؤسررررّ

سرررررروم التي تتأّلف من الضرررررررائب المحلّية، والر  اإليرادات نفسررررررها من (عاتالّتوزيالّتخصرررررريصررررررات )المجالس القروية والبلديات 
حويالت المشررررررتركة بينهما فهو يتضررررررمن ضررررررريبة الممتلكات، ورسرررررروم ُرَخص الوحيد لإليرادات والتّ  والغرامات. أما المصرررررردرُ 

 وية. ونتيجة لذلك، فإّن المجالس. َبي َد أّن ضررررررررريبة الممتلكات ال تُقَتَطع من المجالس القر 2النقل على الطرقالمهن ورسرررررررروم 
عن حصة الفرد التي تحصل ، في المتوسط، في المئة 40نسبة تحصل على حصة للفرد من إيرادات الّتشغيل تقّل بالقروية 

حصرررة الفرد من إيرادات  2012اإليرادات، على سررربيل المقارنة. فعلى سررربيل المثال، بلغت في عام  هعليها البلديات من هذ
شررررريقاًل إسررررررائيليًا حصرررررلت عليها  165شررررريقاًل إسررررررائيليًا، مقارنًة بمبلغ  63التشرررررغيل التي حصرررررلت عليها المجالس القروية 

تلك الّرسررررروم ثّم  توزيع / ، ولكّن تخصررررريصالنقل على الطرقكذلك فإّن المجالس القروية مخّولة فقط بتلقِّي رسررررروم البلديات. 
ًا بعينه(  رَتجلةمُ بطريقة  دثصرررررررررفها يح ومبهمة. وعمومًا، فإّن المجالس القروية تفتقر إلى مصرررررررردرط )تخدم غَرضررررررررًا خاصررررررررّ

للتمويل، يكون مسرررررررتقرًا وُيمِكن الّتنبؤ به، لتلبية متطلباتها من التنمية واالسرررررررتثمار الرأسرررررررمالي. وبينما تتوافر للبلديات فرص 
قراض البلديات، ال ُتوجد آلية تمويل ممنهجة لتمويل االسررتثمارات في  الحصررول على األموال التي يقّدمها صررندوق تطوير وا 

 قريةً  ومجتمعًا محلّيًا مهّمشًا.  240المجالس القروية. وهذا يترُك فجوة تمويلّية لما مجموعه 

اختبار ى هذا الصررررعيد، بالحكم المحلي بالحاجة إلى دعم وفورات الحجم في عملية تقديم الخدمات، وقد قامت، عل تُقرُّ وزارةُ  (12
سرررية الالزمة لتلبية هذه الحاجة. فأطلق ، بهدف 2010سرررياسرررة اإلدماج في عام وزارة هذه ال تنماذج مختلفة للّترتيبات المؤسرررّ

                                                           
 50سبة نرسوُم الّنقل هي مصدٌر لإليرادات المشتركة بين الهيئات المحلية ووزارة المالية. وَتجبي وزارة النقل هذه الرسوم، وينبغي أن ُتخّصص   2

إلى الهيئات المحلية على أساس حصة الفرد. ومع ذلك، وعلى أرض الواقع، فإن أغلبية هذه في المئة من مجموع هذه اإليرادات التي ُتجبى، 
دي  50الحصة النسبية ) في المئة( تعترض سبيلها )تأخذها( وزارة المالية لتسترّد بها قيمة المتأّخرات التي تستحّق على الهيئات المحلية لُمزوِّ
 الطاقة الكهربائية. 
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ثت  إدماج المجالس القروية أو ضررررررررررررررّمها إلى البلديات المجاورة. ولكّن هذه المحاولة لم ُتظهر إال نتائج ُمختلطة؛ فقد تحدَّ
عن ترّددها، بصرررررررررورة عاّمة، في أن  تتخّلى المجالس القروية عن وظائفها التمثيلّية  (صررررررررراحبة المصرررررررررلحة)الجهات المعنية 

ر، ة وخصررائصررها المحلية. وثمة سررياسررٌة ُأخرى، كانت قابلًة للّتنفيذ بصررورة عملية أكثدكان، أو عن هوّياتها الثّقافية المنفر للسرر
مّثلت في تأسررريس مجالس الخدمات المشرررتركة، التي أجاز تأسررريسرررها قانون السرررلطات من أجل تحسرررين مسرررتوى الخدمات، وتَ 

 دُ ات المحلية بتقديم الخدمات، وبالقيام بالتخطيط والتنمية بطريقة مشررتركة. وُيوجَ (. ويسررمح هذا القانون للهيئ1997المحلية )
مجالس في قطاع غزة. وتشررمل  9مجلسررًا في الضررفة الغربية و  82مجلسررًا من مجالس الخدمات المشررتركة، منها  91حالّيًا 

خدمة إدارة النفايات الصررررررررررلبة، وخدمة الصرررررررررررف هذه المجالُس مجالَس تُقدُِّم خدمًة منفردًة، ومنها على سرررررررررربيل المثال تقديم 
مجالس الخدمات المشررررتركة المتعددة الخدمات، والتي ُتدير أكثر من وظيفة أو خدمة واحدة  ها تشررررمُل أيضرررراً الصررررحي، ولكن

صررررررة في الهيئات المحلية األعضرررررراء. عن بالنيابة  ضررررررافًة إلى ذلك، ُيوَجُد عدٌد من مجالس الخدمات المشررررررتركة الُمتخصررررررّ وا 
تنجذُب نحو و لّتخطيط والّتنمية". ولهذه المجالس وظائُف مختلطٌة، ولكّن أغلبيتها ُتركُِّز على قضررررررررايا الّتخطيط المشررررررررترك، "ا

الغرض من تأسيسها، والمتمّثل في توجيه التمويل الخارجي إلى المجالس القروية، والّتعويض عن قدراتها اإلدارية الضعيفة. 
مجلسرررًا قرويًا مشرررتركًا فقط تزاول  55تباين تباينًا كبيرًا، لدرجة أّنه ال ُيوجُد سررروى يا وظائفها وعلى العموم، فإّن مسرررتوى أدائه

   3وظائفها التي ُأنشئت ألجلها.

شررران درجة وضررروح أدو  (13 سررري الحالي وبنيَة الُحكم الُمطّبقين في تقديم الخدمات المشرررتركة ُيشررروِّ ر اومع ذلك، فإّن اإلطاَر المؤسرررّ
فالّترتيبات المالية، واإلدارية واإلشرررررررررافّية غير القروية ومجالس الخدمات المشررررررررتركة والمرافق العامة.  ومسررررررررؤوليات المجالس

واضررررررررحة، وُتضررررررررِعُف ُكاًل من الُمسرررررررراءلة الرأسررررررررّية فيما بين المسررررررررتويات العليا والدنيا من الحكومة، والُمسرررررررراءلة اأُلفقّية بين 
وَجُد روابط مسرراءلة مباشرررة لدى مجالس الخدمات المشررتركة، أو تُوجُد تُ فال  المواطنين والسررلطات المحلية ومقدِّمي الخدمات.

فقط روابط مسرررراَءلة ضررررعيفة، لتقديم الخدمات لُمسررررَتخدمي الخدمات، وتنِزُع إلى الخضرررروع للمسرررراءلة فقط من جانب الهيئات 
الوظيفية غير الُممّولة، والدعومات المتقاطعة  الصررررررررررررالحيات )االختصرررررررررررراصررررررررررررات(المحلّية التي هي عضررررررررررررٌو فيها. وتعمُل 

تفاقم إجهاد المالية العامة للسررررررررررررررلطات المحلّية. ويعتمُد ترتيُب أولويات االسررررررررررررررتثمار والمتأّخرات المتراكمة على )المتبادلة( 
نع القرارات المركزّية، األمر الذي يتسرررررّبُب في ضرررررعف مسرررررتوى مسررررراءل المجالس  ةوتنفيذها، بصرررررورة كبيرة، على عملية صرررررُ

القروية أمام مواطنيها. وعمومًا، فإن تقديم الحّد األدنى من مسررررررررررررتويات الخدمة، ومعايير األداء يظاّلن من دون تحديد، مع 
ر ضررررررررررررررئيل من الّتغذية الّراجعة د  من جانب المجالس القروية، و / أو وجود قَ  (المتابعة)وجود َقد رط ضررررررررررررررئيلط من الّرصررررررررررررررد 

 جانب المواطنين، أو حتى عدم وجودهما على اإلطالق.  )المالحظات واآلراء ..( من

صررررررررررراغت السرررررررررررلطة الفلسرررررررررررطينية برنامجًا لدعم الُقرى )"البرنامج الحكومي لدعم القرى" أو "البرنامج الحكومي"( يهدف إلى  (14
سرررررررررررررية والمالية التي تواجهها المجالس القروية.  على  هتمامَ اال ُيرّكز هذا البرنامج الحكوميُّ و االسرررررررررررررتجابة للّتحدِّيات المؤسرررررررررررررّ

سرررري والتمويلّي إلى المجالس القروية من مزيج  مسررررؤوليات المجالس القروية عن تقديم الخدمات، ويقّدم الّدعم الفني، والمؤسررررّ
ُد في موازنة السررررررررلطة الفلسررررررررطينية، ومن مسرررررررراعدات فنّية ُمحّددة بعينها، ومن الدعم  صررررررررَ صررررررررات ُتر  من الدعم َعب َر مخصررررررررّ

ه البرنامجُ من المانحين. ويُ االسرررتثماري الُمقّدم  ، لى الطرقالنقل عالحكومي الموارد المرصرررودة في الموازنة، ومنها رسررروم  وجِّ

                                                           
: تقييم مسرررررتوى تقديم الخدمات المشرررررتركة )تّم تنفيذه كجزء من الّتقييم الفني لبرنامج تحسرررررين الحكم المحلي والخدمات 2015 وزارة الحكم المحلي  3

 .("LGSIP" التحسن برنامجالمحلية 
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صررررررة تحديداً والدّ  ألغراض تطوير البنى الّتحتّية داخل القرى. ويشررررررتمل البرنامج وزارة الحكم المحلي  له إلى عومات الُمخصررررررّ
ه إلى مشرراريع البنى الّتحتيّ الحكومي أيضررًا على دعم اسررتثمارّي ُمحّدد بعينه،  لهلتة في المنطقة الُمصررّنفة "ج"، اوموجَّ  اي ُيموِّ

 الّشركاء في الّتنمية. 

سرررررّية ذات العالقة بالتمويل المسرررررتدام، وتقديم الخدمات التي  (15 على الّرغم من الّدعم الُمقّدم حتى تاريخه، فإّن الّتحدِّيات الُمؤسرررررّ
ٌم إلى حد  بعيد، بأّن الّنموذَج التمويلّي الحالي ُمرتَجٌل ومبهللُمسررررراءلة تبقى قائمًة كلُّها. وتُقرُّ السرررررلطة الفلسرررررطينية  تكون قابلةً 

اتّي واضح لتأسيس . ورغم وجود توجيه سياس(للّتنبؤ به قابلٌ الّتنبؤّية )أي: ويحتاج إلى إصالحات ليكون مّتصفًا بالّشفافّية و 
المجالس القروية، فإّن الحاجة ما زالت )كفاءات( ، بهدف معالجة القيود التي تواجه قدرات 4شررررررررررررررتركةمجالس الخدمات المُ 

تستدعي بناء ُمحفِّزات كافية داخل الّنظام لتيسير صياغة المشاريع المشتركة فيما بين العديد من المجالس القروية الصغيرة، 
ُمختارة، مّمن تمتلك الحجم والقدرات على الّتطّور إلى سرررررررلطات محلّية وثّمَة مجالُس قروية وتمويل تلك المشررررررراريع وتنفيذها. 

قابلة للبقاء، تحتاج إلى المزيد من الدعم المؤّسسي من خالل مزيج من الحوافز وبناء القدرات التي تمّكنها من أداء وظائفها 
 للمساءلة وُمستدامة ماليًا.  قابلةكحكومات )هيئات( محلية 

الفلسررررطينيُة خيارًا اسررررتراتيجيًا إلصررررالح مجاالت رئيسررررة في برنامجها الحكومي )لدعم القرى(، بالّتركيز لقد اعتمدت السررررلطُة  (16
صرررررررالح آلية التمويل بهدف تحسرررررررين مسرررررررتوى تقديم الخدمات داخل القرى. وقد طلبت السرررررررلطة  سرررررررية وا  على التقوية المؤسرررررررّ

دف إلى دعم مجاالت النتائج أعاله ضررررررررررررررمن عملية الفلسررررررررررررررطينية من البنك الدولي صررررررررررررررياغة برنامج قائم على النتائج، يه
اإلصرررررالح الُمقترحة للبرنامج الحكومي. وهذا يعكس بدوره الّتحّول االسرررررتراتيجي الذي تعتزم به السرررررلطة الفلسرررررطينية االبتعاد 

مركزي  ه نحو أسرررلوب الجتدريجّيًا عن مقاربة "تقديم البنية التحتية"، باعتماد مشررراريع محددة بعينها تُنفَُّذ بطريقة مركزية، وتتّ 
ُس في مقاربة برامجية تشمل القطاعات كلها، وُترّكز على أداء الحكومات المحلّية والمساءلة. ومن العناصر التي ُتشكُِّل ُيغرَ 

تّم من ما يلك جزءًا ال يتجزأ من هذه المقاربة، اعتزام السررررررلطة الفلسررررررطينية إصررررررالح نظام تمويل الحكومات المحلية، ومن ذ
توزيعها. ويستجيب برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات و  النقل على الطرقُمخّصصات رسوم آلية رصد إصالح خالل 

 لنّية السلطة الفلسطينية هذه.  ("LGSIP" التحسين برنامج)المحلية 

 واألسباب الموجبة الستعمال األداةالمساعدات  ةاستراتيجيمع العالقة  .ج

"( تناغمًا تاّمًا مع القطاعات االسررررررررررررررتراتيجية الُمعّرفة في اسررررررررررررررتراتيجية LGSIP" الّتحسررررررررررررررين )برنامجيتناغُم البرنامج الُمقترح  (17
ة بالضررررررفة الغربية وقطاع غزة للعامين  (، الذي وافق عليه GZ 89503)التقرير رقم:  2016 – 2015المسرررررراعدات الخاصررررررّ

" LGSIP" التحسررين برنامجوُيفَتَرُض أن ُيسررهم . 2014تشرررين األول / أكتوبر  30في  للنك الدولي مجلس المديرين الّتنفيذيين
 لتضمن تقام مستقبالً دولة لمؤسسات ال: "تقوية 1القطاع رقم المحور / الُمقترح، على وجه الخصوص، في إنجاز متطلبات 

لسطينية. اسّية لخطة الّتنمية الوطنية للسلطة الف، بطريقة تتناغم مع مكّونات البناء المؤّسسي األستقديم الخدمات للمواطنين"
ات من الخدم وفيرمع إبراز ت: زيادة مستوى الّشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات"، 2-1ويستهدف البرنامُج مجاَل النتائج "

ه مع أّن البلرديرات قرد جرت تقويتهررا  قبرل الحكومرات المحليرة براعتبراره العموَد الفقري. وتُقرُّ اسررررررررررررررتراتيجيرة المسررررررررررررررراعردات برأنرّ

                                                           
ابة عن أحد خدمات بالّنيأو أي أشررركال أخرى من تقديم الخدمات المشرررتركة من جانب الهيئات المحلية، على سررربيل المثال، قيام البلديات بتقديم ال  4

 مجالس القرى. 
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عًا باسرررررتفادت من الدعم المسرررررتمّر. وت األموال الالزمة لتقديم الخدمات، إال أّن المجالس القرويةعلى واسرررررتطاعت الحصرررررول 
من  ،روية ومجالس الخدمات المشررررررررتركة" الُمقترح ُيفَتَرض أن ُيقوِّي قدرات المجالس القLGSIP" التحسررررررررين برنامج لذلك، فإنّ 

 حيُث رفع كفاءة قدرتها الفنية وفاعليتها في إشراك المواطنين وشمول الّنوع االجتماعي. 

" أن يدعم األهداف االسررررررررتراتيجية لمجموعة البنك الدولي، والّرامية إلى اسررررررررتئصررررررررال الفقر LGSIP" التحسررررررررين ُيتوقَّع لبرنامج (18
 25وتعزيز االزدهار المشرررترك بطريقة مسرررتدامة. فنسررربة الفقر اإلجمالي في الضرررفة الغربية وقطاع غزة تصرررل إلى  ،المدقع

في  اً ولكن المستويات المعيشّية تختلف اختالفًا كبير  5في المئة. 16في المئة، وتُقّدر نسبة الفقر في الضفة الغربية بمستوى 
وية تتوافر للمقيمين في المجالس القر رى مما هي عليه في األماكن األخرى. و كل أنحاء الضررررررررررررفة الغربية، وهي أدنى في الق

ّنفًة حسررب صرربالمقيمين في البلديات. ورغم عدم توافر بيانات الفقر، مُ  فرٌص محدودٌة للحصررول على الخدمات العامة مقارنةً 
دَم سرراإلنفاق العام في القرى ُيمكن أن تُ الموقع أو المكان المحلي، في الضررفة الغربية وقطاع غزة، إال أّن حصررة الفرد من  َتخ 

كبديل لقياس االختالفات في المسررررتويات المعيشررررية بين البلديات والقرى. وفي المتوسررررط، يتوافر للبلديات ثالثة أضررررعاف ما 
البنى  ريتوافر للمجالس القروية من حيث حصرررررررررررررررة الفرد من اإلنفاق العام. فثمانية في المئة من المجالس القروية ال ُتوفِّ 

 2ك مقارنًة بنسرررربة وذلتزويد المياه،  ،على سرررربيل المثال ،الّتحتّية األسرررراسررررّية والبالغة األهمية للمقيمين فيها، ومن هذه البنى
في المئة فقط من البلديات. فحصة الفرد من مصادر اإليرادات الخاّصة بالبلديات كانت تبلُغ أكثر من ضعفي حصة الفرد 

صررررررررات الموازنة لتطوير المجالس 2011و  2010دى المجالس القروية )من المصررررررررادر المماثلة ل (. وفي حين أّن مخصررررررررّ
"  LGSIP" التحسرررررررررررين جبرنامعمومًا. وُيفَترُض في  تراجعُ القروية ولنفقاتها التشرررررررررررغيلية تسرررررررررررتمرُّ في الّتذبذب، فإّنها ما زالت ت

 التي تفتقر إلى المسررررتويات المالئمة من تقديم الخدمات،المحرومة )األقل حظًا( في الضررررفة الغربية، الّتركيز على المناطق 
نة من طولكن ُيفّترض فيه أيضرًا اإلسرهام في تعزيز اإلنصراف عن  ريق زيادة فرص الحصرول على الخدمات المحلية الُمحسرّ

دود حقروية، األمر الذي ُيضرررريُِّق الفجوة بالنسرررربة إلى َمن ُيقيمون داخل المجالس ال داخلجانب الفلسررررطينيين الذين يعيشررررون 
 البلديات. 

لحشررررد الحوافز المالية  ،"’PforR‘لنتائج لوفقًا برامج تمويل ال" :ى" أداة تمويل تسررررمّ LGSIP" التحسررررين سرررروف يسررررتخدم برنامج (19
دخال اإلصالحات في ُصلب  السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا االستخدام وفق مشاركة البنك  إجراءاتنظام لتحقيق النتائج وا 

الفني لمجموعة  ارَ سررررتشررررالمُ البنُك الدوليُّ الدولي طويلة األمد في قطاع الحكم المحلي في المناطق الفلسررررطينية، حيُث ُيعَتَبُر 
صرندوق  تأسريس دواعمزال إحدى ت ال، والتي وزارة الحكم المحلي اترأسرهالتي ، "عمل قطاع "تطوير البلديات والحكم المحلي

قراض البلديات  ه من خالله السررلطة الفلسررطينية والشررركاء في ، ”MDLF“تطوير وا  الذي ُيعتبُر اليوم الوسرريلة الرئيسررة التي ُتوجِّ
في الضرررررررفة مد األطويل ال وجوده وجهودها في بناء القدرات إلى البلديات. واسرررررررتنادًا إلى تاريخ ،التنمية أموالها االسرررررررتثمارية

الغربية وقطاع غزة، فإّن البنك الدولي في وضررررررع فريد من نوعه لقيادة عملية دعم السررررررلطة الفلسررررررطينية في تصررررررميم وتنفيذ 
 مقاربة منّسقة وتعاونية لتطوير القرى. 

 تشمُل األسباب الكامنة وراء اختيار أداة تمويل "البرامج وفقًا للنتائج" ما يلي:  (20

                                                           
 . 2015، أيار / مايو “”AHLCتقديرات البنك الدولي وفق تقرير المتابعة االقتصادية للجنة االرتباط الخاصة   5
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 الُموَجزَ مباشرررررررررررة، البرنامَج الحكومَي بصررررررررررورة " الُمقترُح، LGSIP" التحسررررررررررين برنامجُ  أن يدعمَ  ُض رَ ُيفتَ  (1)
القطاعية (، وفي استراتيجيات وزارة الحكم المحلي 2016 – 2014وصفه في خطة التنمية الوطنية )

افررة للّتمويررلالالحقررة لرره، والراميررة إلى تطوير آليررة مُ  لتطوير القرردرات من أجررل تقررديم و  منهجررة وشررررررررررررررفررّ
 الخدمات الُمحّسنة.

سررررررررررري للكيانات الوطنية، مثل وزارة الحكم LGSIP" التحسرررررررررررين ُيتوّقع من برنامج (2) " تقوية األداء المؤسرررررررررررّ
قراض البلديات، باإلضررررررافة إلى المجالس القروية،  ،المحلي ل عن طريق نقوذلك وصررررررندوق تطوير وا 

 إجراءاتم ُنظُ إلى اسرررتعمال  ،يديةمهمة اإلشرررراف على الّتنفيذ من أسرررلوب وحدات تنفيذ المشررراريع الّتقل
للمساءلة  في البرنامج (صاحبة المصلحة). وسوف تخضُع الجهات المعنية السلطة الفلسطينية الّنافذة

ة واالسررررررررررررررتدامة د رط أكبر من الملكيتعزيز قَ  باّتجاهبني هذا الّتحّول عن تحقيق النتائج المّتفق عليها. ويَ 
ياق الهَ على الخبرات الناجحة للبنك الدولي  ية ّش في الضررررررررفة الغربفي بناء المؤسررررررررسررررررررات داخل السررررررررِّ

  وقطاع غزة. 
سرررري في قطاع الحكم المحلي، عن طريق LGSIP" ُيتوّقع لبرنامج التحسررررين (3) " أن ُيصررررِلح اإلطار المؤسررررّ

ز فيما بين المجالس القروية، بهدف دعم وفورات الحجم كعنصررر أسرراسرّي  تقديم الحوافز للّتعاون الُمعزَّ
ياسرررراتية للسررررلطة الفلسررررطينية. من عنا ة بُر طريقة الصرررررف باسررررتخدام أداوُتعتَ صررررر دعم األهداف السررررِّ
برنامج من صرررررررررررررندوق  ة"، التي تربط المبالغ المنصررررررررررررررف’PforR‘لنتائج ل وفقاً برامج تمويل ال" :التمويل

ة لتقديم الحوافز المالية الالزمة لتحقيق  " بتحقيق النتائج، مالئمةً LGSIP"التحسررررررررررين  بصررررررررررورة خاصررررررررررّ
 النتائج. 

 لبرنامجاختامًا، ُيتوقَُّع من أداة التمويل المذكورة أن ُتسرررراِعَد في دعم الّتغييرات النُُّظميَّة في كل جوانب  (4)
" والمؤشرررات LGSIP" التحسررين برنامجالخاصررة بعمل العن طريق دعم اإلجراءات التي تحتويها خطة 

رف  إلطالق العنان لالسررررررررتجابات اإليجابية بشررررررررأن اإلصررررررررالحات التي تدعو  (DLIs)المرتبطة بالصررررررررّ
ُيحّقق إدخال مبادرات اإلصررررررالح البالغة األهمية الحاجُة إليها في القطاع. ومن شررررررأن هذا الّتحّول أن 

لب  صرررورة ير ممكنة التحقيق، بجراءات الرسرررمية للسرررلطة الفلسرررطينية، والتي ما زالت غاإل ُنُظمفي صرررُ
 دائمة، باستخدام مقاربة تقليدية لتمويل المشاريع االستثمارية. 

لتغذية اإلصررالحات المالية العامة الحكومية المشررتركة بالخبرات العالمية، ُتوّفُر مشرراركُة البنك الدولي أيضررًا الفرصررَة  (21
سرررررررّية على المسرررررررتوى المحلي. ويعمُل العديُد من عمليات تمويل "البرامج وفقًا  وهي إصرررررررالحاٌت ُتحفُِّز الّتقوية المؤسرررررررّ

"، على سرربيل LGSIPالتحسررين امج "لبرن"، الجاري تنفيذها حالّيًا، على دعم برامج مماثلة في المفهوم ’PforR‘للنتائج 
ة تقيس حًا للحكومات المحلية اسررررررتنادًا إلى تقييمات سررررررنويّ نَ المثال في تنزانيا، وتونس وأوغندا. وُتوفِّر هذه العمليات مِ 

لكي يعكس المتطلبات  ،" المقترح هذا الّنموذجLGSIP" التحسين برنامجالعديد من مؤّشرات األداء المؤّسسي. وُيبّسط 
يا مواجهة و  ،دمج وتوحيد قطاع الحكم المحليكل  من قّية الفلسرررطينية، التي تدرك الحاجة إلى وجود حوافز قوية لالسرررّ

 لقيود الكبيرة التي تواجه المجالس القروية على صعيد القدرات. ا
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 ”LGSIP“برنامج الّتحسين  وصف: ثانياا 
حسين مجال برنامجً.أ  ”LGSIP“ الت 
 )أو "برنامج السلطة الفلسطينية لدعم القرى( دعم القرى الفلسطيني : برنامجالبرنامج الحكومي (1-أ
يتأّلُف البرنامُج الحكوميُّ من توفير البنى الّتحتّية على مسرررررررتوى القرى من خالل مزيج من الّدعم االسرررررررتثمارّي داخل  (22

مجلسرررررررًا، مع تقديم دعم ُمحّدد للمتطلبات االسرررررررتثمارية في المنطقة الُمصرررررررّنفة "ج"،  240المجالس القروية، وعددها 
نفيذ معالجة القيود التي تواجهها المجالس القروية على مستوى القدرات. تبلغ مدة تتهدف إلى مقرونًا بترتيبات للّتنفيذ 

 رعية التالية: ، وتتأّلف من البرامج الف2020إلى  2016البرنامج الحكومي خمس سنوات، من 
 البرنامج الفرعي األول: تقديم الخدمات المحلية من ِقَبل المجالس القروية. (1
 البرنامج الفرعي الثاني: تقديم خدمات البنية التحتية من خالل المشاريع المشتركة. (2
 البرنامج الفرعي الثالث: دعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي. (3
 تثمارات في المنطقة الُمصّنفة "ج".البرنامج الفرعي الرابع: االس (4

ُل البرنامجُ  (23 قل على الطرق النالّتشرررررررررارك في إيرادات رسررررررررروم خالل من  ،البنى الّتحتية في القرى الحكوميُّ تطويرَ  ُيموِّ
صت التي ُخصِّ  النقل على الطرقوالدعومات األخرى المقّدمة إلى وزارة الحكم المحلي. فقد بلغت رسوم  على الطرق

( مليون 14.2، و )2012مليون دوالر أمريكي( في عام  3.8( مليون شرررررررريقل إسرررررررررائيلي )13.5للمجالس القروية )
النقل في المئة من إجمالي رسوم  15؛ أي ما ُيعادل نسبة 2013ماليين دوالر أمريكي( في عام  4شيقل إسرائيلي )

عتزُم وزارة الحكم المحلي زيادة هذا . وتَ 6صرررررررت للهيئات المحليةالتي ُخصرررررررِّ  على الطرقالنقل على الطرق على الطرق
صررررررررررالح الحوافز الُمقّدمة  ،المبلغ ضررررررررررمن البرنامج الحكومي؛ وذلك بهدف تقديم الموارد اإلضررررررررررافية س لمجالإلى اوا 

ُص  لطة الفلسررررطينية، تحت برنامج الحكم المحلي، في خطة التنمية الوطنية القروية. وُتخصررررِّ ، 2016 – 2014السررررّ
مليون دوالر أمريكي للّنفقات الرأسررررررررررررررمالية المحلية، ومنها االسررررررررررررررتثمارات الرأسررررررررررررررمالية داخل  140موازنًة مجموعها 

صرررات الموازنة في مشررراريع اسرررتثمارية محّددة للبنى التحتية اسرررتنادًا إلى مقترحات  المجالس القروية. وُتسرررَتث َمُر ُمخصرررّ
المحلية  عالجة متطلبات االستثمار في المجتمعاتلها الشركاء في التنمية. ولمُ وُيموِّ  ،مشاريع تُقدِّمها المجالس القروية

لها الشررررركاء في  داخل المنطقة الُمصررررّنفة "ج"، فإّن السررررلطة الفلسررررطينية تُقدِّم دعمًا اسررررتثمارّيًا ُمحّددًا من مشرررراريع ُيموِّ
 12صرررررريصررررررات ُيخّطط لها تصررررررل إلى مليون دوالر أمريكي، إضررررررافة إلى تخ 16التنمية، بمبلغ إجمالي يصررررررل إلى 

والشررررررررررررررركاء في التنمية المسرررررررررررررراعدات الفنية لتقوية قدرات  ،مليون دوالر أمريكي. وُيقّدُم كلٌّ من وزارة الحكم المحلي
المجالس القروية في مجاالت ُمحّددة بعينها، ومنها ودون أن تقتصررررررررررررررر على الّتخطيط الّتشررررررررررررررراركي، والمسررررررررررررررراءلة 

ة. شترك فيما بين القرى، وتقديم الخدمات المشتركارية والمالية للحكم المحلي، والّتعاون المُ االجتماعية، واألنظمة اإلد
صررات المعروضررة فيما يلي فهي مسررتندة إلى الّتوقعات من السررلطة الفلسررطينية، ومن االلتزامات  أما تقديرات الُمخصررّ

مليون دوالر  60يررل برامجي يقررّدر بحوالي التي يقررّدمهررا الشررررررررررررررركرراء في التنميررة إلى وزارة الحكم المحلي، وذلررك بتمو 
 أمريكي: 

                                                           
م تقوم ث تتلّقى "لجنة توزيع ضررررررررررائب النقل" بوزارة الحكم المحلي المبلغ المقطوع كاماًل من إيرادات رسررررررررروم النقل ألي سرررررررررنة ما، من وزارة المالية،  6

 بتخصيصه استنادًا إلى معايير ُتعدَّل سنوّيًا. 



 

- 10 - 

ص في  : تقديم الخدمات المحلية من ِقَبل المجالس القرويةللبرنامج الحكومي الفرع األول  )المبلغ التقديري الُمخصّّّّّّّّّّ
 مليون دوالر أمريكي( 22الموازنة يساوي 

كم لوزارة الحُ دها ترصسنوّية في الموازنة  ُمخّصصاتتُقدِّم السلطة الفلسطينية دعمًا مالّيًا للهيئات المحلية من خالل  (24
المحلي، ومنها التكاليف الرأسررررررررمالية والّتشررررررررغيلّية ذات العالقة بقيام المجالس القروية بتقديم الخدمات المحلية. ونظرًا 

ج الموازنة ن خار الحاجات الّتمويلّية، فإّن معظم المجالس القروية تعتمد على الدعم ممسررررررررررررررتوى  يبُلغُ مويَل ال ألّن التّ 
لتمويل االسرررررررتثمارات الرأسرررررررمالّية، ومنه الدعم من جانب الشرررررررركاء في الّتنمية. وُتلبِّي المجالس القروية حاجاتها من 

رة، في معظم األحوال، من خالل الدعومات الُمتقاطعة المتأّتية من الخدم  ات الُمدّرة لإليرادات، ومنالنفقات المتكرِّ
نقل على ال، مع أّن السررررلطة الفلسررررطينية تجبي رسرررروم عن اّتجاهها النقل على الطرقم رسررررو  تحويل مسررررار تحويالت

صررررات السررررنوية  الطرق ِبِنيَّة اسررررتخدامها في دعم االسررررتثمارات الرأسررررمالية داخل المجالس القروية من خالل الُمخصررررّ
وية ال . ونظرًا ألّن المجالس القر وُتصررررررُف بطريقة ُمرتجلة ُمبهمة ُص هذه األموال ُتخصرررررَّ  لوزارة الحكم المحلي. ولكنّ 

ه، فإّن دار قالّدعم المالي الذي ُيفَترض أن تتلّقاه في نهاية المطاف، كما ال تعرف ُمقّدمًا م موعد اسررررررتالمَتعِرُف ُمقدَّمًا 
رات المتراكمة. المتأخّ و  ،والموازنات المنّفذة فعالً  ،هذه الممارسرررة ُتسررربُِّب تباينات كبيرة بين الموازنات الُمخّطط لتنفيذها

ن جميع م ونتيجة لذلك، فإّن معظم االسرررررررررررررتثمارات الرأسرررررررررررررمالية تتلّقى التمويل اسرررررررررررررتجابًة إلى طلبات تقديم عروض
الجهات، ومن بينها وزارة الحكم المحلي، لتقوم المجالس القروية، اسررتنادًا إلى تلك العروض، بتقديم مقترحات ُمحددة 

تنادًا إلى اسرررررررررررررر ،مويل للمجالس القروية، كلٌّ على انفراد، من سررررررررررررررنةط إلى أخرىلمشرررررررررررررراريع بعينها. ويختلُف توافُر التّ 
فها وزارة الحكم المحلي. وعلى العموم، فإّن وزارة الحكم المحلي هي التي تضررّطلع بعملية اإلعداد  األولويات التي ُتعرِّ

مع إشرررررراك ضرررررئيل من  ،قاولينأو من خالل م ،لتلك المشررررراريع وتنفيذها، إّما من خالل مجالس الخدمات المشرررررتركة
تّم تأسررررررريسرررررررها نتيجة للّدعم  المشرررررررتركةالخدمات جانب المجالس القروية، أو مع عدم إشرررررررراكها. فالكثيُر من مجالس 

 الخارجي، ثم أصبحت خاملًة ُمعّطلًة حالما توّقف دعمها، نظرًا ألّنها غير قابلة للبقاء من تلقاء نفسها.

لطة الفلسررطينية إصررالح  (25 ة ة؛ وذلك بنيَّ داخل المجالس القروي هاعمليات التمويل االسررتثماري الرأسررمالي وتنفيذُتريد السررّ
سرية مع تقديم الخدمات  وضرع ترتيبات تمويلّية مسرتدامة لتقديم الخدمات في القرى، ولمواءمة القدرات والحوافز المؤسرّ

يذ نظامًا ّطط ألن تضررررررع موضررررررع الّتنفبطريقة تخضررررررع للمسرررررراءلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإّن السررررررلطة الفلسررررررطينية ُتخ
ُص ويسررررتند إلى معادلة ما، يللتحويل من المالية العامة  صرررررف المنح االسررررتثمارية الرأسررررمالية إلى المجالس وُيخصررررِّ

القروية بطريقة شررررررررّفافة وقابلة للّتنبؤ بها. وسرررررررروف تقوم السررررررررلطة الفلسررررررررطينية بتجربة نظام التحويل ريادّيًا من خالل 
ل من البنك الدولي، ولكّنها تسرررررررعى في نهاية المطاف إلى LGSIP" ينالتحسررررررر برنامج امج البرنتوسررررررريع نطاق " الُمموَّ

إلى  والتي ُتوّجه ،والّتخصرررررررريصررررررررات األخرى التي ُترصررررررررد في الموازنات النقل على الطرقرسرررررررروم  ليشررررررررمل الحكومي
نصيب الفرد  يادةز المجالس القروية، كما تسعى إلى إصالح النظام الحالي لجعله أكثر شفافّية وقابليًة للّتنبؤ به، مع 

ص المنح التي تُقدَُّم  لمجالس القروية. ويعتزم البرنامج الحكومي أيضرررررررررررا توسررررررررررريع نطاق نموذج ما إلى امن ُمخصرررررررررررّ
دماجه، بحيث يكون شررررمولّيًا ويعمل على مأسررررسررررة مشرررراركة المواطنين في عملية الّتنمية إلللتخطيط للّتنمية المحلية و 

 عم من الشررررررررررركاء في التنمية من أجل إعداد خططالحكم المحلي تقوم حالّيًا ببناء القدرات المحلية بد المحلية. فوزارةُ 
بطريقة تشاركية تهدف إلى تقوية  ”ACIPs“ وخطط استثمارية رأسمالية سنوية ،”SDIPS“استثمارية تنموية استراتيجية 
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 للمسرراءلة في عمليات التخطيط واالسررتثمار المحلّية. ومع القابليةأصرروات المواطنين المشرراركين في إبداء الرأي وفي 
أّن هذا النموذج ما زال ُيماَرُس على أرض الواقع في قرًى مختارة، إال أّنه لم ُيطبَّق بصورة كاملة في جميع المجالس 

 لقروية. ا

خّصص )المبلغ التقديري المُ  : تقديم خدمات البنية التحتية من خالل المشاريع المشتركةللبرنامج الحكومي الفرع الثاني
 مليون دوالر أمريكي( 18في الموازنة يساوي 

ُز البرنامجُ  (26 صررررالحها ل لكي ُتجمِّعَ  ،الحكومي حاجة المجالس القروية إلى صررررياغة وتنفيذ مشرررراريع مشررررتركة سرررروف ُيعزِّ
وتماشرررررريًا  تدامة.المحلية الُمسررررررالقدرات الّتنفيذية  وفورات الحجم، وتبنيَ  المترّتبة علىالمنافع  الموارد النادرة، وتحصرررررردَ 

ة السرررلطة الفلسرررطينية دمج وتوحيد قطاع الحكم المحلي، وتقوية دور المجالس القروية المشرررتركة ككيان ُيشرررغُِّل مع نيّ 
لهيئات المحلية، ُيتوقَُّع من هذا البرنامج الفرعي توفير التمويل للمشرررررراريع المشررررررتركة التي الخدمات وينفِّذها لصررررررالح ا

صررورةط بمويل الُمقدَّم كحافز لصررياغة المشرراريع المشررتركة التَّ  تقوم مجالس الخدمات المشررتركة بتنفيذها. وسرروف يعملُ 
لذي يجب أن ُيسررتعمل في حشررد التمويل اإلضررافي )أو "بذرة رأس المال"( ارأس المال األولي  أو لها خاصررّيةُ  ،تماثلُ 

من الشركاء في التنمية ومن المؤّسسات المالية. وتعتزًم السلطة الفلسطينيُة أيضًا تحسين أداء عملية توفير الخدمات 
 المشتركة، والعمل على إزالة مجالس الخدمات المشتركة غير المستدامة، تدريجيًا وعلى مراحل. 

تي يتراوح للمشرراريع االسررتثمارية الرأسررمالية ال مماثلةً  الُمندرجة تحت هذا البرنامج الفرعي الّنشرراطاتُ ُيفَترُض أن تكون  (27
 حجمها بين المتوسرررررررط والكبير، والتي ال ُيمكن تمويلها من خالل نظام التحويل السرررررررنوي من المالية العامة للسرررررررلطة

قراض االسلطة الفلسطينية تنوي است . وتبعًا لذلك، فإنّ الفلسطينية لبلديات خدام جهة متخّصصة، كصندوق تطوير وا 
“MDLF”  ًوية من لتمكين المجالس القر  ،مثاًل، الذي يمتلك الخبرة والقدرة على تجميع اسررتثمارات رأسررمالية أكبر حجما

 . هال وصياغتها على نحو تقبلها البنوك، وتستطيع جذب التمويل المشترك والمتوازي ،التخطيط لمقترحات مشاريع

)المبلغ التقديري الُمخّصص في الموازنة  : دعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحليللبرنامج الحكومي الفرع الثالث
 ماليين دوالر أمريكي( 4يساوي 

لك بمساعدة ، ولبناء قدراتها، وذلتطوير المجالس القروية تُقدُِّم وزارة الحكم المحلي، في الوقت الّراهن، دعمًا مؤّسسّياً  (28
 التي يعتمدها هذا الدعم تختلف فيما بينها، وتشمل ما يلي:النُّهوج من العديد من الّشركاء في الّتنمية. َغي َر أّن 

دماجها معًا، وأشكالط من الّتعاون المشترك فيما بينها )توحيدها و تأسيس َتجّمعاتط )مجموعات عنقودّية( ل (1) وكالة لاا 
 (.”Danida“والوكالة الّدنماركية للّتنمية  ”BTC“ للتنمية ةالبلجيكي

، ”GiZ“ الدوليُممنَهجة لجمع اإليرادات )الوكالة األلمانية للتعاون عمل استحداث وتطوير ُنُظم إجراءات  (2)
 ، والوكالة الّدنماركية للّتنمية(.”UNDP“وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

المملكة  –تطوير البنى الّتحتية )االّتحاد األوروبي، ودائرة الّتنمية الدولية الّتخطيط وبناء القدرات من أجل  (3)
، والوكالة ”UN-Habitat“، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل األمم المتحدة  ”DFID”المتحدة

 (.للتنمية وكالة البلجيكيةالاأللمانية للتعاون الدولي، و 
صالح سياسات الحكومات المحلية )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، و دعم عملية استحداث وتطوير  (4) وكالة لاوا 

 (.للتنمية وكالة الّدنماركيةال، و البلجيكية للتنمية
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، والوكالة البلجيكية ”JICA“تقديم خدمات محلّية ُمختارة بطريقة مشتركة )الوكالة اليابانية للّتعاون الدولي  (5)
 . للتنمّية(

ُيفيُد عددًا ُمختارًا من المجالس القروية فحسرررررررررررررب؛ وهي ُتطبُِّق  ،البرامج لها مجال جغرافي محدود النطاقَبيَد أّن هذه 
سررررريةنهوجًا  سررررراتّية( مختلفة في عمليات بناء القدرات والّتقوية المؤسرررررّ سرررررلوب ، والّتخطيط المحلي؛ وتسرررررتخدُم أ)المؤسرررررّ

وضررررررررررعت  وقد ًا يوفُِّر حوافز مختلفة للمجالس القروية.تخصرررررررررريص األموال ومعايير لالختيار غير متناظمة معًا، ممّ 
، نشررررأ عنها تطوير خطة 2017 – 2015وزارة الحكم المحلي أيضررررًا اسررررتراتيجية لتطوير الموارد البشرررررية للسررررنوات 

تسررررررررررررررتهدف كوادر وزارة الحكم المحلي. غير أّن هذه الخطة لم ُترَبط بصررررررررررررررورة كاملة مع المحاور  هالتدريب دوائر 
 يجية ومؤشرات النتائج القطاعية الخاصة بوزارة الحكم المحلي، ولم ُتصاحبها خطة تمويلية.االسترات

تهدافًا بناء القدرات، وتقديم الّدعم للقدرات بطريقة أكثر اسررررررررررل الّنهج الذي يعتمدهالبرنامَج الحكومي زيادة تركيز يعتزُم  (29
وارها ومسرررؤولياتها األسررراسرررّية. وقد ُيصررراُر إلى تقوية للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررتركة، وبما يّتفق مع أد

توحيد قطاع الحكم المحلي، مع األخذ في الحسرررربان الحّد و دمج لدعم عملية األسرررراسررررية الحكم المحلي إجراءات  ُنُظم
سررررررية، ومنها الّتخطيط واإلدارة المالية، والمراقبة )أو  الّنُظمطلوبة. وهذه القدرات تشررررررمل األدنى من القدرات الم المؤسررررررّ

كاوى، والّتدقيق إجراءات "الّرصررررررررد"(؛ وُنُظم المسرررررررراءلة، ومنها ُنُظم  . المراجعة واإلشررررررررراف/ الّتظلُّم والّتعامل مع الشررررررررّ
ز تجمُّعات ح مراكوبالّتوافق مع نّية السررررررررررررررلطة الفسررررررررررررررطينية تمكين المجالس القروية الكبيرة من الّتطّور لكي ُتصررررررررررررررب

، ال بل وُتصرربح بلديات في نهاية المطاف، فإّن السررلطة الفلسررطينية سرروف تعمل أيضررًا على تقوية قدرات (عنقودية)
تلك المجالس على تنفيذ المشرررراريع. أّما بالنسرررربة إلى المجالس القروية الصررررغيرة، فإّن السررررلطة الفلسررررطينية تعتزُم نقل 

على  ةهذه األخير  دمات المشرررررررتركة، مع مراعاة قدراتة بتلك المجالس إلى مجالس الخالمسرررررررؤوليات الّتنفيذّية المنوط
 وفُِّر الخدمات المشتركة.القيام بذلك، والتزامها بإطار لُحكمط رشيد يُ 

اخل أجهزة السلطة د المتوافرةهذا البرنامج الفرعي من خالل الموارد الّتدريبّية  فيسوف يتّم تنفيذ الّنشاطات الُمدرجة  (30
الفلسررطينية، حيثما أمكَن ذلك من الناحية العملية، وبمسرراعدة من المسررتشررارين والخبراء الخارجيين حسررب الضرررورة. 

تنسررررريَق الّدعم المسرررررتمّر حاليًا للمسررررراعدات الفنّية والقدرات، والُمقدَّم من أيضرررررًا وسررررروف تضرررررمُن وزارُة الُحكم المحلي 
ركاء في الّتنمية، كما تضررمُن تناظُ  ُر وزارُة مختلف الشررّ ّمه مع أهداف البرنامج الحكومي. كذلك سرروف َتسررتحِدُث وُتطوِّ

الحكم المحلي خّطًة لتطوير القدرات، وتقوم بتحديثها سرررنوّيًا. ومن شرررأن هذه الخطة أن تبنَي على جهود وزارة الحكم 
حدُِّد دعم القدرات (، ولكنها سررررروف تُ 2017 – 2015بهدف تنفيذ خطة تطوير الموارد البشررررررية ) ،المحلي المسرررررتمّرة

سرري المطلوبين على المسررتويين المركزّي والمحلّي؛ بمعنى على مسررتوى وزارة الحكم المحلي، والمجالس  والّدعم المؤسررّ
 القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

ي )المبلغ التقديري الُمخّصص في الموازنة يساو  : االستثمارات في المنطقة الُمصّنفة "ج"للبرنامج الحكومي الفرع الرابع
 مليون دوالر أمريكي( 16
من أولويات الّسلطة الفلسطينية الرئيسة تحسيُن مستوى تقديم الخدمات، وتحسين مشاركة المواطنين في القرى البالغ  (31

صررّنفة في المنطقة المُ  الُمقيمةو  ،قريًة، وَيشررمُل هذا الّتحسرريُن إدامة صررموُد الُمجتمعات المحلّية المهّمشررة 240عددها 
"ج"، والتي ُتواجه ُمعيقات خِطرًة مفروضرررًة على الحصرررول على الخدمات بسررربب القيود التي تفرضرررها اإلدارة المدنية 
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ة بالخدمات المحلية ”ICA“اإلسررررررررائيلية  نفُِّذ ولتقديم هذه الخدمات. ويُ  ،على الّتصررررررراريح الالزمة للبنى الّتحتّية الخاصرررررررّ
، وألمانيا من خالل بنك الّتنمية 7الفرعّية في المنطقة الُمصرررّنفة "ج"، بصرررفة رئيسرررة، كلٌّ من االتحاد األوروبيالبرامَج 

يطاليا والسرررويد من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وسررروف يتم تنفيذ وتشرررغيل هذه البرامج  األلماني، والّنمسرررا وا 
 ."LGSIP"بالّتوازي مع برنامج الّتحسين 

ل من بنك الّتنمية األلماني و سرررررروف ُيوفِّر البرنامُج الفرعيُّ الجديد،  (32 ، الّتمويَل الالزم لالسررررررتثمار في البنى ”KfW“الُمموَّ
ّكانية للمقيمين في  ة السرررررررّ الّتحتية للمجتمعات المحلّية الُمهّمشرررررررة داخل المجالس القروية، التي ُتشررررررركِّل نسررررررربة الحصرررررررّ

في المئة من سررررررررركانها كحد  أدنى. وهذا التمويل سررررررررروف  60، (تلك المجالس : منها )أيالمنطقة الُمصرررررررررّنفة "ج" من
المجالس القروية المفصرررولة عن الهيئات المحلية الُمحيطة بها، بسررربب مكان وجودها. ويجعُل هذا االنفصررراُل  يشرررملُ 

ّتعاون / له صرررررررعبًا على التلك المجالس مع الهيئات المحلية اأُلخرى أمرًا مسرررررررتحياًل، بل إّنه يجع عملية دمج وتوحيد
التآزر ضرررررمن الترتيبات المشرررررتركة لتقديم الخدمات. وسررررروف تكون "ُمعادلة الّتخصررررريص" هي ذاتها الُمعادلة المماثلة 
صررات على المجالس القروية وفق حصررة  للمعادلة التي تسررتخدمها السررلطة الفلسررطينية في تخصرريص وتوزيع الُمخصررَّ

"(. LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررين "ضررررررررررمن  ”PforR“اإلقراض: تمويل البرامج وفقًا للنتائج  الفرد منها )انظر تاليًا إلى أداة
وسوف تحتاج المجالس القروية أيضًا إلى أن يكون لديها خطة استثمارية تشاركّية، لكي تكوًن مؤّهلًة للّتمويل ضمن 

ُيؤمُِّن  ُتطّبق في هذا الّصدد. وسوفهذا البرنامج الفرعي. ومع ذلك، فال ُتوجد معايير تأهيلية إضافية من شأنها أن 
ي فهذا البرنامج الفرعي عملية تنفيذ االستثمارات المباشرة لتغطية تقديم الخدمات في المجتمعات المحلية المهّمشة، و 

ضة للمخاطر(، والتي ال ُيمكن لعملية   لنتائجأداة اإلقراض: تمويل البرامج وفقًا لالمجالس القروية الُمستضعفة )المعرَّ
صررات المجالس القروية  "LGSIPضررمن برنامج التّحسررين " أن  تصررل إليها. وسرروف يتمُّ تمويل االسررتثمارات من ُمخصررّ

قراض البلديات.   حسب حصة الفرد، كما سيتّم تنفيذها من قبل صندوق تطوير وا 

برنامج تحسين نظام الُحكم المحلي والخدمات المحلية  - ”PforR“أداة اإلقراض: تمويل البرامج وفقاا للنتائح  (2-أ
 "LGSIP"برنامج الّتحسين 

الُمقترح تنفيذه السررررلطَة الفلسررررطينية في تنفيذ البرنامج الحكومي )برنامج دعم  "LGSIPالّتحسررررين " برنامجُ  سرررروف يدعمُ  (33
نظم ، بتجربة أحد "LGSIPسررررررروف تقوم السرررررررلطُة الفلسرررررررطينية، من خالل برنامج الّتحسرررررررين "إذ القرى الفلسرررررررطيني(. 

نوية غير المشررررروطةإجراءات  لُ  ،الّتحويل من المالية العامة، المعني بتقديم الِمنح الرأسررررمالية السررررّ  المجالس التي ُتموِّ
سررررراتّي( وبناء القدرات. وباإلضرررررافة إلى ذلك،  سررررري )أو "المؤسرررررّ القروية، بطريقة ريادّية، مع تقديم الدعم للبناء المؤسرررررّ

رأسمالية مشروطة لالستثمار تمكين السلطة الفلسطينية من تقديم منحًا  على"LGSIPنامج الّتحسين "فسوف يعمل بر 
من البرنامج األولى الثالثة فرعّية البرامج بالُمقيَّدًا  "LGSIPفي مشرررراريع مشررررتركة. وسرررريكون مجال برنامج الّتحسررررين "

 الرابع رعالفالحكومي، وسررررررروف لن يتضرررررررمَّن ذلك المجاُل تمويل االسرررررررتثمارات في البنى التحتية التي تندرج ضرررررررمن 

                                                           
فة "ج"، وهي ُمحّددة من واقع خطط العمل التي يتّم اسرررررررررررررتحداثها الدعم الذي ُيقّدمه االتحاد األوروبي يمّول االسرررررررررررررتثمارات في المنطقة الُمصرررررررررررررنّ   7

خطط عامة تشرررررريعية / قانونية موجزة، معمول بها وجرى اسرررررتحداثها وتطويرها بطريقة تشررررراركية أثناء تدّخالت سرررررابقة.  9وتطويرها اسرررررتنادًا إلى 
 األوروبي وكأنها معتمدة )موافٌق عليها( إذا لم تتّم إثارة أي اعتراض رئيس وُتعتََبُر الخطط العامة التشرررررريعية / القانونية الموجزة من جانب االتحاد

قراض البلديات  18عليها خالل  شهرًا بعد تقديم المجالس القروية تلك الخطة إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية. ثم يقوم، بعد ذلك، صندوق تطوير وا 
 نفيذ استثمارات هذا البرنامج الفرعي.باستحداث وتطوير خطط العمل، وهو الذي يقوم أيضًا بت
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تاليًا(. وِتبعًا لذلك، فإّن برنامج  1 –: "االسررررررررررررررتثمار في المنطقة الُمصررررررررررررررّنفة ج" )انظر الجدول للبرنامج الحكومي
ل الّنشررررررررررراطات  ”LGSIP“الّتحسرررررررررررين  الُمدرجة تحت البرامج الفرعية الثالثة التالية من برنامج دعم القرى سررررررررررروف ُيموِّ

  الفلسطني )البرنامج الحكومي(:

 .المجالس القرويةتقديم الخدمات المحلية من ِقَبل البرنامج الفرعي األول:  (1)
 ة التحتية من خالل المشاريع المشتركة.يتقديم خدمات البنالبرنامج الفرعي الثاني:  (2)
 دعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي.البرنامج الفرعي الثالث:  (3)

َس في عملية إصرررررررالح أن ُتغر  ُض على الدروس المسرررررررتفادة من القطاع، والتي ُيفَترَ  "LGSIP"الّتحسرررررررين  برنامجيبني  (34
سررررّيًا، وسررررياسرررراتّيًا واسررررتثمارّيًا على المسررررتويين المحلي والمركزي. وال  أوسررررع لقطاع الحكم المحلي، تتطلَُّب دعمًا مؤسررررّ

وَجُد حّتى تاريُخه مقاربٌة ُممنهجٌة للوصررررررررررررررول إلى ما هو أبعُد من البلديات المدعومة تحت برنامج تطوير البلديات تُ 
“MDP”تصبو إلى إجراء إصالح شمولّي لقطاع الُحكم المحلي،  ،ُة وضع خارطة طريق أطول مدى. وتقتضي الحاج

الّتحسين  رنامجبالُحكم الّرسمي. وبينما ُيَتوقَُّع من إجراءات وتشتمُل على إدراج الممارسات الُفضلى في ُصلب نظام 
"LGSIP" روع في إ هتوفير تمويل موّجه إلى القرى، ُيتوقَّع من ة جراء إصررررررررالحات للسررررررررياسررررررررات الرئيسرررررررريّ أيضررررررررًا الشررررررررُّ

سررررررية على المسررررررتوى المركزي؛  صررررررالحات مؤسررررررّ هذه اإلصررررررالحاُت بالغُة األهمية لكلط من المجالس القروية إذ إّن وا 
نشرررررررررراء إطار قوي لتوفير الخدمات  والبلديات، ومنها اإلصررررررررررالح الُمسررررررررررَتحق منذ زمن لنظام تمويل الحكم المحلي، وا 

وبرنامَج تطوير البلديات كليهما عنصرررررررررران لمقاربة قطاعية  ،"LGSIP"الّتحسرررررررررين  برنامجَ بطريقة مشرررررررررتركة. ومع أّن 
قة إال أّنه ال توجد طريفي نهاية المطاف على المديين المتوسرررررررط والطويل،  ياتالقيا أن ممن شرررررررأنهو متكاملة واحدة، 

في القرى،  القدرات واالسررررتثماراتقة بالُمتعلِّ ُمعيقات المختصرررررة لذلك؛ إذ ليس بوسررررع برنامج تطوير البلديات معالجة 
كما ليس بوسرررررررع المجالس القروية القفز إلى برنامج لتقديم المنح المشرررررررروطة المسرررررررتندة إلى األداء. وسررررررروف تحتاج 
سرررررررررررررية الّنافذة في قطاع الحكم المحلي إلى المزيد من الّتطّور لتحقيق النتائج الُفضرررررررررررررلى من تقديم  الترتيبات المؤسرررررررررررررّ

السلطة الفلسطينية  ُنُظم إجراءاتالمقترح دعم تقوية  LGSIP“"الّتحسين  برنامجركزية. وُيتوقَُّع من الخدمات بصورة م
قراض البلديات بإحداث جل أل ماح لصررررررررندوق تطوير وا  تحسررررررررين عملية تمويل الحكم المحلي وتقديم الخدمات، والسررررررررّ

لة لدى السررلطة الفلسررطينية لحشررد وتوجيالمزيد من التطوير في التفويض الممنوح له، باعتباره األداة المُ  ه األموال فضررّ
 االستثمارية إلى السلطات المحلية. 

ة، السررلطة الفلسررطينية  LGSIP“"الّتحسررين  برنامجُيسرراعد  سرروف (35 ة لتقويأسررلوب ممنهج وضررع مقا على، بصررورة خاصررّ
سرررررررّية لدى السرررررررلطات المحلية القابلة لالسرررررررتمرار والبقاء، والتي  إلى  تمتلك القدرات على تقديم الخدماتالنُُّظم المؤسرررررررّ

 ،”LGSIP“حسين برنامج التّ وُيمكن استدامتها ماليًا في المستقبل. وسوف يضُع  ،مواطنيها، بطريقة تتّصف بالمساءلة
سرررّية تضرررمن وجود قدرات )كفاءات( مؤسرررّ كي ل ،حدًَّا أدنى للتمويل الذي تتلّقاه المجالس القروية مباشررررةً  للمرة األولى،

، في الوقت ذاته، حوافز ”LGSIP“برنامج الّتحسررين إدامة توفير الخدمات. كذلك سرروف ُيقدِّم تعمُل على ة لديها، كافي
دمج وتوحيد قطاع الحكم المحلي، ولكنه سرررروف ُيطبِّق مقاربًة انتقائية تقديم الخدمات المشررررتركة كوسرررريلة لمالية قوية ل

ت األداء لّرصينة للحكم الّرشيد، وسوف تخضع تلك المقاربة لتقييماتتطّلب عمل ترتيبات مشتركة لالمتثال للمعايير ا
الدورية المنتظمة. وتُقرُّ هذه المقاربة بأّن عددًا كبيرًا من المجالس القروية لن تكون في وضررع تسررتطيع معه مواصررلة 
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ّتوازي مع إجراء لى للعيان بالتقديم الخدمات المحلية، كلٌّ على انفراد، ولكنها تقتضرررررررررررررري انتقااًل متدّرجًا ومتواليًا، يتجّ 
 إصالحات حاسمة في نظام تمويل الحكم المحلي.
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 برنامج تحسين : برنامج دعم القرى الفلسطيني )البرنامج الحكومي(، و 1 –الجدول 
  2020 - 2016)"ُمظّلل"(،  ("LGSIPبرنامج الّتحسين ") الحكم المحلي والخدمات المحلية

الفرع األول من البرنامج 
الحكومي: تقديم الخدمات 
المحلية من قبل المجالس 

 القروية

الفرع الثاني من البرنامج 
تقديم خدمات الحكومي: 

ة التحتية من خالل يالبن
 المشاريع المشتركة.

الفرع الثالث من البرنامج 
دعم القدرات الحكومي: 

لتقوية مؤسسات الحكم 
 المحلي

الفرع الرابع من البرنامج 
االستثمارات في الحكومي: 

 المنطقة الُمصّنفة "ج"

ِمَنٌح رأسمالّية سنوّية إلى 
المجالس القروية )تحويالت 
من المالية العامة إلى 

المجالس القروية باستخدام 
معادلة الّتخصيص، مع 

د تحديمراعاة استيفاء شروط 
 األهلية، على أساس سنوي(. 

ِمَنٌح رأسمالية مشروطة إلى 
المجالس القروية الستثمارها في 

 مشاريع مشتركة. 

دعم القدرات الُمقدَّم إلى 
المجالس القروية ومجالس 
الخدمات المشتركة لتقوية 
أجهزتها المؤّسسية / 
 المؤّسساتّية واإلدارية.

استثمارات في البنية التحتية 
لة من  ُمحّددة بعينها، ومموَّ

في المنطقة المانحين، 
 الُمصّنفة "ج".

إيرادات المجالس القروية من 
 مصادرها الخاّصة بها.

نها حّددة بعيمشاريع استثمارية مُ 
مجالس الخدمات داخل 

المشتركة، مدعومة من 
 المانحين. 

مساعدات فنية ودعم القدرات 
في مجاالت فنية محددة 
 بعينها، ممّولة من المانحين.

 

مشاريع استثمارية محددة 
بعينها داخل المجالس 
القروية، مدعومة من 

 المانحين. 

َل الجغرافي:  الَمجالُ  (36  206جمُّع محتمل ُقواُمه منحًا اسرررتثماريًة رأسرررمالية لتَ  "LGSIP" الّتحسرررين برنامجُيفَترض أن ُيموِّ
األربعة والثالثين  عدا ما مجلسررررًا قروياً  240البالغ عددها  القروية المجالسجميع  هذا العددُ يشررررمُل و مجالس قروية. 

ة نسررربة قعتُ التي  وياً قر  اً ( مجلسررر34) ّكانية الحصرررّ في المئة  60ن "ج" أكثر م الُمصرررّنفة المنطقة في فيهاللمقيمين السرررّ
سرررررّية أنظمتها البهدف تقوية من دعم بناء القدرات  منتفعةً  تظلُّ  قدتلك  القروية المجالس. ورغم أّن هامن سررررركان مؤسرررررّ

َل أيّ  "LGSIP" الّتحسين برنامجإال أّن  ،قابلة للبقاء والحياة لكي ُتصبح هيئات محلية نشاطات استثمارية في  لن ُيموِّ
 الّتنمية في اءالشرك من موازط  بتمويل الحكومي البرنامج طِّيهاالمنطقة الُمصّنفة "ج"؛ نظرًا ألّن تلك األنشطة سوف ُيغ

سررروف  لسرررنويةا الرأسرررمالية االسرررتثمارية الِمَنح من تنتفع أن الُمقّرر القروية، للمجالسأّن العدد الفعلي  َغي رَ . اآلخرين
نوي ل  التية لعدد المجالس القروي يخضرررررررررعُ وهو  ،ألهلّيةتحديد اُيحّدد كّل اثني عشرررررررررر شرررررررررهرًا عن طريق الّتقييم السرررررررررّ

في المئة من  30. وُيتوقَُّع أن تسررتوفي نسرربة "LGSIP" الّتحسررين برنامجمن  لالسررتفادةتسررتوفي معايير تحديد األهلية 
مجلس قرى، معايير تحديد األهلية في السررررررررررررررنة األولى من  72كحد  أدنى؛ أي ما ُيعادل حوالي  القروية المجالس

نوية االسررررررتثماريةتخصرررررريص المنح   وجود لعدم ظراً نَ  ،غزة قطاعَ  "LGSIP" الّتحسررررررين برنامج مجالُ  يشررررررملَ  ولن. السررررررّ
 . غزةقطاع في  فقط بلديات إال وَجدُ يُ  والفيه؛  قروية مجالس

 2016على مدى خمس سررنوات، ابتداًء من كانون الثاني / يناير  "LGSIPبرنامج الّتحسررين "سرروف يتّم تنفيذ  المدة: (37
 .2020وحتى كانون األول / ديسمبر 
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نموي )اإلنمائي( لً.ب حسين برنامجالهدف الت   ”LGSIP“ الت 
: تقوية نظام تمويل الحكومات المحلية وتحسرررررررررررررين مسرررررررررررررتوى تقديم هو "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررررررررين "لالهدف التنموي  .ت

 . "LGSIPالخدمات في القرى التي يشملها برنامج الّتحسين "

 
 ”LGSIP“ج. نشاطات برنامج التحسين 

  
امج الّتحسرررين برنلبرنامج الحكومي )برنامج السرررلطة الفلسرررطينية لدعم القرى(، فإّن لتماشررريًا مع األولويات األسررراسرررّية  .ث

"LGSIP" ألجل تقويةسوف ُيركُِّز على مجالي  النتائج الّتالية ،: 
 .نظام تمويل الحكم المحلي (1)
 النُُّظم المؤّسسية لتحسين مستوى تقديم الخدمات داخل القرى.  (2)

إلى تحقيق مجموعةط فرعّيةط من النتائج ضررررررمن هذين المجالين من أن يسررررررعى  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررين "ويتوقَّع من 
رف  رات ُمرتبطة بالصرررررررّ  صررررررررفأي: ) ”DLIs“النتائج، مّما يجعل التمويل من هذا البرنامج ُمتوقِّفًا على تحقيق مؤشرررررررِّ

ثالثَة نشرراطات رئيسررة اسررتنادًا  "LGSIPبرنامُج الّتحسررين "ويشررمُل  ُمحّددة بعينها.،  مبالغ الّتمويل للجهات الُمسررتفيدة(
 ؛إلى الحاجات التي حّددتها السلطة الفلسطينية لتحقيق األهداف الرئيسة التي تعمُل على إصالح البرنامج الحكومي

 :وهذه النشاطات هي
 ن.يلكي تقوم بتقديم الخدمات المحلّية التي تعكس أولويات المواطن الِمَنح الرأسمالية الّسنوّية للمجالس القروية (أ
 االستثمارات المشتركة في البنى الّتحتّية كبيرة الحجم. لتحفيزالِمَنح الرأسمالية المشروطة  (ب
 دعم القدرات الالزمة لتقوية مؤّسسات الحكم المحلي. (ج

في  (صرررراحبة المصررررلحة)تقوية مشرررراركة المواطنين في المجالس القروية، وضررررمان مشرررراركة الجهات المعنية ُتشرررركُِّل  (40
، الذي يبني على "LGSIPبرنامج الّتحسرررررين "لمحلية جوهَر عملية اإلصرررررالح المقصرررررودة التي يدعمها عملية الّتنمية ا

احبة صررررر)هدف البرنامج الحكومي الّرامي إلى تعزيز المسررررراءلة المحلّية من خالل تحسرررررين مشررررراركة الجهات المعنية 
سرررّية إلشرررراك المواطنين(المصرررلحة تحقيق المزيد  "LGSIPبرنامج الّتحسرررين ". ويعتزم ، وتقوية النُُّظم والعمليات المؤسرررّ

من تقوية مسرررررألتي  شرررررفافية ومسررررراءلة المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررتركة، من خالل تحقيق مسرررررتوًى من 
نوّية، وتقوية آليات الّتظلّ  وتحسررررررررين عملية إبال  المواطنين، تبادل المعلومات أفضررررررررل، م وتعزيز عملية الّتدقيق السررررررررّ

 وى لكي تكون تلك المجالس متجاوبًة بطريقة كفؤة في الوقت المناسب. والشكا

قابلية ؤية )الّتنبّ عمليَة تخصيص تحويالت من المالية العامة، تّتِصُف بالّشفافّية و  "LGSIPبرنامُج الّتحسين "َيسَتحِدُث  (41
الّتحسررررررررررين  الّتشرررررررررراركّية. ويعتزم برنامج، للمجالس القروية بهدف تمويل عملية تنفيذ الخطط االسررررررررررتثمارية (الّتنبؤ بها

"LGSIP"  لية تخصريص تحويالت من الماأيضرًا تقديم المزيد من الحوافز لتحقيق المسراءلة المحلية؛ وذلك عن طريق
العامة مباشرررًة إلى المجالس القروية، األمُر الذي يجعل مجالس الخدمات المشررتركة مسررؤولًة عن الّتخطيط السررترداد 

توّقع يُ المدى المتوسرررط إلى الطويل، ويدعم عملية دمج وتوحيد قطاع الُحكم المحلي. وتبعًا لذلك،  فيتكلفة الخدمات 
سررررررررررررررّية للمجالس القروية األكبر الحجم، وذلك لتوفير  تقوية "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررررررين "من  النُّظم والقدرات المؤسررررررررررررررّ
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قرى. طور لُتصررررررربح مراكز لتجّمعات عنقودية من الأو تت ،اإلمكانية لها لكي ُتصرررررررنَّف كبلدياتط في المسرررررررتقبل القريب
دعم أن ي "LGSIPوبالنسرررربة إلى المجالس القروية الصررررغيرة ذات القدرات المنخفضررررة، فيفترض في برنامج الّتحسررررين "

مرة للخردمرات، بهردف توليرد وفورات الحجم، عمليرة تقويرة دور مجرالس الخردمرات المشررررررررررررررتركرة ككيرانرات تنفيرذيرة وُمقردِّ 
امة المالية على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، فإّن ترتيبات الحكم القوي من شرررررأنها أن تضرررررمن وضرررررمان االسرررررتد

تحقيق المسرراءلة الواضررحة بين مجالس الخدمات المشررتركة، وأعضرراء المجالس القروية والمواطنين. وتبعًا لذلك، فإن 
س عايير التي سروف تحتاج إليها المجالمدنى من السريكوُن انتقائيًا، وسروف ُيطبُِّق الحّد األ "LGSIPبرنامج الّتحسرين "

 لكي ُتصبح مؤّهلة لالستفادة من البرنامج. القروية ومجالس الخدمات المشتركة 

 : الِمَنُح الرأسمالية السّنوية لتقديم الخدمات المحلية)أوالا(
ية سرررررررررنوّية وزارة المالية على هيئة ِمَنحط رأسرررررررررمالُيتوقَُّع للمجالُس القروية أن تتأّهل لتلقِّي التحويالت المالية العامة من  (42

نوّية عندما تسررررررررتوفي معايير تحديد األهلية ل برنامج ن السررررررررتفادة ملدعم تنفيذ الخطط االسررررررررتثمارية الرأسررررررررمالية السررررررررّ
 . وسررروف تكون الخطة االسرررتثمارية الرأسرررمالية السرررنوية الّتشررراركّية مسرررتندًة إلى خطط)انظر تاليًا( ”LGSIP“الّتحسرررين 

خمسية تكون قد اسُتحِدثت، أو تكون حاليًا قيد اإلعداد لدى المجالس القروية التي ُتطبِّق منهجّية الخطط االستثمارية 
لة ضمن الخطط  .”SDIP light“التنموية االستراتيجية على المستوى الخفيف  وُيفَتَرُض أن  تستخِدَم االستثماراُت، الُمموَّ

غيرة ، عن طريق تضررمين البنى التحتيَة المحلية صرر"قائمة الخيارات المفتوحة" ، ُمقاربةً االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية
وفير تالحجم، والتي يتم تحديدها اسررررررررررررررتنادًا إلى أولويات المجتمعات المحلية، من مثل رفع كفاءة الطُّرق الموجودة، و 

لبة، و معدات  مواقف الحافالت والشراحنات، واألسرواق، ومجاري تصرريف المياه، والمتنّزهات  توفيرإدارة الّنفايات الصرّ
عادة تأهيل مرافق المياه والمياه العادمة ص المنح الرأسررررمالية إلى المجالس القروية  .8الّترفيهية، وا  وُيفَتَرض أن ُتخصررررّ

وذلك لكي تتجاوز هذه  ؛لفرد الواحددوالرات أمريكية ل 9مقداره  ىحصة الفرد، وبحد  أدن ستند إلىعلى أساس بسيط ي
( دوالر أمريكي 6.5شرررررريقاًل، ما يعادل ) 25الحالية التي تبلغ حوالي  النقل على الطرقالحصررررررة مخصررررررص رسرررررروم 

بؤ وّفَر مصرردرًا مفيدًا إليرادات ُتسررّلم للمسررتفيدين في الوقت المناسررب وقابلة للّتنومن شررأن هذا الّتخصرريص أن يُ  .للفرد
 افز لإلصالح. بحجمها، وتعمل كح

غير ُمّتسرررررررررق في عملية تنفيذه بين المجالس القروية، وذلك اعتمادًا على  أسرررررررررلوباً  "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررررين "يتبّنى  (43
دعم عملية دمج وتوحيد قطاع الُحكم المتمثِّل في وبما يتوافق مع هدف السررررررررررررررلطة الفلسررررررررررررررطينية  ،أحجامها وقدراتها

 ما يلي:المحلي. وسوف تعمُل هذه المقاربة على 

                                                           
"قائمة الخيارات المفتوحة" لتمويل الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية، ولكنه سوف ُيحّدد معايير  ”LGSIP“ُيفترض أن يتبّنى برنامج التحسين    8

لّنشرررررراطات امثاًل ومن تلك االسررررررتثناءات  ر الُمسررررررَتحّقة.لإلقصرررررراء )لالسررررررتبعاد( من االسررررررتفادة من هذا البرنامج اسررررررتنادًا إلى قائمة من النفقات غي
ارة بالبيئة، واألعمال التي تنطوي على نقل السركان أو التي توّثر على سربل عيشرهم، ومكبات ) ياسرّية أو الدينية، واالسرتثمارات الضرّ واقع دفن مالسرّ

والنشاطات التي ُتحوِّل وضع الموائل الطبيعية، بدرجة كبيرة، أو ُتحوِّر إلى أو طمر( الّنفايات الجديدة أو محطات معالجة المياه العادمة الجديدة، 
ًا و / أو المناطق ذات الموارد الثقافية، أو البنى التأهيلية ذات القيمة  ألثرية أو الثقافيةا حد  كبير كذلك التّنوع الحيوي الذي ُيحتمُل أن يكون مهمِّ

فر أو الرواتب، أو ، أو تكاليالتي ُيحتمُل أن تكون مهّمةً  والتي ُتدفع لموظفي الخدمة المدنية )موظفو القطاع  ،”top-up“ المنح والتحفيزاتف السررررررررررررّ
وسررروف يحتوي دليل عمليات البرنامج على المزيد من الوصرررف الّتفصررريلي لهذه  األخرى. الُمسرررتحّقةالعام( وكوادر الهيئات المحلية، والّنفقات غير 

 االستبعادات.
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ِل أن  ُتحّقق المزيد من تعزيز  (1) سرررررّية  هاُنُظمتقويُة المجالس القروية الكبيرة بالحدِّ األدنى من القدرات من أج  المؤسرررررّ
 والّتنفيذّية، وذلك لكي تستطيع الّتحّول إلى بلديات.

ه نقصررًا بالغ تواجتمكيُن مجالس الخدمات المشررتركة من العمل ككيانات تنفيذّية للمجالس القروية الصررغيرة التي  (2)
 األهمية في القدرات.

نسررررمة، والتي تسررررتوفي معايير  4.000، التي يزيد عدد سرررركانها عن المجالُس القروية الكبيرةسرررروف تتلّقى  (1)
صررراِت المنح الرأسرررمالية السرررّ  ُل تلك المنح تحديد األهلية، ُمخصرررّ نوية مباشررررًة من وزارة الحكم المحلي؛ وُتحوَّ

 ك المجالس، لتنفيذ كل مشروع على انفراد. إلى الحسابات البنكية لتل

ُص تُ سوف  (2) نسمة،  4.000، التي يقلُّ عدد سكانها عن للمجالس القروية الصغيرةأيضًا  رأسماليةٌ  ِمَنحٌ خصَّ
معايير تحديد األهلية. ولكن نظرًا لعدم توافر القدرات المالية وقدرات إدارة المشررررررررراريع لدى  تسرررررررررتوفيوالتي 

َل مباشرررررررًة إلى حسرررررراباتها البنكية. وبداًل عن ذلك، فإّن وزارة الحكم  هذه المجالس، فإّن أموال الِمَنح لن ُتحوَّ
وية الصرررررررررررغيرة، وسررررررررررروف تُنفَُّذ خططها المحلي سررررررررررروف تتوّلى إدارة أموال الِمَنح بالّنيابة عن المجالس القر 

االستثمارية الرأسمالية السنوية من خالل أحد مجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة لهذا الّتنفيذ. ويتعّين على 
نقطًة في تقييم مجالس الخدمات المشرررررررررررتركة  40 أعلى من أّي مجلس خدمات مشرررررررررررتركة مؤهَّل أن ُيحِرزَ 
نوي، وأن يكون قد وضررع موضرر ع الّتنفيذ اتفاقيًة مبرمًة بين أعضرراء المجلس، تحتاج ألن تكون نصررف السررّ

يغة التي تعتمدها وزارة الحكم المحلي )انظر الملحق  (.  ويتعّين على المجالس القروية 1 –ملتزمًة بالصررررررررررِّ
 .أن تكون عضوًا في مجالس الخدمات المشتركة

من دورات رة دو كّل أهليتها في بداية تحديد سررررررررررروف يتّم تقييم المجالس القروية على أسررررررررررراس  معايير تحديد األهلية: (44
نوية، الموصرروفة بالّتفصرريل في الملحق  "LGSIPبرنامج الّتحسررين " إال المجالس رنامج . ولن تُقَبل في هذا الب1 –السررّ

المعايير  سرررررررررررتوفيتتحتاج المجالس القروية ألن  ُيفَتَرُض أنالقروية التي تنجح في االمتثال لمعايير تحديد األهلية. و 
 :"LGSIPبرنامج الّتحسين " ضمنالمنح الرأسمالية السنوية  سّلملكي تت ،ألهليةتحديد االّتالية ل

للمجلس القروي للسرررنة المالية الحالية ُمعتمدًا من المجلس، وأن ُيقدََّم إلكترونيًا  نويأن يكون بيان الموازنة السرررّ  (1)
 كم المحلي. إلى وزارة الح

 أن تكون الخطُة االستثمارية الرأسمالية السنوية للسنة التالية ُمعدًَّة بطريقة تشاركية. (2)
نة التالية، وعن موازنة المجلس  أن يتَم اإلفصرراحُ  (3) لعامة الناس عن الخطة االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية للسررّ

 القروي للسنة الحالية.

بيَِّن عمليًا الحدِّ أن تُ  المجالس القروية الكبيرةإضررافًة إلى معايير تحديد األهلية األسرراسررية الُمدرجة أعاله، يتعّين على  (45
 (، إداري )ُمتفرِّ  على انفراد، عن طريق توفير موّظف األدني لقررردرات كوادرهرررا على تنفيرررذ المشرررررررررررررررراريع، كرررلٌّ منهرررا

 ندس )متفرِّ  أو غير متفرِّ (. وُمحاسب )ُمتفّر  أو غير متفرِّ ( ومه

هًا لبناء القدرات، وذلك لتمكينها  (46 سررررروف تتلقَّى المجالُس القروية ومجالس الخدمات المشرررررتركة غير المؤّهلة دعمًا موجَّ
. وسررروف ُيصررراُر إلى ترحيل أموال "LGSIPبرنامج الّتحسرررين " فيمن اسرررتيفاء معايير تحديد األهلية، وَكسرررب الَقبول 

نة التالية فأي ي تتجّمع وتتراكم لصرررالح المجالس القروية غير المؤّهلة في الِمَنح، الت قط. كذلك سرررنة بعينها، إلى السرررّ
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سررروف ُتوفِّر وزارة الحكم المحلي اإلشرررراف اإلدارّي والفنّي على تنفيذ الخطط االسرررتثمارية الرأسرررمالية السرررنوية من ِقَبل 
 المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

 : الِمَنُح الرأسمالية المشروطة لالسثمار في المشاريع المشتركة:اا(ثاني)

عّية قاربة طو مُ تنفيذ وتوحيد المجالس القروية من خالل لدمج حوافَز مالية قوية  "LGSIPبرنامُج الّتحسين "سوف ُيوفُِّر  (47
تثمارات لطة الفلسطينية تشجيع االستصاعدّية )من المستويات األدنى إلى المستويات األعلى(. وتماشّيًا مع نّية الس

رنامج بعلى مستوى القرى، والتي يتّم الّتخطيط لها وتنفيذها بطريقة مشتركة بين المجالس القروية، ُيتوقَّع أن ُيوفِّر 
التي تشمل العديد من  ”sub-projects“الصغيرة ِمَنحًا رأسمالية مشروطة للمشاريع االستثمارية  "LGSIPالّتحسين "

ن َتتلّقى المجالس توّقع أس القروية، والتي يتّم تحديدها في خطة استثمارية رأسمالية سنوية مشتركة أو موّحدة. ويُ المجال
" للمشاريع المشتركة التي top-upالقروية الُمشاِركة في هذه الُخطة تموياًل إضافّيًا من خالل توفير "تمويل تكميلّي 

وُيحتَمُل أن يكوَن الّتمويُل  9قيد الّتأهيل، أو أليِّ ترتيب آخر لتقديم الخدمات.مجلس خدمات ُمشترك أّي يقوم بتنفيذها 
أكبَر بمقدار عشرة أضعاف بالمقارنة مع االستثمارات التي ُينفِّذها كلٌّ مجلس على انفراد. ولكن  خالفاً للِمَنح الرأسمالّية 

ُص وتُ السَّنوية، وهي تحويالٌت من المالية العامة للسلطة الفلسطيني صَرُف ة إلى المجالس القروية، وهي بالّتالي ُتخصَّ
سنويًا في مواعيد محّددة، فإّن المنح الرأسمالية المشروطة سوف تكون ُمخّصصاٌت ُتصَرُف لمّرةط واحدةط للمجالس 

 القروية المؤّهلة للحصول عليها.

ص األسررا (48 ال  مضررروبًا بمعامل التحفيز الذي ،سررّي"سرروف يتّم تحديد المنحة الرأسررمالية المشررروطة باحتسرراب "الُمخصررَّ
ة الفرد في المجالس القروية  ص حصرررّ ص األسررراسررري مجموع المبلغ الُمَجمَّع لُمَخصرررَّ يقّل عن عشررررة. ويسررراوي الُمخصرررَّ
المشررراركة في المشرررروع المشرررترك. وتبعًا لذلك، فإّن التَّمويَل الُمتوافر لمشرررروع مشرررترك سررروف ُيحسرررب على أسررراس ما 

 يلي:
 دد السكان في المجالس القروية الُمساِهمة في المشروع المشترك.إجمالي ع (1)
 دوالرات أمريكية. 9مضروبًا في مخّصص حصة الفرد بما ال يقّل عن  (2)
 . 10مضروبًا في عشرة. (3)

اعي إلى التأهيل إلى اسررررررررتيفاء معايير تحديد  معايير تحديد األهلية: (49 سرررررررروف يحتاج مجلس الخدمات المشررررررررترك السررررررررّ
حة أعاله نفسرها َر المجلُس المعني، عمليًا، ؛ بمعنى أن ُيظهِ "LGSIPبرنامج الّتحسرين "لالسرتفادة من  ،األهلية الموضرّ

م الرشيد المقبولة معايير الحكستًة من الحوكمة الّرشيدة بما يتوافق مع  ِبُبنيةامتالكه قدرات مؤّسسية كافية، وأن يلتزم 
ّتأّهل لالستفادة من لل ينالّتالي المعياريندوليًا. وتبعًا لذلك، فإّن مجالس الخدمات المشتركة سوف تحتاُج إلى استيفاء 

 : "LGSIPبرنامج الّتحسين "

                                                           
ت اسرررروف تُنفُِّذ مجالُس الخدمات المشررررتركة تلك المشرررراريع المشررررتركة، ويجوز أيضررررًا تنفيذ هذه المشرررراريع من خالل أشرررركال ُأخرى من تقديم الخدم  9

ات بين مالمشرتركة، تتطابق مع معايير الحكم الرشريد التي تضرعها وزارة الحكم المحلي، ومنها على سربيل المثال، إبرام اتفاقية تفويض بتقديم الخد
حدى البلديات. ومع ذلك، سوف يتّم تطبيق معايير تحديد األهلية ذاتها.  المجالس القروية وا 

 (. 10× ))الحّد األدنى من ُمخصص حصة الفرد( × إجمالي المنحة المشروطة = )مجموع عدد سكان المجالس القروية الُمساِهمة(   10
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 المشررررتركة اتالذي ُيجرى لمجالس الخدم نقطة في الّتقييم 04لذي يزيد عن إحراز الحدِّ األدنى من الدرجات، وا (1)
  11.كل سنتين

وجود اتفاقية مبرمة بين أعضرررررراء مجلس الخدمات المشررررررترك، بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على إطار الحكم  (2)
 الرشيد.

لَ  ُيفَتَرُض أن (50 الرأسرررمالية المشرررروطة عمليات تحديد اسرررتثمارات البنية التحتّية كبيرة الحجم، وصرررياغة تلك  المنحةُ  ُتموِّ
عدادها وتنفيذها، مع توافر اإلمكانية لحشررد المزيد من الّتمويل من الشررركاء في التنمية، ومن مصررادر  االسررتثمارات وا 

ع، السرررررررتبعاد فئات ُمعّينة من المشررررررراريالفرز على معايير  / وسررررررروف تحتوي عملية الفحص الدقيقالتمويل األخرى. 
سرررروف و لضررررمان عدم توّقع تمويل أي مشرررراريع مشررررتركة كبيرة الحجم تنطوي على آثار سررررلبية أو اجتماعية ُمحتَملة. 

تقوم مجالس الخدمات المشررررررررررتركة، بصررررررررررفتها كيانات تنفيذّية تنوب عن المجالس القروية، بإعداد خطط اسررررررررررتثمارية 
ُق رأسرررمالية سرررنوية موّحدة، ت تأّلف من مشررراريع مشرررتركة تجمع بين مجلسرررين أو أكثر من المجالس القروية. وهذا يتَّسرررِ

مع نّية السرررررررلطة الفلسرررررررطينية دعم عملية دمج وتوحيد الهيئات المحلية من خالل مجالس الخدمات المشرررررررتركة. ومن 
نفيذها المجالس القروية على تالُمتوّقع أن تشرررررتمل المشررررراريع المشرررررتركة على اسرررررتثمارات كبيرة الحجم تتجاوز قدرات 

دارة  وتشرررررمُل هذه االسرررررتثماراُت توسرررررعات منفردة، لة )أو "الرَّاِبطة"( وا  شررررربكات المياه والمياه العادمة، والطرُق الُموصرررررِّ
على خبرة صررررررندوق تطوير  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررين "النفايات الصررررررلبة، ولكّنها ال تقتصررررررر عليها. وسرررررروف يعتمد 

قراض البلديات في اندة إدارتها. وبناًء مسرررررررعلى و  ،التخطيط للمشررررررراريع االسرررررررتثمارية في البنية الّتحتّية وفي تقييمها وا 
دارة المشررررراريع المشرررررتركة  قراض البلديات سررررروف يتوّلى المسرررررؤولية عن تنسررررريق وا  على ذلك، فإّن صرررررندوق تطوير وا 

لة من   المنحة الرأسمالّية المشروطة.خالل والمموَّ

 القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي: دعم اا(ثالث)
، ويشررررررررررررمل هذا الدعُم ”LGSIP“سرررررررررررروف تقوم وزارة الحكم المحلي بدعم القدرات المقدم من خالل برنامج التحسررررررررررررين  (51

القروية ومجالس الخدمات المشرررررررررتركة، والجهات األخرى على المسرررررررررتوى المركزي. ويتوّقع من وزارة الحكم  المجالَس 
للمجالس القروية ومجالس  ”hands-on“المحلي تنظيم عمليات التوجيه والتدريب والمساعدات الفنية العملية المباشرة 

ات على الدعم الرئيسرررري المطلوب لمسرررراعدة المجالس الخدمات المشررررتركة المشرررراركة. وُيفترض أن ُتركَِّز هذه النشرررراط
القروية ومجالس الخدمات المشتركة على تحقيق المؤشرات المرتبطة بالّصرف، األمر الذي ُيسهم في تحقيق الهدف 

 التنموي للبرنامج. 

لّبي يُ  من شررررررررأنه أن ُيفترض تقديم دعم للقدرات اسررررررررتنادًا إلى خطة خمسررررررررية لتطوير القدرات )لمدة خمس سررررررررنوات(، (52
برنامج ل ضرررررررررررررريرالتحالقدرات، الذي جرى تنفيذه أثناء فترة  بناء تحديدها أثناء تقييم الحاجات إلى الحاجات التي تمّ 

                                                           

مجلسرررًا  14بأّن  LGSIPبرنامج الّتحسرررين للخدمات المشرررتركة، الذي ُنفَِّذ أثناء التحضرررير أوضرررَح تقييُم خط األسررراس المرجعي الخاّص بمجالس ا 11
 58نقطة، وكان الحّد األقصرررى للنقاط الُمحرزة  40من مجالس الخدمات المشرررتركة اسرررتوفت شررررط الحّد األدنى الذي يقتضررري إحراز ما يزيد عن 

ماح لمزيد من مجالس اLGSIPبرنامج الّتحسررين نقطة. وسرروف ُيعاد تنفيذ الّتقييم في السررنة األولى والسررنة الثالثة من عمر  لخدمة المشررتركة ، للسررّ
 الّساعية إلى التأهيل، ومن الّترتيبات المشتركة األخرى. 
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ة ببناء القدرات، تضررمُّ ما  إذ تّم تحديد أربعة .”LGSIP“التحسررين  مجاالت عريضررة الّنطاق في تقييم الحاجات الخاصررّ
 يلي: 

 الّتخطيط الّتشاركي  لوضع أولويات االستثمار في البنية الّتحتية.  (1)
 الّتحتّية.في البنية  صغيرةإدارة مشاريع  (2)
سّية للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة المعنية بإدارة المشتريات واألمور المالية والبيئية  (3) النُُّظم المؤسَّ

 واالجتماعية.
 دارية للجهات المركزية، مثل وزارة الحكم المحلي.اإلشراف القطاعي والقدرات اإل (4)

مكانية الحصررول على  وسرروف تتضررّمُن تلك الخطة برامج لتقوية مشرراركة المواطنين من خالل التخطيط الّتشرراركي، وا 
الدراسرررررررات ، و والتقييم التشررررررراركّيين المتابعةالمعلومات، والّتغذية الّراجعة )اآلراء والتعليقات والتعقيبات ...( من خالل 

سررررية  ”LGSIP“م برنامج التحسررررين قدِّ توّقع أن يُ رضررررى المواطنين. ويُ مسررررتوى المسررررحية المسررررتقلة لقياس  التقوية المؤسررررّ
 .”LGSIP“لوزارة الحكم المحلي والدعم السِّياساتي لتمكينها من تحقيق أهداف برنامج التحسين 

 

 ”LGSIP“تمويل برنامج التحسين  .د

مليون دوالر أمريكي، على النحو التالي:  20وقدره  ، بمبلغ”LGSIP“ُيتوقَُّع أن تتوافر الموارد الكلية لبرنامج التحسرين  (53
ُل من الصندوق دوالر أمريكي ماليين  5 مليون  13و  ،”TFGWB“ي للضفة الغربية وقطاع غزة االستئمانسوف ُتموَّ

ي متعدد ئماناالسررتدوالر أمريكي كتمويل مشررترك سرروف يقّدم من الشررراكة الخاصررة بتطوير البنى التحتية / الصررندوق 
مليون دوالر أمريكي إلى برنامج التحسين  2. وُيفترض أن تُقّدم السلطة الفلسطينية ما ُيعادل ”PID MDTF“المانحين 
“LGSIP”،  ُالنقل على الطرقسوم خّصصات ر كحصة من مُ  قّدمةً م . 

مانحين، و يتم في  8حاليًا على ي االسررررررتئمانالشررررررراكة الخاصررررررة بتطوير البنية التحتية / الصررررررندوق تحتوي محفظة  (54
بالمسررراهمات التي ُيتوقَُّع أن يتّم االلتزام بها رسرررميًا بحلول كانون األول / ديسرررمبر  الوقت الحالي تغذية هذه المحفظة

أعرب الشررررررركاء في التنمية عن اهتمامهم بتقديم مسرررررراهمات إضررررررافية للشررررررراكة الخاصررررررة بتطوير البنية وقد . 2015
 .”LGSIP“ي متعدد المانحين، ومن هذه المساهمات التمويل المشترك لبرنامج التحسين االستئمانالتحتية / الصندوق 

بنية التحتية، يلي للشرراكة الخاصرة بتطوير الفقد أبلغ السرويد البنك الدولي، بخطاب رسرمي، نيته في تقديم تمويل تكم
م التزام . وُيتوقَّع أن ُيقدَّ 2015مليون دوالر أمريكي بحلول شهر كانون األول / ديسمبر  30و  20بمبلغ يتراوح بين 

ويد، وذلك قبل تقديم وث ، بدرجة أكبر، إلى البنك الدولي بعد االنتهاء من التقييم األولي الذي يجريه السررررررررررّ قة يرسررررررررررميٌّ
في االنضرررررررمام إلى الشرررررررراكة الخاصرررررررة بتطوير البنية التحتية /  االبنك. وتنظر سرررررررويسرررررررر  إدارةالمشرررررررروع إلى مجلس 

ي متعدد المانحين، بصرررررفة شرررررريك تمويلي مشرررررترك. وسررررروف ينتهي الدانمارك من إجراء تقييمه االسرررررتئمانالصرررررندوق 
حوالي ين في الفترة يح في موعدطوير البنية التحتية للبرنامج القطري، وذلك يشمل تقييمه لتجديد الشراكة الخاصة بت

ي للضررفة الغربية وقطاع غزة عهدًا االسررتئماناّتفاقية منحة الصررندوق  . وسرروف تتضررمَّنُ 2016ر شررباط / فبراير شرره
و . 2016حزيران / يونيو  30في موعد أقصررررراه حّيز التنفيذ مؤّرخًا ومشرررررروطًا بأن تدخل اتفاقية التمويل المشرررررترك 

االلتزامات لم تكن متوفرة بالتاريخ المحدد، من الممكن أن حال وجود فجوة في التمويل، أي على سررررررررررررربيل المثال في 
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من الشررررروط الموحدة و البند  (e) 4.02يصرررربح برنامج التحسررررين عرضررررة لللتعليق أو اإللغاء و ذلك بحسررررب المادة 
4.-1 (a)  .من اتفاقية المنحة 
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 )بالمليون دوالر أمريكي( ”LGSIP“: تمويل برنامج التحسين 3 –الجدول 

 من المجموع % المبلغ طريقة التمويل المصدر
 10 2 تمويل مشترك السلطة الفلسطينية

تمويل البرامج وفقاا للنتائج  البنك الدولي
"PforR" 

5 25 

الشراكة الخاصة بتطوير البنية التحتية / الصندوق 
 65 13 تمويل مشترك ”PID/MDTF“ي متعدد المانحين االستئمان

 100 20  مجموع تمويل البرنامج

 

نبرررررذة عن  4 –مليون دوالر أمريكي. ويتضررررررررررررررمن الملحق  44ُيمكن أن ُيقررررردَّر مجموع التمويرررررل الموازي بحوالي  (55
 المساهمات في التمويل الموازي. 

 

 والمؤشرات المرتبطة بالصرف ”LGSIP“النتائج الرئيسة لبرنامج التحسين  . ه

 

مجاالت النتائج البالغة األهمية لتحسررين عملية تمويل الحكومات المحلية  ”LGSIP“ُيَتوقَّع أن يتناول برنامج التحسررين  (56
وتقديم الخدمات. وتشررررتمل هذه المجاالت على تحسررررين مسررررتوى شررررفافية تحويالت المنح الرأسررررمالية السررررنوية وقابلية 

ة كلها. وسررروف ليالتنبؤ بها، وتقوية مؤسرررسرررات الحكم المحلي، وتمويل االسرررتثمارات في البنى التحتية والخدمات المح
رات  ”LGSIP“برنامج التحسرررررررين لُيقاس الّتقّدم الُمحرز تجاه الهدف الّتنموي  من خالل اسرررررررتعمال مجموعة من المؤشرررررررّ

البسررررررررريطة والقابلة للقياس، وأغلبيتها سررررررررروف تكون مربوطًة بالمبالغ المنصررررررررررفة. إّن مجالي النتائج في إطار النتائج 
ودعم  ،”LGSIP“وبأعمال برنامج التحسين ، ”DLIs“ شرات المرتبطة بالصرفالمؤ مع ومربوطان  ،مترابطان عن كثب

أّما إطار  .قييم والّتحّقق ضررررررمن هذا البرنامجوسرررررروف تخضررررررع النتائج لنشرررررراطات الرصررررررد، والتّ القدرات الُمخّطط له. 
على المؤشرررررررررررررررات  3 –، بينما يحتوي الملحق 2-فهي موصرررررررررررررروفة في الملحق المتابعة و التقييم النتائج وترتيبات 

 ي:لّخصة على الّنحو التالفهي مُ  ،المرتبطة بالصرف. وأّما مجاالت النتائج ومؤشرات الهدف الّتنموي للمشروع

  ”LGSIP“: مجاالت نتائج برنامج التحسين 4 –الجدول 

 مؤشر الهدف التنموي للبرنامج مجال نتيجة البرنامج
 المجالس القروية التي تتلّقى منحًا رأسمالية سنوية تتصف بالّشفافية وبقابلية الّتنبؤ بها.عدد  تقوية نظام تمويل الحكومات المحلية

المنح الرأسرررمالية السرررنوية المسرررتندة إلى معادلة، والمصرررروفة إلى المجالس القروية في الوقت 
 المحدد.

سرررية لتحسرررين مسرررتوى  تقوية النُُّظم المؤسرررّ
 تقديم الخدمات في القرى 

 برنامج التحسيناألشخاص المستفيدون من الخدمات المحسنة في القرى المستفيدة من 
“LGSIP” )العدد( 

 عكست حاجاتهم. ”LGSIP“برنامج التحسين المستفيدون الذي يشعرون بأن استثمارات 

مجاالت النتائج مرتبطٌة منطقيًا بالهدف التنموي للبرنامج، وُيمكن بلوغها ضررررررررررمن اإلطار الزمني لبرنامج التحسررررررررررين  (57
“LGSIP” . ضررررافًة إلى م .ُيمكن قياس النتائج الوسرررريطة للنتائج الرئيسررررة مع مؤشرررررات النتائج الوسرررريطةكما ؤشرررررات وا 
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نفيذ برنامج إلنجاح تالنتائج، فقد تّم تصرررررررميم المؤشررررررررات المرتبطة بالصررررررررف لقياس النتائج الوسررررررريطة بالغة األهمية 
   ".’PforR‘"تمويل البرامج وفقًا للنتائج آلية باّتباع  ”LGSIP“التحسين 

 راكمياً بالصررف وفق سرلسرلة النتائج المتزايدة توقع االختيار على المؤشررات المرتبطة المؤّشرات المرتبطة بالصرف:  (58
. وتبعًا لذلك، فإّن النتائج البالغة األهمية ُيمكن تحقيقها خالل المرحلة األولى من بناء ”LGSIP“لبرنامج التحسررررررررررررررين 

 ة: يالنتائج المتزايدة تراكميًا لبلو  الهدف التنموي للمشروع. وُيقترح استخدام المؤشرات الُمرتبطة بالصرف التال

 .وزارة الحكم المحلي ، تتبناهااّتخاذ خطوات تمكينّية لتقوية الحكم المحلي (1)
الوقت  في إبال  المجالس القروية عن مخّصصات المنح الرأسمالّية الّسنوية الُمستندة إلى معادلة الّتخصيص (2)

 بحسب الوقت المحدد. ، وصرف تلك المخّصصات لهاالمحدد
 .”LGSIP“الّنسبة المئوية للمجالس القروية التي تستوفي سنويًا معايير تحديد األهلية لبرنامج الّتحسين  (3)
 العدد الّتراكمي للمشاريع الُمشتركة التي تتم الموافقة عليها. (4)
 من المشاريع المشتركة التي تّمت الموافقة عليها. نسبة مئوية(ُمجمل النفقات ) (5)
 .لية الّتنّبؤ بهاوقاب النقل على الطرقمستوى الّشفاقية في تحديد رسوم تبني وزارة الحكم المحلي خطوات لتحسين  (6)
 تنفيذ وزارة الحكم المحلي نشاطات بناء القدرات استنادًا إلى خطة تطوير القدرات الّسنوية لديها. (7)

 فصيلي.البياني المعروض تاليًا. ويليه وصف تُيمكن تصوير سلسلة نتائج البرنامج حسب الرسم سلسلة النتائج:  (59

 : سلسلة نتائج البرنامج 1 –الشكل 
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ُيتوقَّع أن تكون النتيجة المسررررررررررررررتهدفة في هذا المجال  النتائج األول: تقوية نظام تمويل الحكومات المحلية. مجال (60
إصرررالح نموذج الّتمويل المعمول  ”LGSIP“إنشررراء نظام تمويلي مسرررتدام للحكومات المحلية. ويعتزم برنامج التحسرررين 
التي جّربها  ،الّسنويةمالية تحويل المنح الرأس به، وجعله يّتصف بالّشفافّية وبقابلية الّتنبؤ به. وُيفتَرض أن تُقدِّم عمليةُ 

شرررررمل التحويالت األخرى المعمول بها حاليًا، يإلى توسررررريع نطاقه ل يتطّلعنموذجًا  ،ريادياً  ”LGSIP“برنامج التحسرررررين 
 . النقل على الطرقمثل رسوم 

رف  (1) نوية (DLI 2) 2 –المؤشررررررر المرتبط بالصررررررّ صررررررات المنح الرأسررررررمالية السررررررّ : إعالم المجالس القروية بمخصررررررّ
ح . سررررروف تؤدي المنفي الوقت المحدد، وصررررررفها لها في في الوقت المحدد المسرررررتندة إلى معادلة التخصررررريص

فة بوضرروح، والتي ُتصررَرف خالل فترة زمنية الرأسررمالية السررّ  نوية، التي تسررتند إلى معادلة تخصرريص بسرريطة وُمعرَّ
ُمحّددة، إلى جعل نظام تخصررررريص الموارد من السرررررلطة الفلسرررررطينية إلى المجالس القروية أكثر شرررررفافيًة وقابليًة 

ومناسررررررررررربًا من حيث الّتوقيت. وهذا الوضرررررررررررع سررررررررررروف ُيمكِّن المجالس القروية من التخطيط ووضرررررررررررع  ،للّتنبؤ به
ز مستوى مساءَ   لتها أمام المواطنين. الموازنات بطريقة واقعّية، وُيعزِّ

: تبنِّي وزارة الحكم المحلي خطوات لتحسين مستوى الّشفاقية في تحديد (DLI 6) 6 –المؤشر المرتبط بالّصرف  (2)
التي تشررررررمل و  -الحالية  النقل على الطرقآلية تخصرررررريص رسرررررروم ف وقابلية التّنبّؤ بها. لنقل على الطرقارسرررررروم 
لإلى تفتقُر ، واإلطار الزمني، والصرررررررررررف إلى الهيئات المحلية، والمبالغ النهائيةالمعايير  ى قابليتها الوضرررررررررروح وا 

ية الحالية، بما يتناغم مع المنح الرأسررمال النقل على الطرقللّتنبؤ بها. ومن شررأن إصررالح آلية تخصرريص رسرروم 
صياغة لى عالّسنوية، أن يؤّدي إلى تأسيس مصدر تمويلي مستدام للمجالس القروية. وتشتمل النتائج الوسيطة 

اسرررتنادًا إلى معادلة ما تسرررير على ُخطى نموذج صررررف  النقل على الطرققضررري بتخصررريص رسررروم ت اتتوجيه
  . ”LGSIP“رنامج التحسين بالمنح الرأسمالية السنوية في 

سّّية لتحسّّين مسّّتوى تقديم الخدمات. (61 هذا فة من تتمّثل النتيجة الُمسرررتهد مجال النتائج الثاني: تقوية النُُّظم المؤسّّّ
نويةال طريقة كفؤة ب مجال في تقوية قدرة المجالس القروية على تخطيط وتنفيذ خططها االسرررررررتثمارية الرأسرررررررمالية السرررررررّ

ونظرًا ألّن المقاربة االنتقائية، التي ُيفَتَرض بأنها تقبل فقط المجالس القروية ومجالس الخدمات . وقابلة للمسرررررررررررررراءلة
أن  ”LGSIP“المشررررررررتركة التي لديها القدرة على االسررررررررتمرار في تقديم الخدمات المحلية، ُيتوّقع من برنامج التحسررررررررين 

النتائج الوسيطة  القرى التي يشملها البرنامج. وُتسهمُ  حسينات قابلة للقياس في تقديم الخدمات للمستفيدين فيُيحقِّق ت
 : 7و  5، 4، 3، 1رتبطة بالصرف لمؤشرات المُ ُتشكُِّل األساس لالرئيسة التالي ذكرها في تحقيق هذه النتيجة، و 

رف  (1) : اتّخاذ خطوات تمكينيّة لتقوية الحكم المحلي، تتبناها وزارة الحكم (DLI 1) 1 –المؤشررررررررررررر المرتبط بالصررررررررررررّ
سررررررري يقترُن بشرررررررروط المحلي . وهذه الخطوات هي إجراءاٌت على المسرررررررتوى المركزي مطلوبٌة لتقديم إطار مؤسرررررررّ

أسررررراسرررررّية ضررررررورية كأسررررراس ألداء المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررتركة يكون كفؤًا وقاباًل للمسررررراءلة. 
ج وزارة م المحلي، وُيتوقَّع أن تحتاوتشررررررررررررررتمل النتائج بالغة األهمية على خطوات تمكينّية تهدف إلى تقوية الحك

وهي تشرررررمل إصررررردار تعليمات  ،”LGSIP“ الحكم المحلي إلى إقرارها وتبنِّيها لكي يتسرررررّنى تنفيذ برنامج التحسرررررين
يد  راء الجديد في قطاع الحكم المحلي، والموافقة على إطار الحكم الرشرررررررررررررر فير لتو الموّحد لتطبيق قانون الشررررررررررررررّ

قرار   المعادلة الخاصة بتخصيص المنح الرأسمالية السنوية.الخدمات المشتركة، وا 
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رف  (2) الّنسرررربة المئوية للمجالس القروية التي تسررررتوفي سررررنويًا معايير تحديد  :(DLI 3) 3 –المؤشررررر المرتبط بالصررررّ
ُح قدرُة المجالس  .”LGSIP“ برنامج تحسرررين نظام الُحكم المحلي والخدمات المحليةالسرررتفادة من األهلية ل ُتوضرررّ

المؤّسسية  المدى الذي بلغته تقوية النُّظم هذا البرنامجالستفادة من القروية على استيفاء معايير تحديد األهلية ل
لمجالس القرى. وهذه القدرُة مؤّشٌر أيضًا على قدرة المجالس القروية على تنفيذ مسؤولياتها المؤّسسّية الُمفّوضة 

نوّية بطريقة تشرررا نوية. وهي تُبيُِّن أيضرررًا أّن المجالس بها، مثل إعداد الخطط السرررّ ركية، وصرررياغة الموازنات السرررّ
ضعت أيضًا موضع الّتنفيذ آليات إشراك المواطنين المطلوبة إلعداد الخطط االستثمارية الرأسمالية القروية قد وَ 

نشاء حلقات تغذية راجعة ناجعة مع المواطنين.   الّسنوية بطريقة تشاركّية، وا 

لمؤشر او  ،الموافقة عليها تّمت: العدد التراكمي للمشاريع المشتركة التي (DLI 4) 4 –الّصرف المؤشر المرتبط ب (3)
رف  ( من المشررررررراريع المشرررررررتركة التي تّمت الموافقة نسررررررربة مئوية: ُمجمل النفقات )(DLI 5) 5 –المرتبط بالصرررررررّ

نضررمام المجالس القروية على اال الموافقة عليها، قدرةَ  تّمتُيظهُر عمليًا عدد المشرراريع المشررتركة، التي و  .عليها
عداد مقترحات المشرراريع االسررتثمارية التي تحصررد وفورات  سررية، والّتعاون بشررأنها بنجاعة، وا  إلى الّترتيبات المؤسررّ

، وية للحكمق الحجم. ويعكس هذا العدُد أيضًا بأّن مجالس الخدمات المشتركة قد وضعت موضع الّتنفيذ ترتيبات
ُتصرررربح  ، لكيكل سررررنتين لمجالس الخدمات المشررررتركةالذي ُيجرى وحّققت الحّد األدنى من الدرجات في التقييم 

قراض البلديات  مّؤهلًة لتنفيذ المشررررررررررررراريع المشرررررررررررررتركة. وُيفتَرض أن يدعم صرررررررررررررندوقُ  خدمات مجالَس التطوير وا 
عادة خطط التمويل  قات القابلة للوثوق بها. أما ُمجمل النفالمشتركة في صياغة مقترحات المشاريع المشتركة، وا 

ر على كفاءة  ٌر بديل لقياس التقّدم الُمحرز على صرررررعيد تنفيذ المشررررراريع المشرررررتركة، وهو كذلك مؤشرررررّ فهو مؤشرررررّ
 مجالس الخدمات المشتركة وقدرتها على تقديم خدمات محلية كبيرة الحجم. 

رف  (4) المحلي نشررررراطات بناء القدرات اسرررررتناداً إلى خطة : تنفيذ وزارة الحكم (DLI 7) 7 –المؤشرررررر المرتبط بالصرررررّ
في تحقيق  ”LGSIP“سوف ُتساِعُد نشاطات بناء القدرات ضمن برنامج التحسين  لديها.السنوية تطوير القدرات 

ية التحتية، بشأن ترتيب أولويات البن اتالنتائج الوسيطة الموصوفة أعاله، ومنها ما يتّم من خالل تقديم الّتوجيه
عداد الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية، وتحسين عمليات الشراء واإلدارة المالية، والتعامل مع الّتظّلمات،  وا 

شررررررررراك المواطنين  فافية األخرى. وا  لتحسررررررررين القابلية للمسرررررررراءلة االجتماعية، واإلفصرررررررراح العمومّي وتدابير الشررررررررّ
سرررررررررررررّية للمجالس القروية ومجالس وُيفترض في نشرررررررررررررا طات دعم بناء القدرات التركيز على تقوية النُُّظم المؤسرررررررررررررّ

، ”LGSIP“سررين برنامج التحالخدمات المشررتركة، لكي تسررتطيع الوفاء بالمسررؤوليات الُمفوَّضررة بها، وتحقيق نتائج 
 ومسررررررتوى الُمقاطعات لتزويد الهيئات المحلية ،تقوية قدرات وزارة الحكم المحلي على المسررررررتوى المركزي وكذلك

باإلشررراف الضررروري، وبتحسررين مقارباتها القطاعية اسررتنادًا إلى الدروس المسررتفادة. وقد جرى تضررمين التدابير 
  .”LGSIP“اإلضافية المطلوبة لدعم هذه النتائج في خطة عمل برنامج الّتحسين 
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 بناء القدرات ونشاطات تقوية النظم و.

سررررري التّ  الفنية ودعمُ  المسررررراعداتُ  (62 حسرررررين برنامج التّ عامالن مطلوبان لضرررررمان الّتنفيذ الناجح لنشررررراطات طوير المؤسرررررّ
“LGSIP”، جة مواطن الضرررررعف الموجودة في نظام إجراءات السرررررلطة الفلسرررررطينيةوتحقيق نتائج هذا البرنامج، ومعال. 

الفلسرررطينية مسرررؤولًة عن نشررراطات دعم تنسررريق بناء القدرات وتنفيذها وعن المسررراعدات الفنية  وسررروف تكون السرررلطةُ 
سرررررررررري الممنوح لها. وسرررررررررروف تقوم وزارة الحكم المحلي بتقديم  ، وذلكللهيئات المحلّية اسررررررررررتنادًا إلى الّتفويض المؤسررررررررررّ

مات المشررتركة، إّما من خالل قدراتها نشرراطات دعم بناء القدرات والمسرراعدات الفنية للمجالس القروية ولمجالس الخد
ما من خالل شراء المساعدات الخارجية.  ،الذاتية المتوافرة، وبدعم من التمويل الموازي المستمرّ   وا 

وضع ببدور وزارة الحكم المحلي الرئيس في قطاع الحكم المحلي، وبخاصة فيما يتعّلق  ”LGSIP“ُيقرُّ برنامج التحسين  (63
وتطوير الّسياسات، وتأسيس وتطوير إطار مؤّسسي قوي، وتقديم اإلشراف والّرقابة على الهيئات المحلية. ويتطّلب 
إنجاز هذه المهمات البالغة األهمية، ككيانات تمكينّية غير تنفيذّية، تقوية دور وزارة الحكم المحلي في تقديم المساعدات 

ُر وزارة الحكم المحلي للمجالس القروية ولمجالس الخدمات ال  ،مؤسسيعم الخطًة تأشيريًة للدّ مشتركة. وسوف ُتطوِّ
تطوير القدرات طوال مدة سنوات البرنامج الخمس، استنادًا إلى إجراء تقييم سريع للحاجات التي يقتضيها أداء و 

ما تحتويه  علىيرية التأشالخطُة هذه وظائف وزارة الحكم المحلي على المستويين المركزي والقطاعي. وسوف تبني 
د الخطة حدِّ (، وُيتوّقع أن تُ 2016 – 2015خطة التطوير االستراتيجية للموارد البشرية العائدة لوزارة الحكم المحلي )

التأشيرية خط األساس المرجعي واألهداف السنوية لتطوير القدرات. واستنادًا إلى هذه الخطة التأشيرية، سوف تضع 
ر خطة تفصيليًة لتطوير القدرات للسنة األولى من سنوات تنفيذ البرنامج، وسوف تمضي وزارة الحكم المحلي وتطوّ 

 ُقُدمُا في تحديث هذه الخطة سنويًا. وُيفتَرض أن ُتصّنف نشاطات بناء القدرات وفق ما يلي: 
ية وزارة لالحاجات إلى القدرات المطلوبة لتحقيق نتائج البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرف ضمن نطاق مسؤو  (1)

 الحكم المحلي.
 استهداف الكوادر المطلوب تدريبها على المستويين المركزي والمحلي. (2)
متلك الخبراء تحيثما حيثما تكون وزارة الحكم المحلي مفّوضة بذلك، و  أسلوب التنفيذ، ويشمل التدريب الداخلي (3)

 الكوادر الالزمين لذلك، أو اعتماد أساليب أخرى تتطلب الدعم الخارجي.و 
سين والمخطط له، أو برنامج التحالحالّي مصدر التمويل ويشمل موازنة السلطة الفلسطينية، والتمويل الموازي  (4)

“LGSIP” . 
وسوف تنظر الخطة الشاملة في جميع أنواع المساعدات الفنية المستمرة والمخطط لها، والتي تدعم دوائر ووظائف 

 وزارة الحكم المحلي.

دات الفنية بهدف تقوية تطوير السياسات ووظيفة اإلشراف لدى وزارة الحكم المحلي. ُيفَترض كذلك تقديم المساع (64
 وُيتوّقع أن  يتضّمن الّدعم الُمحدَّد ما يلي:

 تطوير متطلبات موّحدة للّتخطيط الّتشاركي. (1)
 دعم إعادة هيكلة ديون الهيئات المحلية وخطط خفض الُمتأّخرات. (2)
 بشأن تعزيز اإليرادات الخاّصة. اتالّتعرفة ، ومنهجيات الّتسعير، والّتوجيه ُبنى )تشكيالت(تطوير  (3)
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 حشد المجتمعات المحلية وتقديم الدعم للمجالس القروية لتستطيع تطوير الخطط االستثمارية الرأسمالية. (4)
تدام بهدف وضع وترسيخ إطار مس في مجالي اإليرادات والنفقات،لهيئات المحلية ل الصالحيات الموكلةمراجعة  (5)

 للمالية العامة المشتركة بين الجهات الحكومية.
 تطوير وتطبيق متطلبات موّحدة للتشغيل والصيانة في المجالس القروية. (6)

 ”LGSIP“ الّتحسينًثالثا :ًتنفيذًبرنامج

نفيذأ.  سية وترتيبات الت   الترتيبات المؤس 

م إجراءات السلطة الفلسطينية المعمول بها. وتبعًا لذلك، فإّن المجالَس ُنظ ”LGSIP“سوف يستخدم برنامج الّتحسين  (65
زارة الحكم توفير الخدمات، وو  ، التي تعمل علىالقروية أو مجالس الخدمات المشتركة، أو الترتيبات المشتركة المماثلة

قراض البلديات ،المحلي يض هي التي ستضطِّلُع بتنفيذ البرنامج. فوزارة الحكم المحلي تمتلك التفو  وصندوق تطوير وا 
سوف تتوّلى والّرقابة عليها. و  يةلّ السياسة الكُ وضع بالشؤون الحكومية المحلية، وهي مسؤولة عن ضطالع القانوني لال

، وقيادة تنفيذ ّلّيين داخل القطاعالمسؤولية القيادية عن التّنسيق واإلشراف الكُ  ،تفويضها بموجب ،وزارة الُحكم المحلي
ودعم بناء القدرات من أجل تقوية مؤسسات الحكم المحلي. وسوف  ،المنح الرأسمالية الّسنوية لتقديم الخدمات المحلية

ُتديُر وزارة الُحكم المحلي عملية بناء القدرات ونشاطات المساعدات الفنّية إلعداد المجالس القروية ومجالس الخدمات 
الحكم  ضّطلُع وزارةُ وسوف تَ . ”LGSIP“ركة التي لم تتأّهل بعُد لالنتفاع من تمويل استثمارات برنامج التحسين المشت

حكم  ُبنيةبِ المحلي أيضًا بالمسؤولية عن دعم وضع ترتيبات مشتركة لتقديم الخدمات بين المجالس القروية التي تتمّتع 
التي و أّما المجالس القروية الكبيرة،  .”LGSIP“برنامج التحسين ماري من لكي تتأّهل لالنتفاع من التمويل االستث ،رشيدة

َرض أن تكون مسؤولة ، وُيفتتستوفي معايير تحديد األهلية، فسوف تتلّقى منحًا رأسماليًة سنويًة مباشرًة في حساباتها
برنامج  اتوفق متطلبعن تنفيذ خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية. وأّما المجالس القروية الصغيرة، المؤّهلة 

ل إليها، وسوف ُيصاُر إلى تفويض  فسوف ُتخّصص لها منٌح رأسمالية، ولكنّ  ،”LGSIP“التحسين  األموال لن ُتَحوَّ
ة بتنفيذ خططها )أي خطط المجالس القروية الصغيرة( االستثمارية الرأسمالية السنوية. مجالس الخدمات المشترك

وُيفَتَرض أن تقوم مجالس الخدمات المشتركة بتنفيذ الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية لصالح المجالس القروية 
 الصغيرة. 

قراض البلديات مسؤواًل عن إدارة المنح (66 تثمارات والمخّصصة لالس ،الرأسمالية المشروطة سوف يكون صندوق تطوير وا 
الية أيضًا بتنسيق عمليات التنفيذ والّرقابة عليها، وهذه تشمل اإلدارة المالصندوق يقوم كما سفي المشاريع المشتركة، 

والمشتريات، وتقديم أي مساعدات فنية مطلوبة لدعم مجالس الخدمات المشتركة في تنفيذ المشاريع المشتركة. وسوف 
قراض البلديات أيضًا  ليقّدم الّدعم للّتنفيذ  ،”LGSIP“برنامج التحسين لمدير البرنامج بصفة يعمل صندوق تطوير وا 

مسؤولياُت صندوق تطوير  في كل مراحل هذا البرنامج، ومن ذلك أداء وظائف البرنامج اإلدارية. وسوف تشتملُ 
قراض البلديات، الرَّامية إلى تقديم الّدعم لتنفيذ برنامج التحسين  البيانات المالية لهذا البرنامج،  إعدادَ  ، ”LGSIP“وا 

عداد وتحديث دليل وتنظيم عمليات تدقيق  عمليات البرنامج، وجمع وفرز التقارير عن النتائج ومراجعة حساباته، وا 
لجنةَ البرنامج، هي   (Program Secretatiat)  مدير البرنامجوعن المؤّشرات المرتبطة بالّصرف. وستكون مرجعيةُ 
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المبالغ  . وستكون وزارة المالية مسؤولًة عن ضمان تنفيذوكيل الوزارة يديرها/ينسقهاالتي يترأسها وزير الحكم المحلي، 
 1 -مع اإلطار الزمني المّتفق عليه. وقد تّم تضمين الملحق  بما يتوافق ”LGSIP“المنصرفة ضمن برنامج التحسين 

 مصفوفة مفّصلة لألدوار والمسؤوليات. 

 ،راء العاممارية الرأسمالية السنوية وفق إجراءات الشُيفترض أن ُتنّفَذ االستثمارات والنشاطات الُمحددة في الخطة االستث (67
دارة الموارد المالية ال الواجبة التطبيق على الهيئات المحلية. وسوف تكون المجالس القروية مسؤولةً  تي عن عهدة وا 

السنوية  ةُتحّول إليها، كما سوف تستخدمها وفق أحكام الدليل المالي للحكومات المحلية. وسوف تعكس البيانات المالي
س القروية ي الموازنة. ويجوز للمجالللمجالس القروية الّنفقات ذات العالقة بالمنح الرأسمالية السنوية كبند منفصل ف

ما من  ،المشمولة في خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية إّما بنفسها الصغيرةأن تختار القيام بتنفيذ المشاريع  وا 
مديريات وزارة الحكم المحلي في المقاطعات اإلشراف الفني مكاتب قدِّم . وسوف تُ خالل مجالس الخدمات المشتركة

 والمالي الدوري من خالل تشكيالتها وعملياتها الرقابية العاملة.

ة للبرنامج ككل، ولصناعبصفة الجهة الّتنسيقية  عملَ ( لت”LGSIP“برنامج التحسين لجنة ُيفتَرض تشكيل لجنة البرنامج ) (68
 ،منسقاً يرًا/مدتضمُّ هذه اللجنة وزير الحكم المحلي )رئيسًا(، ووكيل وزارة الحكم المحلي و القرارات البالغة األهمية. 

قراض البلديات، والمحاسب العام لدى وزارة المالية.  دعم سوف تتلّقى لجنة البرنامج الو ومدير عام صندوق تطوير وا 
قراض البلديات، في قيامها بدورها بصفتها  ،  (Program Secretariat) للبرنامج مديرمن صندوق تطوير وا 

حكم وقد تّم تعيين أحد الكوادر المؤّهلة  لدى وزارة الاإلدارية.  هوأداء وظائفالبرنامج المسؤولة عن تقديم الدعم لتنفيذ 
قراض البلديات، وتقديم الدعم المباشر المحلي لدعم التّ  نسيق داخل الوزارة، واالرتباط الّتنسيقي مع صندوق تطوير وا 

لجنة البرنامج. وال بّد من تشكيل  سقنمو مدير/ لوكيل وزارة الحكم المحلي في أداء دوره كمسؤول ارتباط وتنسيق 
لمعنية صاحبة ا وظيفتها الرئيسة التنسيُق بين الجهات، وستكون هالبدء بتنفيذقبل  ”LGSIP“برنامج التحسين لجنة 

وبين الشركاء في التنمية نحو تحقيق نتائج هذا البرنامج، وذلك بهدف  ”LGSIP“المصلحة الرئيسة في برنامج التحسين 
سوف تناقش  لككذز على صعيد تنفيذ البرنامج. حرَ الوزارة، ولرصد ومتابعة التقّدم المُ  داخلضمان الّتنسيق الفّعال 
، والتقّدم الخاصة بهعمل الالبرنامج، وخطط هذا دليل عمليات على أيضًا  ”LGSIP“التحسين وتوافق لجنة برنامج 

الُمحَرز والتقارير المالية، كما ستوافق على المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة، ومنها تخصيص التمويل. 
 . ”LGSIP“التحسين  صالحيات لجنة برنامج 1 –ويتضمن الملحق 

 ب. متابعة وتقييم النتائج

قراض البلديات مسؤواًل عن  (69 قيق هدف د تحعلى صعيلإلنجازات  المتابعة و التقييمسوف يكون صندوق تطوير وا 
موّحدة عن  ، وعن تقديم تقاريرالنتائج، وعن اإلبال  عن تحقيق جميع المؤّشرات الُمرتبطة بالصرف البرنامج ومجالي  

وُيوفِّر إطار النتائج البيانات المالية لهذا البرنامج. عن و   ”LGSIP“ى صعيد تنفيذ نشاطات برنامج التحسينالتقّدم عل
قراض البلالبرنامج متابعة و تقييممعلومات تفصيلية عن  2 –المعروض في الُملحق  ديات . وُيطبُِّق صندوق تطوير وا 

والتقييم العائد له لرصد النتائج  المتابعةوسوف َيستخدُم دليل ، ”RBM“النتائج  على أساسوالّتقييم  للمتابعةنظامًا 
المتحّققة في ظلِّ هذا البرنامج، والتي تتواءُم مع األهداف االستراتيجية لخطة التنمية الوطنية لدى السلطة الفلسطينية. 
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قراض البلدياتوسوف يَ  ،  ”PGMIS“ المنحدارة اإللكتروني إلمعلومات الاستعمال نظام في  ستمرُّ صندوق تطوير وا 
لى النتائج. والتقييم المستند إ المتابعةوذلك بهدف أتمتة عمليات تجميع البيانات وتخزينها وعرضها كجزء من نظام 

قراض البلديات، أو توسع ءاتم اإلجراُيتوقَّع تعديل ُنظُ وحيثما تقتضي الحاجة،  تها المعمول بها في صندوق تطوير وا 
قراض البلدياتالمقترح. الّتحسين  لبرنامجالشامل  لكي تنهض بأعباء الرصد  كذلك سوف يقوم صندوق تطوير وا 

، وبعمل الّترتيبات الالزمة لتدقيق ومراجعة البيانات المالية ”LGSIP“برنامج التحسين بإعداد بيانات مالية سنوية عن 
يتّم جمع تقارير س والُمراجعة إلى البنك الدولي. كمالهذا البرنامج. ومن ثّم سوف ُيصاُر إلى تقديم تلك البيانات الُمدّققة 

قراض البلديات و تؤَخُذ استنادًا إلى بيانات  فمؤقتة عن إنجاز المؤّشرات المرتبطة بالصر  وزارة من صندوق تطوير وا 
 نمية.تالحكم المحلي عن مسؤوليتهما عن مجاالت النتائج، ليتّم تقديمها بعد ذلك إلى لجنة البرنامج والشركاء في ال

رنامج التحسين بمدير بصفته  ،باإلضافة إلى عمليات جمع البيانات التي ُينفِّذها مباشرًة صندوق تطوير البلديات (70
“LGSIP”،  ّاالستعانة بمصادر خارجية  سوف يتم( أيضاً تعهيد‘outsource’)  إجراء تقويمات وتقييمات مستقلة عمليات

. وُيتوقَّع أن ”LGSIP“التحسين لكي يتسّنى قياس اإلنجازات الُمتحقِّقة على صعيد الهدف الّتنموّي لبرنامج  ،دورية
على أساس نصف  اهة الفنّية عالية الجودة، التي ينبغي تنفيذالتدقيق والمراجععمليات التقويمات والتقييمات تلك تشمل 
م آراء وتعليقات المواطنين بشأن الّتحسينات المتحّققة في تقديالّسعُي أيضًا إلى الحصول على  . وسوف يتمّ سنوي

لى نشر تلك اآلراء والتعليقات دورّيًا، استنادًا إلى نتائج المسوحات  الخدمات، وبشأن مدى شفافّية نظام اإلجراءات، وا 
، مع استخدام مقاربة مجنامباشرًة من هذا البر المستقلة لقياس مستوى رضى المستفيدين، والتي ُتركُِّز على المستفيدين 

الفئات المستهدفة. وسوف ُتستخدُم تلك اآلراء والتعليقات لحفز اّتخاذ القرارات  معمراعية للنوع االجتماعي )الجندر( 
اإلدارية بشأن الّتعديالت، والستخالص الدروس الُمستفادة، وذلك بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من صياغة 

عا ّد الممكن، سوف ُيصاُر إلى تصنيف المؤّشرات الكمّية الحَ بدة تصميمها من جديد. و السياسات واإلجراءات وا 
قراض  للُمخرجات حسب النوع االجتماعي، وذلك يشمل المنافع المباشرة وغير المباشرة. وسوف ُيِعدُّ صندوق تطوير وا 

تحقيق الهدف  نبشأ  ”LGSIP“ برنامج التحسينسنوية عن تقّدم سير العمل في ُأخرى البلديات تقارير نصف سنوية و 
 .هالتنموي للبرنامج، ونشاطات تنفيذ

 . ترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحققج

ارة إدفي الفلسطينية اإلجراءات على المؤّسسات القائمة وُنُظم  ”LGSIP“برنامج التحسين عتمُد تصميُم يَ تدّفق األموال:  (71
المال العام. وُيفَتَرُض أن ُتدَرَج في موازنة السلطة الفلسطينية مبالٌغ ُمطابقة للُمخّصصات التقديرية للمنح الرأسمالية 

 ”LGSIP“السنوية، والمنح الرأسمالية المشروطة ودعم بناء القدرات ألي سنة ما. وسوف ُتصرف أموال برنامج التحسين 
مالية للمؤّشرات الُمرتبطة بالصرف. وُيفتَرض أن تطلب وزارة الإلى اإلنجازات الُمتحقَّق منها استنادًا  ،إلى وزارة المالية

رنامج بيقدمها مدير من البنك الدولي الصرف من تلك الُمخصصات استنادًا إلى المعلومات المؤيدة لذلك، والتي 
المطلوبة إلى حساب الخزينة المركزي لدى السلطة . وُيتوقَُّع من البنك الدولي أن يصرف األموال ”LGSIP“التحسين 

قراض البلديات  الفلسطينية، وسوف ُتوّجه تلك األموال من وزارة المالية إلى وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وا 
وآليات العمل المعمول بها حاليًا. كذلك سوف ُيصاُر إلى تحويل المبالغ الُمنصرفة من المنح  ،ام الموازنةكوفق أح

الرأسمالية السنوية، كجزء من عملية تنفيذ الموازنة، إلى وزارة الحكم المحلي. ثمُّ تقوم هذه الوزارة بتحويل ُمخّصصات 
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ويل المبالغ سيتّم تح ماالمجالس القروية الكبيرة إليها مباشرة، وتحتفظ بمخّصصات المجالس القروية الصغيرة. ك
قراض البلديات.  المنصرفة من المنح الرأسمالية المشروطة إلى ات كذلك سيتم صرف الُمخّصصصندوق تطوير وا 

فيفترض  ،”LGSIP“السنوية لدعم بناء القدرات مباشرة إلى وزارة الحكم المحلي. أّما نفقات إدارة برنامج التحسين 
قراض البلديات بصفته األمانة العامة لبرنامج التحسين  اءات بعد تطبيق إجر  ”LGSIP“صرفها إلى صندوق تطوير وا 

 اإلنفاق الحكومي المعمول بها. 

َصُد الُمخّصصات لنشاطات برنامج التحسين  (72 تحت ُمخّصص موازنة وزارة الحكم المحلي. وستكون  ”LGSIP“سوف ُتر 
دورة نفقات الموازنة التنموية للمجالس القروية خاضعًة للضوابط ذاتها الواجبة التطبيق على نفقات الوزارات القطاعية 

وزارة الحكم المحلي  ن)الُمنِفقة(. غير أنه ُيتوقَّع لنفقات الموازنة التنموية للمجالس القروية أن  ُتدفَع للمقاولين مباشرة م
بع لوزارة المراقب المالي التاالوزارات القطاعية لالضّطالع بوظيفة  وقد تّم تفويضبالّنيابة عن المجالس القروية. 

، على كل ، في مرحلة الّدفعقدَّماً أن ُتوافق مُ  ، وال بد للجهة الُمفوَّضة بهذه الوظيفة من بطريقة ال مركزية ،المالية
المحاسبي الموّحد. وُيحتَمُل أن يتم تطبيق نوعين من ترتيبات الّتدفقات  "بيسان"عملية صرف منفردة من خالل نظام 

 ى النحو التالي: ، عل”LGSIP“برنامج التحسين لالتمويلية 
 
لمنح اسوف تقوم وزارة المالية بصرف مخّصصات  األموال المُوّجهة من وزارة المالية إلى وزارة الحكم المحلي. (1)

الرأسمالية السنوية الخاصة بالمجالس القروية إلى وزارة الحكم المحلي، باستعمال آلية الصرف العام المعمول 
بها لدى السلطة الفلسطينية. ووفقاً للموازنة العامة وأحكامها الّتفصيلية، تقوم وزارة المالية بإعالم الوزارات القطاعية 

على أساس ربع سنوي، وُتودع المبالغ النقدية لتلك الوزارات في حسابات بالسقوف المتوافرة لها في الموازنة 
ُمخّصصة لهذا الغرض مربوطة على نظام الخزينة الموحد، وتدير الوزارات القطاعية هذه الحسابات كلٌّ فيما 

ها. وذلك عندما يتم إنجاز المؤشرات المرتبطة بالصرف والمالئمة لوزارة الحكم المحلي.  ّم افتتاح تولن يَيخصُّ
ُمخصَّص لذلك في وزارة الحكم المحلي. وستقوم هذه الوزارة بتحويل الُمخّصصات الخاّصة بالمجالس  حساب

الم التحويالت من است من تاريخإلى الحسابات البنكية لتلك المجالس القروية خالل يومين  القروية الكبيرة مباشرةً 
وزارة المالية. وسوف تحتفظ وزارة الحكم المحلي بالجزء الخاص من المنح الرأسمالية السنوية ذات العالقة 

التحسين  برنامجلنشاطات دعم بناء القدرات ضمن  ةبالمجالس القروية الصغيرة، وكذلك بالُمخّصصات الّسنوي
“LGSIP”. 

قراض البلديات.األموال المُوّجهة من وزارة الما (2) قراض لية إلى صندوق تطوير وا   سوف َيضّطلع صندوق تطوير وا 
دين والمقاولين  -بالنيابة عن مجالس الخدمات المشتركة  -البلديات  بالمسؤولية المنفردة عن الصرف إلى المورِّ

على تنازل  ل. وسوف يتّم الحصو المشتركة لقاء المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها من خالل تلك المجالس
قراض البلديات، من وزير الحكم المحلي  لتحويل األموال، من حساب الخزينة المركزي إلى صندوق تطوير وا 

حيِّز  ”LGSIP“برنامج التحسين قبل إجراء المفاوضات. وسوف يكون هذا الّتنازل لمرة واحدة فقط عندما يدخل 
سوف يتّم تضمين هذه كذلك  .”LGSIP“برنامج التحسين يظلَّ نافذ المفعول حتى إغالق  الّتنفيذ، ويتوقَّع له أن
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حيث ستلتزم وزارة المالية بتسديد الدفعات المستحقة عن  ،”LGSIP“برنامج التحسين الشروط في اتفاقية منحة 
 في األوقات الُمحددة لذلك.    ”LGSIP“برنامج التحسين 

( مليون دوالر أمريكي في موازنة عام 1.25بتخصيص مبلغ ُيعادل )ة المالية سوف تقوم وزار  وضع الموازنات: (73
برنامج التحسين ، وبتضمين ما تبّقى من مخّصصات ”LGSIP“برنامج التحسين ، لتغطية تكلفة بدء تشغيل 2015

“LGSIP”  تحت بنود الموازنة نفسها. وسوف تقوم وزارة المالية بتضمين الُمخّصصات المرصودة  2016في موازنة عام
الرئيسة الثالثة تحت عنوان دعم بند موازنة الحكومات المحلية، على الّنحو  ”LGSIP“برنامج التحسين لنشاطات 

 اآلتي:
 ية بتقديم الخدمات المحلية.تقوم المجالس القرو كي الِمَنُح الرأسمالية الّسنوّية ل (1)

تقديم خدمات البنية الّتحتّية من خالل "المشاريع المشتركة"، ومنها الّرسوم كي يتم الِمَنُح الرأسمالية المشروطة ل (2)
قراض البلديات.اإلدارّية الّسنوّية لصندوق   تطوير وا 

 ي والمحلي.تطوير القدرات الالزمة لتقوية مؤّسسات الحكم المحلي على المستويين المركز  (3)

من  ، بأن تقوم شركة تدقيق خارجّية”LGSIP“ برنامج التحسينلقد تّم االّتفاق، كجزء من تصميم  الّتدقيق الخارجي: (74
، ضمن فترةط ”LGSIP“ برنامج التحسين، مقبولة لدى البنك الدولي، بإجراء تدقيق للبيانات المالية لالقطاع الخاص
 الّسنة المالية.  انتهاءبعد  ،زمنيةط معقولة

ن م سوف يتّم إطالق األموال من حساب كل كيانط من الكيانات، استنادًا إلى تحقيق كّل مؤّشرط  بروتوكوالت الّتحّقق: (75
قراض البلديات، بصفته لبرن المؤّشرات الُمرتبطة بالصرف، ُمثَبتط  امج في تقرير الّتحّقق. وسيقوم صندوُق تطوير وا 

لبرنامج، بتقديم الّدليل الثّبوتي على تحقيق المؤّشر الُمرتبط هذا االوظائف اإلدارية ل التي تؤدي ”LGSIP“ التحسين
 28لجنة البرنامج. أّما النتائج، فسوف تُقدَُّم سنوّيًا في موعد ال يتجاوز تاريخ  بالّصرف إلى البنك الدولي، من خالل

كانون األول / ديسمبر من الّسنة الماضية.  31إلى كانون الثاني / يناير  1رة من تشهر شباط / فبراير، ُيغطِّي الف
يكوُن وكيُل التَّحّقق  والذي ،وسيقوم البنك الدولي بمراجعة "تقرير الّتحّقق من النتائج"، الذي تُقّدمه السلطة الفلسطينية

 الفلسطينية لطةُ ضّطلُع السُّ أيار / مايو من كل عام. وسوف تَ  31الُمستقل قد تحقََّق منه، في موعد ال يتجاوز 
سوف يشتري خدمات إحدى  ”LGSIP“ حسينبرنامج التّ بمسؤولية الّتعاقد مع وكيل الّتحّقق المستقل. وتبعًا لذلك، فإّن 

ر بأن تتّم، بحلول منتصف مدة  شركات الُمحاسبة / الشركات االستشارية لتقوم بمهمة وكيل الّتحّقق الُمستقل. وقد تقرَّ
كيل الّتحّقق المستقل، وعمل الترتيبات البديلة المالءمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولكي البرنامج، مراجعة أداء و هذا 

يع المؤّشرات ، فإّن وكيل الّتحقُّق الُمستقل سيتحقَُّق من جمعلى طلب الصّرف الذي تُقدِّمه وزارة المالية تتسّنى الُمصادقةُ 
نة من المراجعة المكتبية والّتفتيش المادِّي )الحسِّي( لعيّ  الُمستهدفة من المؤّشرات الُمرتبطة بالّصرف، من خالل كل  

. وعندما يرتضي البنك الدولي بنتيجة ”LGSIP“ برنامج التحسينللبنية الّتحتّية المشمولة في  الصغيرةمن المشاريع 
وط الصرف مقارنًة استيفاء شر فيه سوف ُيصدُر إشعارًا موّجهًا إلى السلطة الفلسطينية، يؤكُِّد  همراجعة الّتقرير، فإنّ 

 ومن ثّم ستقوم السلطة الفلسطينية، فور استالم هذا اإلشعار، بتقديم طلببمؤشرات مرتبطة بالصرف ُمحدَّدة بعينها. 
حوالي شهر تموز / يوليو من كل عام. وَنظرًا لضروة تحقيق نتائج في سحب من البنك الدولي، ُيتوقَُّع له أن يكون 

فقد  -ذلك الموعد  بحلول وكيُل الّتحّقق الُمستقل قد باشر َبع ُد عمله عندما ال يكون -ع على المنحة مسبقة قبل الّتوقي
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ل بروتوكول مرةط واحدةط فقط. أما تفاصيلبالّتحّقق من النتائج المسبقة  األمانة العامة لمجلس الوزراءتّم االّتفاُق على أن 
 . 2 –صوفة في الملحق الّتحّقق من المؤشرات المرتبطة بالصرف فهي مو 

ًرابعا:ًملخصًالتقييمً

 (”LGSIP“أ. الجانب الفني )ويشمل التقييم االقتصادي لبرنامج التحسين 

 
، 2016 – 2014ضمن سياق خطة الّتنمية الوطنية  ”LGSIP“ برنامج التحسينجرى تصميم الُمالءمة االستراتيجية:  (76

 في: تراتيجة وزارة الُحكم المحلي الُمبّينة بإيجازواس
 .2016 – 2014استراتيجية مجالس الخدمات المشتركة  (1)
 .2016 – 2014خطة الحكومات المحلية المشتركة بين القطاعات  (2)
 .2017 – 2015اإلطار االستراتيجي لوزارة الحكم المحلي  (3)

لسطيني لقرى الفجزءاً من اإلطار االستراتيجي للسلطة الفلسطينية لدعم برنامج دعم ا ”LGSIP“ برنامج التحسينوُيشكُِّل 
هدفين من أهداف قطاع الُحكم المحلي في خطة الّتنمية  ”LGSIP“ حسينالتّ  برنامجُ )البرنامج الحكومي(. ويدعم 

أن  تكون الهيئاُت المحلّية في المحافظات كّلها أكثَر قدرةً على تقديم خدمات  :تحديداً هما ، و 2016 – 2014الوطنية 
أن   وفي الحصول عليها بطريقة ُمنصفة. وُيفَتَرُض  فاعليًة في تقديم الخدمات العامة عامة بمستوًى أفضل، وأكثرَ 

ي فإحداَث تحسيناتط في تقديم الخدمات، وبناء القدرات لدى المجالس القروية، و  ”LGSIP“ التحسين برنامجُ َيدعَم 
كومات ين مستوى شفافّية تمويل الحتحسفي الّتقوية المؤّسسّية لوزارة الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة، و 

 المحلية وقابلية الّتنبؤ به.  

ُمقاربَة السلطة الفلسطينية إلى حفز عملية دمج وتوحيد قطاع الحكم المحلي باستخدام  ”LGSIP“ التحسين برنامجُ يتَِّبُع  (77
تقديم ، والتَّجمُّع ألجل التخطيط المشترك و ةمزيج من االستراتيجيات، ومنها الّدمُج، والخدمات الُمقدَّمة بصورة مشترك

الخدمات بصورة مشتركة، ورفع كفاءة عدد محدود من المجالس القروية إلى مستوى وضع البلديات. وتسعى جميُع 
اخل المجالس وال سّيما دهذه الُمقاربات إلى تحسين القدرات واالستدامة المالية لتقديم الخدمات داخل الهيئات المحلّية، 

 روية.الق

برامج لااستنادًا إلى الّتفصيل الُموّسع للدروس الُمستفادة من سليٌم فنيًِّا  ”LGSIP“برنامُج التحسين : ةُ الماليّ  المةُ السَّ  (78
السلطة الفلسطينية في قطاع الُحكم المحلي بدعم من البنك الدولي والشركاء في الّتنمية اآلخرين. المسبقة التي نّفذتها 

دة وُممنهجة لتوحيد ودمج ما يفيُد بستفادة الرئيسة الدروس المُ تلك ومن  أّن الحاجة تقتضي تنفيَذ ُمقاربة واحدة ُموحَّ
التي تّم إطالقها حّتى اآلن، والتي كانت ُمجّزأًة وأقّل برامجيًة في معالجة قضية المبادرات  للعديد منالقطاع، نظرًا 

وفي المقابل، فإّن الهيئات المحلية الكبيرة؛ أي: البلديات، قد  الهيئات المحلية األصغر حجمًا؛ أي: المجالس القروية.
، ضمن برنامج تطوير 2010، بطريقة تدريجّية وممنهجة، في مقاربة مشتركة؛ ويتّم دعمها منذ عام إدراجهاجرى 

 ُيحّقق نتائج تنال الّرضى.فردي البلديات، وهو برنامج 
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ؤّكد أّن ؛ فالدروس الُمستفادة تقطاع الحكم المحلي نتائج ُمختلطة كان لمقاربة السلطة الفلسطينية إلى دمج وتوحيد (79
بشأن إدماج الهيئات المحلية وتجميعها عنقوديًا بطريقة آلية،  ،”top-down“من القمة إلى القاعدة المقاربات الُمتّجهة 

نب من جااربات لهذه المقمن أجل توفير الخدمات بطريقة مشتركة، قد تمخَّضت، على نطاق كبير، عن مقاومة 
رنامُج التحسين بوتبعًا لذلك، فإن  الهيئات المحّلية، وعّززت الّتشرُذم فيما بينها بداًل عن دعم عملية دمجها وتوحيدها.

“LGSIP”  المقترح ُيفتَرض أن ُيركِّز على الّتعاون الّطوعي المصحوب بحوافز قوية باتجاه دمج وتوحيد وظائف تقديم
ُسلَّم  وترتيبالخدمات بالغة األهمية، مع إعطاء المزيد من الوقت للتوحيد والدمج على صعيد التمثيل السياسي 

لمشتركة ستكون الّترتيبات ابأّن حقيق نتائج مستدامة تُقرُّ الُمقترحة إلى ت األولويات االستثمارية. وتسعى الُمقاربةُ 
  حاسمًة في تحسين النتائج المرتبطة بتقديم الخدمات وباالستدامة المالية في نهاية المطاف. 

تنفيذ تقييمات عديدة لضمان أن يحتوي هذا البرنامج على الّتصميم  ”LGSIP“لبرنامج التحسين جرى أثناء التحضير  (80
 لّتصّدي للّتحّديات القطاعية البالغة األهمية. وتتضّمن هذه الّتقييمات ما يلي:المالئم ل

 تقييم قدرات المجالس القروية. (1)
 تقييم عمليات تقديم الخدمات المشتركة. (2)
 تقييم الّنفقات. (3)
 تقييم قدرات وزارة الحكم المحلي. (4)

، االستراتيجي لدى السلطة الفلسطينية، واألهداف الّتنموية لقطاع الحكم المحلي أيضًا اإلطارَ  الفّنيُّ  وقد راجع الّتقييمُ 
منه؛ وهو التحليل  واستفادَ  "’IGFR‘"العالقات المالية العامة بين الجهات الحكومية  :حليل الُمعنونواّطلع على التّ 

 . 2014الذي أجراه الفريق كجزء من مراجعة النفقات العامة البرمجية، لعام 

في ها وأدائمجالس الخدمات المشتركة  ألعمال ر تقييم مجالس الخدمات المشتركة، للمرة األولى، فهمًا شمولّياً وفّ  (81
شتركة قيَُّم مجالس الخدمات المتُ  ُل واألداء إطارًا مالئمًا للُحكم الّرشيداعماأل تشمل هذهالضفة الغربية وقطاع غزة، و 

واضحة لّلوائح أو األنظمة الداخلية / الّترتيبات القانونّية لمجالس  تطوير نماذجكما يشمُل جميعها على أساسه، 
تحسين لبرنامج الضمن اإلطار المذكور، واقتراح مجالس الخدمات المشتركة المالئمة التي ينبغي  ةالخدمات المشترك

“LGSIP”  تركة، لمجالس الخدمات المش معّدلة)لوائح داخلية ..( دعمها. وُيوّكد الّتقييُم أّن الحاجةَ تقتضي وجود أنظمة
ألساس ُيشكُِّل ا (نظام)نصُح بوضع قواعد واضحة لعمل مجالس الخدمات المشتركة، ومن ذلك وضع الئحة داخلية ويَ 

 التفاق واضح بين األعضاء. 

األهلية  حديدت معايير عوضس القروية معلومات أساسّية لتحديد الفئة التي يستهدفها البرنامج، و قدرات المجال تقييمُ  وفَّرَ  (82
، ومن هذه المعلومات البيانات األساسية عن ”LGSIP“برنامج التحسين لالستفادة من المنح االستثمارية التي ُيقدِّمها 

مكانية الوصول إلى الخدمات وجودة هذه الخدمات،  مجموع عدد المجالس القروية، وحجم السكان، ومستوى الفقر، وا 
 قةذات العالمعلومات اللُمصّنفة "ج"، وحصة المجتمعات المهّمشة، وكذلك ين يسكنون في المنطقة اوالسكان الذ

القدرات المؤّسسّية، ومستويات الّرفد بالكوادر، والقدرات المالية وتشمل الدعم من الشركاء في الّتنمية الحالية. وقد ب
في  76نسمة، وأن  4.000في المئة من المجالس القروية حجم سكانها يقل عن  85أكثر من نسبة  أّكد الّتقييُم بأنّ 

متطلبات األهلية، وهو تحديدًا تقديم موازناتها إلى وزارة الُحكم المحلي. وقد  أحدالمئة من المجالس القروية استوفت 
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لمجالس ن التمييز بين المجالس القروية الكبيرة وابشأ ات الالزمةوفَّرت استنتاجات تقييم المجالس القروية الّتوجيه
 القروية الصغيرة المشمولة بهذا البرنامج. 

صالح ترتيبات التحويالت المالية العامة، ومنها آلية ”LGSIP“برنامج التحسين استنَد تصميُم  (83 ، ذو العالقة بتحسين وا 
ن انبثقت من تحليل "العالقات المالية العامة بيتحويل المنح الرأسمالية السنوية، بصورة جوهرية، إلى استنتاجات 

الجهات الحكومية". فقد استعرضت دراسُة تلك العالقات الترتيبات المالية العامة بين الجهات الحكومية، وتحديدًا بين 
لكي  ،السلطة الفلسطينية والهيئات المحلية بهدف تحديد القضايا الرئيسة، وتقديم الّتوصيات إلى السلطة الفلسطينية

تُقرَّ السياسات والممارسات الالزمة لتحسين الّصحة المالية للهيئات المحّلية. وقد كشف الّتحليُل الّنقاب عن أّن 
وذلك  ؛على الرسوم المحلية والرسوم التي يتحّملها المستفيدون من الخدمات ،بدرجة كبيرة ،المجالس القروية تعتمد

قروية من للمجالس الالُمجّمعة الضريبية إليها، وألّن إيرادات حصة الفرد اإليرادات  تخصيصاتية محدودشّدة نظرًا ل
المجالس القروية ال  . كذلك فإنّ 2011و  2010مصادرها الخاصة، بلغت فقط نصف إيرادات البلديات في عامي 

في إيراداتها  لكي ُتكّمل هذا النقص المهمّ  ،تتوافر لها أي منح أو تحويالت ُيمكُن الّتنبؤ بها من السلطة الفلسيطينية
ُص حاليًا نوعان فقط من أنواع الّتحويالت المالية العامة من السلطة الفلسطينية إلى المجالس القروية:الذاتية.   وُيخصَّ

انب جمن عن الّسداد وزارة المالية لتسديد الُمتأخرات ستقطعها والتي ت النقل على الطرقالحصة من رسوم  (1)
 لس.المجا

 الُمخّصصات الطارئة. (2)
يم الخدمات كبيرة الحجم بما يكفي لتمويل وظائف تقد ، فضاًل عن أنها ليستولكنَّ هذا الّتحويالت ال ُيمكن الّتنبؤ بها

من جانب المجالس القروية. وقد أبرز الّتحليل المذكور أيضاً ضعف قدرات المجالس القروية على الّتخطيط للموازنات 
 التي يتّم تنفيذها. تلك وحت به الّتفاوتات كبيرة الحجم بين الموازنات الُمخّطط لها و وتنفيذها، كما أ

وَّضة في تقييم قدرة الوزارة على أداء المهمات الُمف من إجراء تقييم القدرات لدى وزارة الحكم المحلي يتمّثلُ  كان الهدفُ  (84
إلى  لك الّتقييمذوسوف ُترِشُد االستنتاجات الُمنبثقة عن ما دعم المجالس القروية لتقديم الخدمات المحلية. بها، وال سيّ 

وتنفيذ نشاطات المساعدات الفنية لدعم هذه الوزارة في تنفيذ وظيفتها اإلشرافية والّرقابية الدورية  ،تطوير بناء القدرات
 اتوجيهتوفير التعلى  اتعلى هذا القطاع. وقد جرى تنفيذ هذا الّتقييم لضمان امتالك وزارة الحكم المحلي القدر 

، وذلك لمساعدتها على تقديم الخدمات ”LGSIP“برنامج التحسين والّدعم الكّلي للهيئات المحلية الُمستهدفة ضمن 
 تمويل قابلة للّتنبؤ بها، وبما يتماشى مع مبادل الُحكم الّرشيد.للاستنادًا إلى آلية  ،الُمستدامة للمواطنين

على ُنُظم اإلجراءات الُقطرية )للضفة الغربية  ”LGSIP“برنامج التحسين اإلنفاق ضمن  يعتمد إطارُ  إطار اإلنفاق: (85
وقطاع غزة(، وُيتوّقع منه أن ُيقوِّي مستوى شفافّية تمويل المجالس القروية وقابلية الّتنبؤ به، إلى جانب تقوية مستوى 

لقروية ا ر المالية القائمة حاليًا لدى المجالسها المؤّسسي. وقد أظهَر تحليُل مصادر تمويل المصادئُمساءلتها وأدا
وارد وبين الموارد المتاحة لها. كذلك فإّن االفتقاَر إلى قابلية التَّنبؤ بالم ،وجوَد فجوةط واضحةط بين متطلباتها من الموارد

وبرامج البنى  لخدماتتقديم اؤثُِّر أيضًا على قدرة المجالس القروية على الّتخطيط بصورةط واقعّية، وعلى تنفيذ عمليات يُ 
، لغايات معالجة هذه القضايا، نظامًا للتحويالت المالية ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ الّتحتّية بطريقة كفؤة. وقد أنشأ 

 العامة بين الجهات الحكومية، سيقوم بتوفير الموارد لمجالس القرى بطريقة تّتصف بالّشفافية وبقابلية الّتنبؤ بها. 
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ُل م (86 اإلنفاق الرأسمالي للمجالس القروية، بصفة رئيسة، من خالل ُمخّصصات الموازنات الواردة إليها من  تطلباتُ ُتموَّ
ُل من مزيجط من الد. أّما النفقات المُ السلطة الفلسطينية، وكذلك من خالل حصصها الضريبية عومات تكّررة فهي ُتموَّ

إيراداتها الخاصة، وُمعظمها من الرسوم المفروضة على من واقع  ةالمركزيالحكومة التي ترُد إليها من مستوى 
المستفيدين لقاء الخدمات الُمدّرة لإليرادات. وُيبيُِّن تحليٌل للموازنات من واقع السنوات السابقة )انظر الشكل تاليًا( بأّن 

ع والّتقّلب على ي الّتراجُمخّصصات الموازنات لتغطية النفقات التنموية والّتشغيلية للمجالس القروية ما زالت آخذًة ف
مرِّ السِّنين، األمُر الذي يدلُّ على أّن ثمَة تضاؤاًل في الموارد الُمتاحة للمجالس القروية لتطوير ُبناها الّتحتّية، وللقيام 

يانة. ولم تَ  ، تحّسنًا متلك المجالس على تمويل الّنفقات الّتشغيلّية كبيرة الحج حّسن َبع ُد قدرةُ تَ بأعمال الّتشغيل والصِّ
 54حّرك من تَ قد  ما كادَ فمتوّسط حصة الفرد من الّنفقات الّتشغيلّية للمجالس القروية كبيرًا، خالل الّسنوات األخيرة. 

. وبالمثل، فإّن حصة الفرد من 2013شيقاًل إسرائيلّيًا في عام  64إلى  2011شيقاًل إسرائيليًا )جديدًا( في عام 
شيقاًل إسرائيليًا. أّما حصة  41أيضاً على مّر الّسنين، وهي تبلُغ في الوقت الّراهن حوالي الّنفقات الرأسمالّية انخفضت 

 ، فقد ظّلت مستقّرًة إلى حد  ما على مدى الّسنوات الثالث الماضية. العامة الفرد من نفقات موازنات المؤّسسات

 القروية:توّسطات حصة الفرد من الموازنات الّتنموية للمجالس : مُ 2 –كل الشّ 
 12)بالشيقل اإلسرائيلي الجديد( 2013 – 2011معتمدة لألعوام 

 

 الترجمة من اليسار إلى اليمين رأسياا:
 (3/4اإليرادات التّنموية المعتمدة )  اإليرادات التّنموية الُمعتمدة
 الّنفقات التنموية المعتمدة  اإليرادات التَنموية الفعلية
 النفقات التنموية الفعلية  (3/4)النفقات التنموية المعتمدة 

أّن عجز في موازناتها الّتشغيلية والّتنموية. وهذا يؤدِّي إلى االستنتاج ب تُثِبُت المجالس القروية، في المتوسط، وجودَ  (87
شغيلّية ال تكفي لتغطية رأس المال والّتكاليف التّ الضرائب الّتشغيلية واإليرادات غير الضريبية للهيئات المحّلية 

 الضرورية.

في المئة، من "اإليرادات الواردة من السلطة  45و  35تنشأ الحصة الُكبرى من موازنات المجالس القروية، بين  (88
كل ، والّتبرعات الحكومية كمنح عل شالنقل على الطرقالفلسطينية"، ومنها تقاسم اإليرادات والّتحويالت من رسوم 

                                                           
 أشهر(.  9)ألول  2013 – 2011، والفعلي لألعوام 2013 – 2011ثالثة أرباع ما تّمت الموافقة عليه لألعوام   12
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في المئة بحد  أقصى من "إيرادات الخدمات"،  30تي نسبة مقدارها معونات، وكُمخّصصات طارئة من الموازنة. وتأ
ص الّسيارات. وفحسوم التي يدفعها المستفيدون نظير جمع القمامة، ومواقف الّسيارات، ومنها على سبيل المثال، الرّ 

ها المجالس جبيلس القرى" الحصة الدنيا من الموازنة، وهي تتضمَّن الضرائب التي تاحسب مج وُتعتبر "اإليراداتُ 
لك وضريبة المعارف )التربية والتعليم(، والرسوم األخرى كت ، الُمسّقفاتضريبة القروية؛ أي: الضريبة الشخصية، و 

سوم ر ، ورسوم رخص البناء، و )األبقار واألغنام ...( المفروضة على المنتجات الزراعية، وضريبة فحص األنعام
اللوحات اإلعالنية. وُتوحي الّتحاليل التي ُأجريت لإليرادات والنفقات التشغيلية والتنموية بوجود فجوة جوهرية بينهما. 

 دورية منتظمة ومتاحة من السلطة الفلسطينية لتكملة الّنقص أو تحويالتٌ  حٌ نَ َغي َر أّنه ال يوجد في الوقت الحاضر مِ 
من مصادرها الخاّصة. وتشتمل الّتحويالت من المستوى المركزي إلى الهيئات المتأتّية في إيرادات الهيئات المحّلية 

 المحلّية ما يلي: 
 .النقل على الطرقرسوم  (1)
 ضريبة الممتلكات. (2)
 رسوم ُرَخص المهن. (3)
 الُمخّصصات الطارئة. (4)
قراض البلديات.  (5)  التحويالت الرأسمالية من خالل صندوق تطوير وا 

وُمخّصصات الطوارل هي المتاحة للمجالس القروية، في حين أّن البلديات  النقل على الطرقومع ذلك، فإّن رسوم 
 من مصادر ُأخرى.   يضاً أتسفيد 

أشكال تقاسم اإليرادات باستخدام معادلة توزيع لتخصيص اإليرادات  أحدمع  النقل على الطرقرسوم  تشابه تحويلُ يَ  (89
 ةً النوع من الّتمويل ُيمكن أن  ُيعَتَبَر وسيلالمعنى، فإّن هذا  ضوء هذالذلك، وفي لالستعمال غير المشروط لها. و 

لخفض االختالالت الرأسّية. وتقوم وزارة الحكم المحلي بتغيير هذه المعادلة سنويًا. ومن العوامل الكثيرة، التي تدخل 
في المئة  75إلى  55يتّم توزيع نسبة السكان الذي ما زال يعتبُر العامل األكثر أهميًة؛ إذ  في حساب المعادلة، تعدادُ 

ثيرًا، وال كحّددة وعملية صنع القرار الخاص بالّتوّصل إلى الُمعادلة تبقى غامضة المُ  وفقًا لذلك التعداد. ولكّن المعاييرَ 
األخرى  لوزارة الحكم المحلي إال الحقًا؛ أي بعد تطبيقها. وباإلضافة إلى عامل التعداد السكاني، فإّن العوام هاُتطِلقُ 

عم الُمقدَّم إلى المجالس ، والدَّ 13المالي واإلداري اإلصالحَ تشمُل ما يلي:  في حساب المعادلة التي ما زالت ُتسَتعمل
م لعملية دمج المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، والمناطق الُمهّمشة والبدو، والدعم القروية، والدعم الُمقدّ 

بة تترك المجالس القروية من دون أي ُسُبلط تتوّقعها، أو ُتخّطط وفقًا لإليرادات التي قد المقدم للقدس. وهذه المقار 
النظام الحالي للتحويالت في المناطق الفلسطينية ُيخفق في األداء من تتوّقعها من هذا الّتحويل. وخالصة القول أّن 

وتحقيق  ،هي: الّتوازن الرأسي، والّتوازن اأُلفقيحيث ثالثة أهداف، تسعى ُنُظم الّتحويل، في العادة، إلى تحقيقها، و 
األهداف القطاعية. وتفتقر الّتحويالت التي ُتجرى حاليًا، في الجزء األعظم منها، إلى قابليتها للّتنّبؤ بها، وهي صغيرة 

                                                           
ح ومن األمثلة على ذلك، الهيئاُت المحلّية التي ُتسررررررررررِّ القصرررررررررد من هذا البند هو دعم الهيئات المحلية لكي تتبّنى اإلصرررررررررالحات المالية واإلدارية.  13

 الموظفين غير الُمنتجين، وتحتاج إلى دفع تعويض لهم، أو الهيئات المحلية التي تعتزم تركيب عدادات الدفع الُمسبق للتّيار الكهربائي.
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أكثر مّما ينبغي من حيث الحجم لسدِّ الفجوات الرأسية الموجودة. كما أّنها تفتقُر أيضًا إلى شمول معايير معادلة 
  في بداياتها.)االشتراطات( ِطيَّة لمشرو اصريحة لألهداف، وتبقى أداة 

أوَضَح تحليُل بيانات المالية العامة الحكومّية المحلية وُنُظم اإلدارة المالية العام أّنه، في الوقت الذي تمتلك فيه  (90
عديدة  عفواطن ضجواٌت ومفَ لديها اإلدارة المالية، ُتوَجُد لإلدارة المالية العامة و ّيًا نافذًا بدائالمجالس القروية إطارًا 

ن اإلنفاق معالجة متطلباتها مغرض تحتاج إلى المعالجة. وثّمَة فجوٌة ُمّتسقة في الموارد المتوافرة للمجالس القروية ل
 ، فإنّ قالنقل على الطر الرأسمالي والّتشغيلي. وحّتى عندما تتوافر هذه األموال، على سبيل المثال من خالل رسوم 

امط للتحويالت من نظ ن للّتنّبؤ بهما. وقد أّدى عدم وجودقابالهما وال  ،بالّشفافّية انفصِ تخصيصها وتوزيعها ال يتّ 
المالية العامة بين الجهات الحكومية، يّتصف باالستقرار وبقابليته للّتنبؤ به، إلى وجود فجوة ُمّتِسقة بين موازنات 

لمحلية تها على معالجة أولويات تقديم الخدمات ااالمجالس القروية، الُمخّطط لها والفعلية، األمر الذي أثَّر بدوره في قدر 
نى الّتحتّية. أّما المبادرات التي ُأطلقت مؤّخرًا من وزارة الحكم المحلي، بهدف تحسين أداء ومساءلة ُنُظم وتنمية البُ 

جراء التدقيق  اإلدارة المالية العاّمة الحكومية المحلية، عن طريق اإلصرار على تقديم الموازنات السنوية إلكترونيًا، وا 
حسين التّ  رنامجُ ب وقد أخذ تصميم إلى الّتشديد في متابعتها وتنفيذها. المالي الّسنوي للهيئات المحلية، فهي تحتاج

“LGSIP”  .المقترح هذه القضايا في الُحسبان، علمًا أن هذا الّتصميم يشمل مالمح عديدة لمعالجة هذه القضايا الرئيسة 

منحًا رأسمالية سنوية للمجالس القروية المؤّهلة، ُتمكِّنها من تمويل خططها  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ سوف ُيقدُِّم  (91
االستثمارية الرأسمالية الّسنوية. ونظرًا ألّن تخصيَص وصرف المنح الرأسمالية إلى المجالس القروية أمٌر بالغ األهمية 

وجود تأخيرات في تخصيص وصرف ، وألّن الخبرات الّسابقة قد أظهرت ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ لتحقيق نتائج 
اّتفَق مع وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي على توّقع صرف  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ أموال الموازنة، فإّن 

ُمخصِّصات المنح الرأسمالية السنوية ضمن فترة زمنية محددة بعد الموافقة على الموازنة الّسنوية. وباإلضافة إلى 
على تخصيص وصرف المنح الرأسمالية السنوية في الوقت المناسب من خالل المؤّشرات  سيعملُ ذلك، فإّن البرنامج 
 المرتبطة بالصرف.

 قناًة مستقرًة وقابلًة للّتنبؤ بها لتمويل المجالس إنشاءالفلسطينية من  السلطةَ  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ سوف ُيمكُِّن  (92
سوف  ،”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ كجزء من  ،الُمخّطط لتنفيذه طرقالنقل على الإصالح رسوم  القروية. كذلك فإنّ 

 لية والتشغيلّية. لكي تُنفِّذ استثماراتها الرأسما ،أيضًا اأُلَسَس الالزمة لمصدر ُمستدامط من الّتمويل للمجالس القروية ُينشئُ 

قراض البلديات م صندوقُ سوف يكون : والتقييم المتابعةإطار النتائج والكفاءات القادرة على إجراء  (93 عن  سؤوالً تطوير وا 
اإلنجازات الُمحَرزة على صعيد الهدف الّتنموي للمشروع، ومجاالت النتائج كما هي ُمقّدمة في الملحق  متابعة و تقييم

 .. ويمتلك هذا الصندوق خبرًة طويلة األمد وقدرات قوية في تطبيق عمليات المتابعة والتقييم المستندة إلى النتائج2-
، وفّعاليتها، دوقصننّفذها اليُ كما أّنه يمتلُك نظامًا نافذًا للمتابعة والتقييم، ُيحاول قياس مدى مالءمة المبادرات التي 

قراض البلديات ظهرَ وكفاءتها، وأثرها. وقد أ ن خالل قدراته القوية على المتابعة والتقييم م ،عملياً  ،صندوق تطوير وا 
 . 2008والبرامج التنموية األخرى منذ عام تنفيذ برنامج تطوير البلديات 

 ؛معدالت العائد االقتصادية لبرامج تقوية الحكم المحلي عمالً غير مباشر لعدة أسباب ُيعَتبُر قياُس  التّبرير االقتصادي: (94
ٌم لتمكين الهيئات المحلية ومواطنيها. وتبعًا لذلك، فإّن  فإصالحُ  اريع االستثمارية المشنظام تمويل الحكم المحلي ُمصمَّ
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، غير معروفة في ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ الُمحّددة لغرض ُمعّين، والتي سيتّم تمويلها من خالل المنح التي يدعمها 
ها لتطوير في الّتنفيذ بطريقة صارمة وموثوق ب حّتى أكثر صعوبةً ُيعَتبر معّدل العائد  هذا المرحلة. كذلك فإّن تحليلَ 

تشمُل تحسين البنى  ”LGSIP“حسين برنامج التّ توّقعة لالّتطّورات المُ  الّتقوية المؤّسسّية. غير أّن آثارَ  القدرات ونشاطات
والخدمات المحلية التي تقّدمها المجالس القروية، كما تشمل زيادة قدرات المجالس القروية ومجالس الخدمات  ،التحتية

ين المواطنين إلى تحسين العالقة ب المشتركة على التخطيط والتمويل وتقديم البنى التحتية والخدمات المحلية، إضافةً 
فرص  د المجالس القروية تتوافر لهاو لية التي تعيش داخل حدالمجتمعات المح الفلسطينيين والسلطات المحلية. إنّ 

 رنامجُ بمحدودٌة للحصول على الخدمات العامة، وسوف تكون المستفيدة الرئيسة من النتائج المتوّقعة جّراء تنفيذ 
 .”LGSIP“حسين التّ 

ُل ضمن  (95 المجالس القروية المؤّهلة، ووضع لصالح  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ نظرًا ألّن تحديد االستثمارات، التي ُتموَّ
ُسلَّم أولوياتها سوف يتمُّ على أساسط يقوده وُيحرِّكه الطلب، ويستنُد إلى عمليات تخطيط تشاركية، فإّن المنافع 

قراض البلديات س ُمسبقًا. ولذلك، فإنّ  االقتصادية والمالية من االستثمارات ال ُيمكن قياسها وف صندوق تطوير وا 
ةً مبّسطةً مثبتةً ومعموالً بها ضمن برنامج تطوير البلديات، وذلك بهدف تقييم جدوى تكاليف االستثمارات ستخدُم منهجييَ 

االنتهاء من وضع ُسّلم أولويات االستثمارات في الخطط االستثمارية الرأسمالية  المشتركة األكبر حجمًا. وحالما يتمُّ 
قراض البلديات، التي جرى تطوير الّسنوية، ُيصاُر إلى تقييمها استنادًا إلى المباد ها ل التوجيهية لصندوق تطوير وا 

 "(، ومنهاالصغيرةلصالح برنامج تطوير البلديات )"المبادل التوجيهية للتحليل االقتصادي والمالي للمشاريع 
عادة تأهيل وحدات الصرف الصحي، إضافًة إلى  االستثمارات صغيرة الحجم للمتنّزهات العامة، والمالعب، وا 
االستثمارات الكبيرة التي تدخل في نطاق معدات إدارة النفايات الصلبة )المركبات والحاويات(، وتزويد المياه )العّدادات، 

عادة تأهيل الشبكات( والطرق المحلية وا عادالطُُّرق لطرق التي تربط بين القرى )توسعات وتوسيع وا   ة التأهيلوا 
افي الُمدّرة للدخل. أما ترشيد الُكلفة الذي ُيقاُس بص الصغيرةُب معدل العائد المالي للمشاريع (. وسوف ُيحسَ الطُُّرق

 . الصغيرةالقيمة الحالية لكل مستفيد، فسوف ُيحَسُب هو اآلخر لما تبّقى من المشاريع 

ألدّلُة الثّبوتّية الُمستقاُة من مشاريع مماثلة لمشاريع دعم الحكومات المحلية التي دعمها البنك الدولي في البلدان َتشي ا (96
ة أّن معدل لتطوير الحكومات المحلي برنامجط  بوجود عوائد إيجابية لتلك المشاريع. ففي أوغندا، وجد تقييم أولّ  األخرى

 أثمرَ في المئة. وقد  12حتية المقدَّم من خالل الحكومات المحلية تجاوز نسبة العائد االقتصادي لمشاريع البنية الت
صادي بلغ نسبة للعائد االقت معّدالً مشروٌع مماثٌل ُنفَِّذ في الفلبين بعنوان: "مشروع تمويل وتطوير الحكومات المحلية" 

ًة تتراوح بين تطوير البلديات نسب رنامجبفي المئة. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ معدل العائد االقتصادي ل 35
في المئة للمرافق العامة. ورغم أن الّسياق والُحزمة الّدقيقة للمشاريع االستثمارية  15.7وبين  ،بالنسبة إلى الطرق 29.7
َم  -( ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ ، إال أّن هذه االستنتاجات ُتشير إلى أن هذا البرنامج )انتتباين جيدًا وُنفِّذ إذا ما ُصمِّ
 ،ة ألي استثماراتالجدوى االقتصادي دراساتُ تتضّمَن  بأن حُ رَ فإّنه يستطيع إدرار عوائد اقتصادية إيجابية. وُيقتَ  - جيداً 

حسين لتّ ا برنامجُ ( مليون دوالر أمريكي، وتُنفَُّذ باعتبارها استثمارات مشتركة ضمن 0.5تُقّدر كلفتها بما يزيد عن )
“LGSIP”،  صمَّمًا لُيقّدم بيانات يكون م - برنامج أيضًا احتمالية تنفيذ حُ رَ كاماًل لمردودية الكلفة الُمستثمرة. وُيقتَ تحلياًل
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خالل  -تأشيرية على النتائج النوعية، ويقوم بإجراء تحليالت لألثر االجتماعي واالقتصادي لحكومات محلية مختارة 
 .”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ فترة تنفيذ 

 الجانب االستئماني ب. 

ين حسالتّ  برنامجُ تحتاج إلى الّتقوية من خالل و  ،مواطن ضعفط ُمحدَّدةط بعينها ”FSA“ية االستئمانالنُُّظم  تقييمُ  دَّدَ حَ  (97
“LGSIP” ،ومن هذه المواِطن محدودية ترتيبات اإلدارة المالية على مستوى المجالس القروية ووزارة الُحكم المحلي ،

لمجالس القروية، ومحدودية القدرات بوزارة الحكم من اعدد كبير وجود القروية الصغيرة. ونظرًا لوبخاصة المجالس 
سوف  ”LGSIP“برنامُج الّتحسين المحلي، فإّن الحاجة تقتضي تقوية تدابير الّرقابة واإلشراف. وكذلك نظرًا ألّن أموال 

ل إلى  لى صندوق في تأّخر صرف تلك األموال إ يتمّثلُ  طٌر ُمحتملٌ ة المركزي بوزارة المالية، فثمَّة خنساب الخزيحُتحوَّ
قراض البلديا المزيد من الّتفاصيل عن  5 –وّفر الملحق ، ووزارة الحكم المحلي والمجالس القروية. ويُ تتطوير وا 

شاطات ن ، وهو ينطبق على جميعامترتيبات اإلدارة المالية. وقد تّم في اآلونة األخيرة سّن قانون جديد للشراء الع
الّشراء العاّم، ومنها تلك التي ُتنفِّذها الهيئات المحلية بصرف الّنظر عن حجمها وتصنيفها. ومع أّن القانوَن الجديد 

قييم النُُّظم ت يأتي ممتثاًل لممارسات الشراء المقبولة دوليًا، وُيدِخُل أحكامًا شاملًة بشأن الّشفافية والمساءلة، إال أنّ 
ُج أّن البناء الجوهري لقدرات المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة ووزارة الحكم المحلي ية يستنتاالستئمان

. وقد ”LGSIP“برنامُج الّتحسين بشأن إجراءات ونظام الّشراء الجديد سيكون مطلوبًا لتجنُّب حاالت التأخير في تنفيذ 
نات التي ُتعت بدأت السلطة الفلسطينية، بدعمط من البنك الدولي والشركاء في بُر ضروريًة التنمية اآلخرين، بتنفيذ المكوِّ

للتطبيق الناجع للقانون الجديد )الوثائق الوطنية للمناقصة، الموقع اإللكتروني لبّوابة الشراء اإللكتروني الموّحدة، ودليل 
يد ض هذه األمور عماًل قالشراء الوطني، وآلية مناولة الشكاوى، ووحدة استعراض المنازعات، وغيرها(. وال يزال بع

ة تقييمًا لدرجة جاهزية هذه ياالستئمانالّتنفيذ، في حين أّن بعضها اآلخر ُمخطٌَّط لتنفيذه. كذلك فقد تضّمن تقييم النُُّظم 
، ”LGSIP“حسين لتّ ا برنامجُ والفساد ذات العالقة ب الُمكّونات، إضافةً إلى تقييم للنُّظم القطرية للتعامل مع مخاطر الغّش 

 . ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ الخاّصة بعمل الختم عملية تقييم المخاطر وتدابير تخفيفها، وأسهَم في خطة الذي 

 

 ج. التأثيرات البيئية واالجتماعية

اريع مشالخاّصة بفحص ُنُظم اإلدارة البيئية واالجتماعية الُقطرية جل أل ”ESSA“ ةاالجتماعيو  ةم البيئيظُ للنُّ  ُأجرَي تقييمٌ  (98
 الّتنفيذية سياسةالوّضحة بإيجاز في البنية الّتحتية للحكومات المحلية، ولضمان مدى اّتساقها مع المبادل األساسية المُ 

رامج ب: "تمويل الالُمسمَّاة ألغراض أداة التمويلتحقيقًا  ،(OP/BP 9.0) 0-9الدولي:  البنك إجراءات/ للبنك الدولي 
، رض الواقععلى أ ا الّتقييم تلك النُُّظم حسبما هي مكتوبة وحسبما هي ُمطّبقة ممارسةً ". وُيحلُِّل هذPforRوفقًا للنتائج 

، ولتحديد 0–9ي: / إجراءات البنك الدولللبنك الدولي بهدف تقييم الفجوات بين تلك النُُّظم ومبادل الّسياسة الّتنفيذّية 
 الّتدابير الالزمة بتضييق تلك الفجوات.
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القانونية، والتنظيمية اإلجراءات على ُنُظم  ”LGSIP“حسين التّ سوف َيعتمُد نظاُم اإلدارة البيئية واالجتماعية لبرنامج  (99
 للتقييم البيئي واالجتماعي ولإلدارة البيئية واالجتماعية، ولالستفادة من الخبرات الُمتراكمة لدىوالمؤّسسية الفلسطينية 

قراض البلديات  ووزارة الحكم المحلي في برامج بلدية مماثلة ُنفِّذت في الضفة الغربية وقطاع غزة. صندوق تطوير وا 
يان، أّن النظام الفلسطيني لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية نظاٌم راسخ البن ةواالجتماعي ةم البيئيالنظ جد تقييمُ وقد وَ 
تملة اآلثار الُمح تشخيصضمان صورة عامة، لالممارسات الدولية. وهذا النظام يكفي، ب نسبّيًا، ويعكُس  وشاملٌ 

دارتها؛ ومع ذلك، فقد جرت ُمعالجة بعض الفجوات والقيود لغايات االمتثال لمتطلبات الّسياسة الّتنفيذية  للبنك  9:00وا 
 ةوفي تقييم النظم البيئي ،6 –صفت تلك الفجوات والقيود بإيجاز أدناه، وبمزيد من التفصيل في الُملحق وُ قد الدولي، و 
ضافًة إلى ذلك، فإّن هذا النظام ُمقيٌَّد بالفجوات في الموارد البشرية على مستويات ُمختلفة، وتنفيذه ال ةواالجتماعي . وا 

ألّن الكوادر القائمة على تنفيذه تفتقر في مرات عديد إلى المؤّهالت المطلوبة للقيام  ؛يفي بالغرض في بعض األحيان
  ت الّتفتيشّية للموقع، أو لعقد الجلسات التشاورية بصورة تفي بالغرض.بالزيارا

، وذلك بهدف تحديد اآلثار البيئية الصغيرةالمحتملة للمشاريع  ”LGSIP“حسين برنامج التّ جرى تحليل محفظة  (100
ضّمن هذه وتت البرنامج.هذا المؤّهلة للحصول على التمويل ضمن  الصغيرةواالجتماعية الُمعتادة ألنواع المشاريع 

عادة تأهيلها ،النشاطات أعمال الطُُّرق )شّق الطرق وتعبيدها نارة الشو  ،وا  ارع(، ورفع كفاءتها وبناء الجدران االستنادية وا 
قامة وتوسعات شبكات المياه والمجاري، وتصريف مياه العواصف المطرية، وجمع النفايات الصلبة، و  ُمتنّزهات الا 

دخال سواق و والمنشآت الّترفيهّية، واأل شئة الّتحسينات في تقديم الخدمات. ومن الُمحتمل أن يكون للّتأثيرات الّسلبية الّناا 
جالها المستوى. واستنادًا إلى نوع هذه التأثيرات وم ةآثاٌر بيئية واجتماعية منخفضة إلى متوسط عن نشاطات البرنامج

ّية نمط ةٌ إنشائي لّتأثيرات الّسلبّية آثارٌ لأن  تكون  ُيتوقَّعَ ، ”LGSIP“برنامُج الّتحسين  ضمنوحجم األعمال المسموح بها 
عمومًا بمرحلة اإلنشاء. وُيتوّقُع أليِّ مشاريع لها آثاٌر بيئيٌة و / أو اجتماعية سلبية  خاّصة بالموقع ذاته، ومحدودةٌ 

في دليل  اإلقصائيةالمعايير البرنامج، وأن تكون جزءًا من هذا أن ال تكون مؤّهلًة للحصول على الّتمويل من  كبيرة
 .”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ عمليات 

المحدود غير ستعمال االللبنك الدولي، بصورة أساسّية، أن يدعم قضايا  9:00ُيمِكن لتطبيق الّسياسة التنفيذية  (101
المحدودة في هذا  نيبالنسبة إلى المستفيدين ذوي الخبرة في هذه القضايا. ونظرًا لخبرة المستفيد ،ألراضيالّطوعي ل

قراض البلديات / وزارة الحكم  المجال كما تأّكد أثناء االجتماعات الّتشاورية مع الهيئات المحلية وصندوق تطوير وا 
ُتستبعد  األراضي سوفوعلى استمالك  ،التي تنطوي على إعادة توطين غير طوعية الصغيرةالمحلي، فإّن المشاريع 

 ،فإّن أّي متطلبات من األراضي )سواٌء أكانت مؤّقتة أم دائمة( لصالح االستثماراتوبناًء على ذلك،   14من البرنامج.
روية لمجالس القل تهاملكيتعود سوف ُتستوفى من خالل األراضي التي  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ ينبغي تمويلها ضمن 

من  التي تنطوي على نقل األسر المعيشية الصغيرة المشاريعَ  مجالس الخدمات المشتركة. وسوف يشمُل اإلقصاءُ لأو 
نها اآلثار التى تترتب على ُسُبل العيش، ومعلى األماكن التي تعيش فيها، وأخذ األراضي بصفة مؤّقتة أو دائمة، و 

ه إقصاءَ  لتحديد ما ينبغي الصغيرةجل فحص المشاريع تلك التي قد تحدث من خالل قيود الحصول على الموارد. وألَ 
سيعتمد على بناء قدرات الهيئات المحلية وعلى المبادل التوجيهية في الدليل  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ منها، فإّن 

                                                           
 لالّطالع على المزيد من الّتفاصيل بشأن الجلسات الّتشاورّية. 6 –انظر الملحق   14
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ت المحلية، تؤدِّيها الهيئا الصغيرةعملية صارمة لفحص المشاريع خطوات الفني، والتي سوف تحتوي على تطبيق 
. وفي الحاالت التي يجوز البرنامجهذا أثناء المرحلة األولى من تنفيذ  ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ ويوافق عليها مدير 

االت التي يكون ، أو في الح"بائع مستعّد للبيع وُمشترط مستعد  للشراء"فيها للهيئات المحلية شراء األراضي من خالل 
لمعامالت؛ بمعنى وعية على االطّ  فيها الّتبرع باألراضي طواعيًة، سوف تكون الهيئات المحلية مطالبًة بتوثيق الموافقة

 بأّنهم يستطيعون رفض الّتبرع باألراضي أو بأّنهم لم يتعّرضوا للضغط للّتبّرع بها. أّن مالكي األراضي قد ُنِصحوا 

جرى تحديد مواطن الضعف في نظام اإلدارة االجتماعية الفلسطينية من منظور اجتماعي. وكما ورَد تفصيله أعاله،  (102
سوف تتحقَّق من خالل األراضي الواقعة ملكيتها تحت تصرف الهيئات المحلية،  الصغيرةلمشاريع فإّن متطلبات ا

كية( األراضي. وعلى استمالك )نزع مل طوعيةالتي تنطوي على إعادة الّتوطين غير ال الصغيرةوسوف ُتسَتبَعُد المشاريع 
يعات ر ، فإّن التشاضي العامة أو أراضي الدولةومن حيُث العشوائيات )المباني غير الُمرّخص لها( / مستخدمو األر 

، بشأن 1953لعام  2، الُمعّدل بالقانون رقم 1943لعام  24، وتحديدًا القانون رقم الفلسطينية بشأن االستمالك
العامة، ال ُيشيُر إلى حقوق هذه الفئة من الناس المعنيين باالستمالك. والستيفاء  المؤسساتاستمالك األراضي لصالح 

في الواردة  ات، فإّن بناء القدرات والّتوجيه0-9الدولي:  البنك إجراءات/ للبنك الدولي  الّتنفيذية السياسةلبات متط
التي  لصغيرةا، ومن ذلك إقصاء المشاريع الصغيرةالدليل الفني ستكون ضروريًة لعملية الفحص الدقيق للمشاريع 

تنطوي على استعمال األراضي التي فيها عشوائيات / مستخدمون لألراضي العامة أو أراضي الدولة. وباإلضافة إلى 
ذلك، فإّن السياسة الفلسطينية لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشاريع ال توفِّر معلومات بشأن الّتبّرع الطوعي 

ية أثناء تنفيذ المشاريع، ومشاركة المجتمعات المحلية في اختيار المشاريع ورصد قضايا المخاطر االجتماعباألراضي، 
المجاالت.  في الدليل الفنِّي ال ُبدَّ من توفيره في هذه اتوتنفيذها ورصدها. كذلك فإّن الّتدريب والّتوجيه ،الصغيرة

ُد لدى وزارة يع الوزارات، ُيوجَ ، لجم2005لعام  60وحسب الّتفويض الذي يمنحه قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، رقم 
، ات لهااالستجابللشكاوى، يتضمن الجوانب الرئيسة لنظام الّشكاوى؛ أي: توثيق الّشكاوى و  الحكم المحلي نظامٌ 

نشاء سجل لجميع الشكاوى الواردة. ولكّن المجتمعات المحلية ال تعي وجود هذا  واالستجابات في الوقت المناسب، وا 
، فإّن الّتعامل مع الّشكاوى يتّم، في الغالب األعم، بطريقة غير رسمية على مستوى الهيئات النظام. وفي الحقيقة

لفني إلى التدريب والمبادل التوجيهية الواردة في الدليل ا المحلية، وال يتّم أيضًا توثيق هذه الّشكاوى. وينبغي تقديمُ 
حسبما ورد تفصيله في  التظلمآلية ، وذلك لكي يتّم إقرار ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ الهيئات المحلية المشاركة في 

 . 7 –الملحق 

م البيئي السُّكان األصلّيين في الضفة الغربية، أو فئات محّددةط من األشخاص المستضعفين الذين الم ُيحدِّد تقييم النظ (103
الّنشاطات الُمقترحة على مستوى الهيئات . وعالوة على ذلك، فإّن ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ لبًا من ُيمكن أن يتأّثروا سَ 

يسعى  ”LGSIP“ حسينالتّ  برنامجُ . فتصميم المحلية ال تشي باحتمالية إلحاق األذى بفئات مستضعفة محدَّدة بعينها
إلى تعزيز اندماج الفئات المستضعفة، مثل الّنساء والشباب واألشخاص الُمعاقين وكبار السّن، ومن ذلك إنشاء 

حسين لتّ ا برنامجُ مالئمة للمساءلة االجتماعية. وسوف تشارك الفئات المستضعفة في جميع جوانب وتطوير آليات 
“LGSIP” ت ورصد الّتنفيذ. وُتوَجُد حصٌص نسبية )كوتا الصغيرة، ومنها المشاورات ذات العالقة باختيار المشاريع

quotas)، المشاورات كجزء من التخطيط االستثماري نافذة المفعول لمشاركة النساء والشباب في و  ،بالحّد األدنى
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، مع في مجال المشاورات التشاركية، والمتابعة والتقييم التشاركّيين الّسنوي. وسوف تتلّقى الهيئات المحلية تدريباً 
ضافًة إلى ذلك، فإن الّتدريب سوف ُيركِّز على أهمية ضمان حصول الفئات  الّتركيز على النساء والشباب. وا 

ضمان حصول كبار الّسّن واألشخاص  ذلك، ومن الصغيرةصورة ُمنِصفة، على منافع المشاريع المستضعفة، ب
المعاقين على األعمال المدنية الصغرى. وُيتوقَّع أن ُتساعَد الدراسات المسحية الدورية التي تقيس مستوى الّرضى، 

راح التدابير الفئات المستضعفة، وفي اقت في رصد شمول الُمحرزة الخاّصة بالمواطنينوتقارير بطاقات تسجيل الّنقاط 
 رنامجُ بإذا اقتضت الحاجة. وسوف ُتعَرُض بإسهاب تفاصيُل تدابير المساءلة االجتماعية، المدعومة تحت الّتصحيحّية 

  في دليل عمليات البرنامج. ،”LGSIP“حسين التّ 

ورشة عمل تشاورية  ،2015أيار / مايو  13في نظََّم البنك الدولي، بالّشراكة مع وزارة الحكم المحلي، في رام اهلل  (104
َسٌخ من وقد ُوزِّعت الدَّعوات ونُ بشأن مسّودة تقييم الّنظم البيئية واالجتماعية.  (صاحبة المصلحة)للجهات المعنية 

كذلك . وتّم (صاحبة المصلحة)للجهات المعنية ترجمة تقييم الّنُظم البيئية واالجتماعية على حوالي أربعين ممّثاًل 
ظم البيئية واالجتماعية قبل انعقاد الجلسات الّتشاورية، التي حضرها أربعة على المأل عن مسودة تقييم النُّ  اإلفصاحُ 

وعشرون مشاركًا، ومنهم ممّثلون عن المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة، ووزارة الحكم المحلي )ومنها 
قراض البلديات، وسلطة الجودة البيئية، واألكاديميون، ومنظمات مدير قضايا النوع االجتماعي(، وصندوق تطو  ير وا 

شّددوا على أهمية االستثمار في و ، ”LGSIP“حسين التّ  برنامجُ المجتمع المدني األخرى. وقد رّحب المشاركون كافًة ب
يط الّتشاركي الّشكاوى، والّتخطالمجالس القروية. وقّدم المشاركون الّتغذية الّراجعة واألسئلة بشأن تحديد األهلية، وآلية 

ُوِضعت  التي عكسها تقييم النُّظم االجتماعية والبيئية. وقد الصغيرةبمشاركة الفئات المستضعفة، وأوصوا بالمشاريع 
على هذا الّتقييم بتضمين الُمدخالت والمالحظات التي وردت أثناء المشاورات، ثم جرى اإلفصاح  ةاللمسات األخير 
 . 2015مرًة ُأخرى، بعد ذلك في حزيران / يونيو عنها على المأل 

 د. ملخص مصفوفة التقييم المتكامل للمخاطر

الُمقترح،  ”LGSIP“حسين التّ  رنامجُ ُعوِلجت اعتبارات الخطر الكبيرة الخاصة بب ُملّخص الّتقييم الكامل للمخاطر: (105
بناء القدرات التي تدعم ُنُظم اإلجراءات كجزء من نشاطات حّدتها وُأدمجت في تصميم هذا البرنامج، ثم ُخفِّفت 

َلت في خطة العمل الخاّصة بهذا البرنامج. َبي َد أّنه، وعلى ضوء الهشاشة  الحكومية والمجالس القروية، ومن ثّم ُفصِّ
الرقابة  ىالتي ُتعانيها السلطة الفلسطينية، فإّن الضعف الّنسبي لقدرات وزارة الحكم المحلي عل الّسياسّية والمالية العامة

وما يقترن بذلك من محدودية ترتيبات اإلدارة المالية، وللقدرات الفنية على مستوى المجالس القروية، وال  -واإلشراف 
سّيما الصغيرة منها، والعدد الكبير من المجالس القروية، وضعف اإلطار المؤّسسي وبنية الحوكمة الالزمة للرقابة 

 ُيصنَُّف بمستوى "الخطورة العالية". ”LGSIP“حسين التّ  رنامجُ الكّلي لب المشتركة على الخدمات، فإّن الخطر

 الّتصنيف الخطورة
 عالية  *البلد

 عالية * (صاحبة المصلحة)الجهة المعنية 
 ةجوهري الجانب الفني 

 عالية ياالستئمانالجانب 
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 ةجوهري الجانبان البيئ واالجتماعي
 ةجوهري المؤّشر الُمربتط بالصرف

  أخرى
 عالية ةالكلي ةر و الخط

، وسوف ”LGSIP“حسين التّ  رنامجُ بخاّصة بتّم وضع خطة عمل  :”LGSIP“برنامُج الّتحسين خطة العمل الخاصة ب (106
من أجل  للبرنامج نفسه يتّم تنفيذها بدعم من البنك الدولي. وتشتمل خطة العمل هذه على إجراءات بالغة األهمية

ية، والبيئية ئماناالستتّم تحديدها في تقييمات النُُّظم الفنّية، و  منه، ومنها اإلجراءات التيتحقيق النتائج المقصودة 
 .8 –واالجتماعية، علما أن خطة العمل هذه مرفقة بالملحق 
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 : وصف تفصيلّي للبرنامج1 –الُملحق 

 )"البرنامج الحكومي"(: برنامج السلطة الفلسطينية: برنامج دعم القرى الفلسطيني
توفير البنى الّتحتّية على مستوى القرى من خالل مزيج من جهود دعم االستثمارات في من  الحكوميبرنامج اليتأّلف  (1

فيذية ار في المنطقة الُمصّنفة "ج"، ومع اقتران ذلك بترتيبات تنالقرى، مع تقديم دعم ُمحدَّدط بعينه لمتطلبات االستثم
ُل البرنامُج الحكوميُّ عمليَة تطوير البنى الّتحتّية في القرى  لُمعالجة القيود ذات العالقة بقدرات المجالس القروية. وُيموِّ

ومات اأُلخرى الُمقّدمة إلى وزارة ، وفي الّدعالنقل على الطرقمن خالل الّتشارك في اإليرادات الُمتأّتية من رسوم 
( مليون شيقل إسرائيلي 13.5، الُمخصَّص للمجالس القروية، )النقل على الطرقالحكم المحلي. فقد كان مبلُغ رسوم 

ماليين دوالر أمريكي(  4( مليون شيقل إسرائيلي )14.2، وكان )2012" مليون دوالر أمريكي( في عام 3.8)جديد( )"
لهيئات لالُمخّصصة  النقل على الطرقفي المئة من إجمالي رسوم  15ما ُيعادل حوالي نسبة ؛ أي 2013في عام 
أو "وحدات الحكم المحلي"(. وتعتِزُم وزارة الحكم المحلي زيادة هذا المبلغ ضمن البرنامج الحكومي بهدف ) المحلية

ُص السُّلط كم المحلي ة الفلسطينية، ضمن برنامج الحتوفير موارد إضافية وحوافز إصالحية للمجالس القروية. وُتخصِّ
مليون دوالر أمريكي للّنفقات الرأسمالّية  140موازنًة إجمالية تبلغ  2016 – 2014في خطة الّتنمّية الوطنية لألعوام 

رّية االمحلّية، ومنها االستثمارات الرأسمالية في المجالس القروية. وُتسَتثمُر ُمخصَّصات الموازنة هذه في مشاريع استثم
لها الشركاء  في بنىً  تحتّية خاّصة بعينها، وذلك استنادًا إلى ُمقترحات المشاريع التي تُقدِّمها المجالس القروية، وُيموِّ

في الّتنمية. وُتوفُِّر السلطة الفلسطينية دعمًا استثمارّيًا محدَّدًا بعينه لكي ُتلبِّي المتطلبات االستثمارية للُمجتمعات 
لها الّشركاء في الّتنمية، بملبغط إجمالّي مقداره المحلّية في المُ  نطقة الُمصّنفة "ج"، وذلك من خالل المشاريع التي ُيموِّ

مليون دوالر  12مليون دوالر أمريكي تقريبًا، إضافة إلى ما تّم الّتخطيط له من ُمخّصصات تصل قيمتها إلى  16
 حلي والشركاء في الّتنمية مساعدات فنّية تهدف إلى تقوية قدراتأمريكي بحد  أقصى. وُيقدُِّم كلٌّ من وزارة الحكم الم

دون أن تقتصر على الّتخطيط الّتشاركي، والُمساءلة و  –المجالس القروية في مجاالت ُمحدَّدة بعينها، ومنها 
تركة. وتستنُد المشاالجتماعية، وأجهزة الحكم المحلي اإلدارية والمالية، والّتعاون المشترك بين القرى، وتوفير الخدمات 

تقديرات ُمخّصصات الموازنة فيما يلي إلى توّقعات السلطة الفلسطينية، وااللتزامات التي قّدمها الشركاء في التنمية 
 مليون دوالر أمريكي. 60إلى وزارة الحكم المحلي، والتي ُيقّدر إجمالي التمويل البرامجي لها بمبلغ 

 الفرعّية الّتالية، على وجه الّتحديد: يحتوي البرنامج الحكومي على البرامج  (2
 البرنامج الفرعي األول: تقديم الخدمات المحلية من ِقَبل المجالس القروية. (1)
 البرنامج الفرعي الثاني: تقديم خدمات البنية التحتية من خالل المشاريع المشتركة. (2)
 البرنامج الفرعي الثالث: دعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي. (3)
 البرنامج الفرعي الرابع: االستثمارات في المنطقة الُمصّنفة "ج". (4)
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 22المجالس القروية )المبلغ التقديري الُمخّصص في الموازنة: : تقديم الخدمات المحلية من قبل األولالبرنامج الفرعي 
 مليون دوالر أمريكي(

َمحلّي، خالل ُمخّصصات الموازنة الّسنوّية لوزارة الحكم ال تُقدِّم السُّلطُة الفلسطينية الّدعم المالي للهيئات المحلّية من (3
ا الدعم الخاص بالتكاليف الرأسمالية والّتشغيلية )العملياتية( ذات العالقة بتقديم الخدمات المحلية من قبل المجالس هومن

القروية. غيَر أّن الّتمويل يقلُّ عن المبلغ المطلوب لتلبية الحاجات المالّية، وُمعظم المجالس القروية تعتمد على الّدعم 
راتها الرأسمالية، وهذا الّدعُم يشمل الّدعم الذي ُيقّدمه المانحون. وُتلبِّي المجالس من خارج الموازنة لتمويل استثما

ر، في معظم األحوال، من خالل الّدعومات  والُمتأتِّية  (الُمتبادلةالمتقاطعة )القروية حاجاتها من اإلنفاق الجاري الُمتكرِّ
راء ، مع أّن القصد من و النقل على الطرقر تحويل رسوم ل ُيجرى في مسامن الخدمات الُمدرَّة لإليرادات، ومن َتحوُّ 

التي تجبيها السلطة الفلسطينية هو دعم االستثمارات الرأسمالية في المجالس القروية، من  النقل على الطرقرسوم 
ُص وُتصَرُف بطريقة مُ  وُمبهمة. ونظرًا  ةجلرتَ خالل الُمخصَّصات الّسنوّية لوزارة  الحكم المحلي. َبي َد أّن األمواَل ُتخصَّ

ألّن المجالس القروية ال تعرف ُمقدَّمًا متى ُيمكنها تلقِّي الّدعم المالي في نهاية المطاف، وما هو مقدار هذا الّدعم، 
فإّن هذه الممارسة ُتسبُِّب حدوث اختالفات كبيرة بين الموازنات الُمخطَّط لها والموازنات الفعلية، وتعمل على تراكم 

المبالغ الُمتأخرة عن الّسداد(. ونتيجة لذلك، فإّن معظم االستثمارات الرأسمالية تتلّقى التمويل استجابًة الُمتأّخرات )
للدعوات إلى تقديم المقترحات، ومن هذا التمويل ما تُقّدمه لها وزارة الحكم المحلي؛ واستنادًا إلى ذلك، تقدُِّم المجالس 

وافر التمويل لفرادى المجالس القروية من سنةط إلى أخرى، وذلك استنادًا القروية مقترحات مشاريع ُمحّددة. ويختلف ت
 ، فها وزارة الحكم المحلي. وبصفة عامة، فإّن وزارة الحكم المحلي هي التي تتعامل حينئذط إلى األولويات التي ُتعرِّ

ما من خوتنفيذها، إّما من خالل المجالس القر  الصغيرةمباشرة، مع عمليات إعداد تلك المشاريع  الل وية المشتركة، وا 
المقاولين، وبمشاركة ضئيلة من مشاركة المجالس القروية في ذلك، أو من دون مشاركتها. فقد ُأسِّس، وال يزاُل ُيؤسَُّس 
الكثيُر من مجالس الخدمات المشتركة نتيجة لتلّقي دعمًا خارجّيًا، وقد تغدو تلك المجالس خاملًة حالما يتوّقف ذلك 

 ك نظرًا ألّن تلك المجالس غير قابلة للبقاء باالعتماد على نفسها. الدعم؛ وذل

ُتريُد السُّلطُة الفلسطينية إصالح عمليات تمويل وتنفيذ االستثمارات الرأسمالية في المجالس القروية، وذلك بقصد  (4
لى العمل على ت درات )الكفاءات( ناظم القالّتأسيس لترتيبات تمويلّية ُمستدامة ترمي إلى تقديم الخدمات في القرى، وا 

خّطُط للُمساءلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإّن السلطة الفلسطينية تُ  قابلةوالحوافز المؤّسسية مع تقديم الخدمات بطريقة 
، وسوف  ثابتةط ى ُمعادلةط للتمويل بنسبط ألن  تضع موضَع الّتنفيذ نظامًا لتحويل الُمخّصصات من المالية العامة يستند إل

ذا النظام بتخصيص وصرف الِمَنح الرأسمالّية الّسنوّية للمجالس القروية بطريقة تّتسُم بالّشفافّية وقابلة للّتنبؤ يقوم ه
بها. وبتجربة السلطة الفلسطينية نظام التحويل المذكور، بصورةط ريادّيةط، من خالل برنامج تحسين نظام الُحكم المحلي 

له البنك الدولي، فإّن السلطة الفلسطينية تهدف، في نهاية LGSIPوالخدمات المحلية "برنامج الّتحسين  "، الذي ُيموِّ
وُمخّصصات الموازنة اأُلخرى  النقل على الطرقالمطاف، إلى توسيع مجال عمل البرنامج الحكومي ليشمل رسوم 

لى إصالح نظام لى زيا المعمول به اإلجراءات إلى المجالس القروية، وا  دة لجعله أكثر شفافّيًة وقابليًة للّتنبؤ به، وا 
دماج  حجم ُمخّصص منحة حصة الفرد، الذي ُيعطى للمجالس الُقروية. ويعتزم البرنامج الحكومي أيضًا توسيع وا 

لمحّلّية. ا نطاق أحد نماذج الّتخطيط للّتنمية المحلية الّشمولّية، كما يعتزُم مأسسة مشاركة المواطنين في عملية الّتنمية
وبدعمط من الّشركاء في الّتنمية، فإّن وزارة الُحكم المحلي تعمُل على بناء قدرات الهيئات المحلّية إلعداد وثائق الخطط 
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، بطريقة تشاركّية، من (ACIPs)والخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية  ،(SDIPs)االستثمارية التنموية االستراتيجية 
لمساءلة في عملية التخطيط واالستثمار المحلية. ومع أّن هذا الّنموذج قد ُموِرس في قرًى مختارةط، أجل تقوية اآلراء وا

 إال أّنه لم ُيطبَّق بالكامل بعُد في جميع أنحاء الضفة الغربية. 

في  صالمبلغ التقديري الُمخصّ ة التحتية من خالل المشاريع المشتركة )يالبرنامج الفرعي الثاني: تقديم خدمات البن
 دوالر أمريكي( مليون 18الموازنة: 

ز البرنامُج الحكومي حاجة المجالس القروية إلى صياغة وتنفيذ مشاريع مشتركة بهدف تجميع الموارد  (5 سوف ُيعزِّ
مج دالشحيحة، وجني منافع وفورات الحجم، وبناء قدرات تنفيذّية محّلّية مستدامة. وتماشيًا مع نّية السلطة الفلسطينية 

توحيد قطاع الحكم المحلي، وتقوية دور مجالس الخدمات المشتركة، كعملية تهدف إلى تقديم الخدمات، وككيان تنفيذّي و 
هذا البرنامج الفرعي أن ُيوفَِّر التمويل للمشاريع المشتركة التي ستقوم مجالس الخدمات ُيتوقَُّع للدى الهيئات المحلية، 

ويُل الُمقدَّم كحافز لصياغة طبيعة المشروع المشترك على شكل رأس مال أّولّي المشتركة بتنفيذها. وسوف يعمُل الّتم
 يجب استعماله لحشد التمويل اإلضافي من الشركاء في الّتنمية ومن المؤّسسات المالية. كذلك تعتزمُ  ،)نواة لرأس المال(

ء مجالس مُل بصورة تدريجّية على إلغالطة الفلسطينية تحسين األداء بشأن توفير الخدمات المشتركة، ومن ثّم العالسّ 
 الخدمات المشتركة غير الُمستدامة.

ربما تكوُن طبيعة النشاطاُت الُمدرجة في هذا البرنامج الفرعي على هيئة مشاريع استثمارية رأسمالّية متوسطة إلى  (6
سلطة ة. وبناًء على ذلك، فإّن الكبيرة الحجم، ال ُيمِكُن تمويلها من خالل نظام الّتحويالت الّسنوية من المالية العامّ 

قراض البلديات  مثاًل، تمتلك الخبرات والقدرات  ”MDLF“الفلسطينية تعتزم استعمال جهة ُمتخّصصة، كصندوق تطوير وا 
على تجميع االستثمارات الكبيرة معًا بهدف تمكين المجالس القروية من الّتخطيط إلعداد وصياغة مقترحات مشاريع 

 ، وتستطيع جذب تمويالت مشتركة وموازية لذلك الّتمويل. مقبولة لدى البنوك

ماليين  4المبلغ التقديري الُمخّصص في الموازنة: البرنامج الفرعي الثالث: دعم القدرات لتقوية مؤّسسات الحكم المحلي )
 دوالر أمريكي(

بمساعدة  ؤّسسّيًا، ولبناء قدراتها، وذلكتُقدُِّم وزارة الحكم المحلي، في الوقت الّراهن، دعمًا لتطوير المجالس القروية م (7
تشمل التي يعتمدها هذا الدعم تختلف فيما بينها، و )الّنهوج( من العديد من الّشركاء في الّتنمية. َغي َر أّن الُمقاربات 

 ما يلي:
 ة البلجيكيةوكالالتأسيس َتجّمعاتط )مجموعات عنقودّية( إلدماجها معًا، وأشكالط من الّتعاون المشترك فيما بينها ) (1)

 (.”Danida“والوكالة الّدنماركية للّتنمية  ”BTC“ للتنمية
، وبرنامج األمم ”GiZ“ الدوليُممنَهجة لجمع اإليرادات )الوكالة األلمانية للتعاون  إجراءات استحداث وتطوير ُنُظم (2)

 ، والوكالة الّدنماركية للّتنمية(.”UNDP“المتحدة اإلنمائي 
المملكة  –ات من أجل تطوير البنى الّتحتية )االّتحاد األوروبي، ودائرة الّتنمية الدولية الّتخطيط وبناء القدر  (3)

، والوكالة ”UN-Habitat“األمم المتحدة  -، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل  ”DFID”المتحدة
 (.للتنمية وكالة البلجيكيةالاأللمانية للتعاون الدولي، و 
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صالح سياسات الحكومات المحلية )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، ووكالة دعم عملية  (4) استحداث وتطوير وا 
 (.للتنمية وكالة الّدنماركيةالالّتنمية البلجيكية، و 

، والوكالة البلجيكية ”JAICA“تقديم خدمات محلّية ُمختارة بطريقة مشتركة )الوكالة اليابانية للّتعاون الدولي  (5)
  .للتنمّية(

َبيَد أّن هذه البرامج لها مجال جغرافي محدود النطاق ُيفيُد عددًا ُمختارًا من المجالس القروية فحسب؛ وهي ُتطبُِّق 
مقاربات مختلفة في عمليات بناء القدرات والّتقوية المؤّسسية، والّتخطيط المحلي؛ وتستخدُم أسلوب تخصيص األموال 

 يوفُِّر حوافز مختلفة للمجالس القروية. ومعايير لالختيار غير متناظمة معًا، مّماً 

، 2017 – 2015وضعت وزارُة الحكم المحلي موضع الّتنفيذ استراتيجيًة لتطوير الموارد البشرية للسنوات الميالدية  (8
اسُتحِدثت وُطوِّرت من واقعها خطة الّتدريب اإلدارية لموظفي وزارة الُحكم المحلي. ولكن الُخّطة األخيرة لم تكن، 

ضاً عن ذلك، مرتبطةً بالمحاور االستراتيجّية لوزارة الحكم المحلي وبمؤّشرات نتائج القطاع، ولم تكن كذلك مصحوبة ِعو 
بخطِة تمويلّية. وبناًء على ذلك، فإّن البرنامَج الحكومي يعتزُم زيادة تركيز هذه المقاربة على بناء القدرات، وتقديم 

للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، وبما يّتفق مع أدوارها ومسؤولياتها الّدعم للقدرات بطريقة أكثر استهدافًا 
توحيد قطاع الحكم المحلي، مع األخذ في دمج و األساسّية. وقد ُيصاُر إلى تقوية أنظمة الحكم المحلي لدعم عملية 

ة المالية، يط واإلدار ، ومنها الّتخطالحسبان الحّد األدنى من القدرات المطلوبة. وهذه القدرات تشمل األجهزة المؤّسسية
أو "الّرصد"(؛ وُنُظم المساءلة، ومنها ُنُظم الّتظلُّم والّتعامل مع الّشكاوى، والّتدقيق والمراجعة واإلشراف. ) المتابعةو 

قودية، نوبالّتوافق مع نّية السلطة الفسطينية تمكين المجالس القروية الكبيرة من الّتطّور لكي ُتصبح مراكز تجمُّعات ع
ال بل وُتصبح بلديات في نهاية المطاف، فإّن السلطة الفلسطينية سوف تعمل أيضًا على تقوية قدرات تلك المجالس 
على تنفيذ المشاريع. أّما بالنسبة إلى المجالس القروية الصغيرة، فإّن السلطة الفلسطينية تعتزُم نقل المسؤوليات 

جالس الخدمات المشتركة مع مراعاة قدراتها على القيام بذلك، والتزامها بإطار الّتنفيذّية المنوطة بتلك المجالس إلى م
 لُحكمط رشيد يوفُِّر الخدمات المشتركة. 

اخل أجهزة السلطة د المتوافرةسوف يتّم تنفيذ الّنشاطات الُمدرجة تحت هذا البرنامج الفرعي من خالل الموارد الّتدريبّية  (9
الناحية العملية، وبمساعدة من المستشارين والخبراء الخارجيين حسب الضرورة.  الفلسطينية، حيثما أمكَن ذلك من

وسوف تضمُن وزارُة الُحكم المحلي تنسيَق الّدعم المستمّر حاليًا للمساعدات الفنّية والقدرات، والُمقدَّم من مختلف 
ُر وزارُة االّشركاء في الّتنمية، كما تضمُن تناُظّمه مع أهداف البرنامج الحكومي. كذلك  لحكم سوف َتستحِدُث وُتطوِّ

المحلي خّطًة لتطوير القدرات، وتقوم بتحديثها سنوّيًا. ومن شأن هذه الخطة أن تبنَي على جهود وزارة الحكم المحلي 
(، ولكنها سوف ُتحدُِّد دعم القدرات والّدعم 2017 – 2015المستمّرة بهدف تنفيذ خطة تطوير الموارد البشرية )

المطلوبين على المستويين المركزّي والمحلّي؛ بمعنى على مستوى وزارة الحكم المحلي، والمجالس القروية المؤّسسي 
 ومجالس الخدمات المشتركة.  

ة: )المبلغ التقديري الُمخّصص في الموازن(: االستثمارات في البنى التحتية في المنطقة الُمصّنفة "ج" 4البرنامج الفرعي )
 أمريكي(مليون دوالر  16
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من أولويات الّسلطة الفلسطينية الرئيسة تحسيُن مستوى تقديم الخدمات، وتحسين مشاركة المواطنين في القرى البالغ  (10
قريًة، وَيشمُل هذا الّتحسيُن إدامة صموُد الُمجتمعات المحلّية المهّمشة والكائنة في المنطقة الُمصّنفة  240عددها 

"ج"، والتي ُتواجه ُمعيقات خِطرًة مفروضًة على الحصول على الخدمات بسبب القيود التي تفرضها اإلدارة المدنية 
امَج ّية الخاّصة بالخدمات المحلية ولتقديم هذه الخدمات. وُينفُِّذ البر على الّتصاريح الالزمة للبنى الّتحت ”ICA“اإلسرائيلية 

، وألمانيا من خالل بنك الّتنمية األلماني، 15الفرعّية في المنطقة الُمصّنفة "ج"، بصفة رئيسة، كلٌّ من االتحاد األوروبي
يطاليا والسويد من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وسوف يتم ّتوازي مع تنفيذ وتشغيل هذه البرامج بال والّنمسا وا 

 المعروضة تاليًا.  (LGSIP)ضمن برنامج الّتحسين  ”PforR“أداة اإلقراض: "تمويل البرامج وفقًا للنتائج 

ل من بنك الّتنمية األلماني، الّتمويَل الالزم لالستثمار في البنى الّتحتية  (11 سوف ُيوفِّر البرنامُج الفرعيُّ الجديد، الُمموَّ
للمجتمعات المحلّية الُمهّمشة داخل المجالس القروية، التي ُتشكِّل نسبة الحّصة الّسّكانية للمقيمين في المنطقة الُمصّنفة 

في المئة من سكانها كحد  أدنى. وهذا التمويل سوف يشمل المجالس القروية المفصولة  60 "ج" من تلك المجالس،
الس مع وتوحيد تلك المج دمجعن الهيئات المحلية الُمحيطة بها، بسبب مكان وجودها. ويجعُل هذا االنفصاُل عملية 

ركة لتقديم ون / التآزر ضمن الترتيبات المشتالهيئات المحلية اأُلخرى أمرًا مستحياًل، بل إّنه يجعله صعبًا على الّتعا
الخدمات. وسوف تكون "ُمعادلة الّتخصيص" هي ذاتها الُمعادلة المماثلة للمعادلة التي تستخدمها السلطة الفلسطينية 
في تخصيص وتوزيع الُمخصَّصات على المجالس القروية وفق حصة الفرد منها )انظر تاليًا إلى أداة اإلقراض: 

(. وسوف تحتاج المجالس القروية أيضًا إلى أن "LGSIPبرنامج الّتحسين "ضمن  ”PforR“رامج وفقًا للنتائج تمويل الب
يكون لديها خطة استثمارية تشاركّية، لكي تكوًن مؤّهلًة للّتمويل ضمن هذا البرنامج الفرعي. ومع ذلك، فال ُتوجد 

تثمارات د. وسوف ُيؤمُِّن هذا البرنامج الفرعي عملية تنفيذ االسمعايير تأهيلية إضافية من شأنها أن ُتطّبق في هذا الّصد
المباشرة لتغطية تقديم الخدمات في المجتمعات المحلية المهّمشة، والمجالس القروية الُمستضعفة )المعرَّضة للمخاطر(، 

أن  تصل إليها.  "LGSIP" التّحسين برنامجضمن لنتائج وفقًا لتمويل البرامج اإلقراض: أداة والتي ال ُيمكن لعملية 
وسوف يتمُّ تمويل االستثمارات من ُمخّصصات المجالس القروية حسب حصة الفرد، كما سيتّم تنفيذها من قبل 

قراض البلديات. واستناداً إلى تمرين الُمحاكاة الّتشبيه نامج التحسين ّية، الذي ُأجري أثناء التحضير لبر صندوق تطوير وا 
“LGSIP” من المجالس القروية، ِمّمن يتجاوز عدد سكانها الُمقيمين في المنطقة الُمصّنفة "ج" نسبة مجلسًا  34، فإّن

في المئة من إجمالي عدد سكان تلك المجالس، قد ُتصِبُح مؤّهلة للحصول على التمويل. أّما العقود االستشارية  60
ي. وسوف ُيصبُح العدد الّدقيق من المجالس ألف(، فيتوّقع إدراجها ضمن هذا البرنامج الفرع 200البسيطة )األقّل من 

القروية المؤّهلة، وأحجام العقود وأنواع الّنشاطات متوافرًة حالما يتّم االنتهاء من تقييم األهلية الالزمة لبرنامج تحسين 
الرأسمالية (، وكذلك االنتهاء من الخطة االستثمارية "LGSIPنظام الُحكم المحلي والخدمات المحلية )برنامج الّتحسين "

 حّيز التنفيذ. ”LGSIP“ التحسين برنامجدخول الّسنوية، قبل 
برنامج تحسين نظام الُحكم المحلي والخدمات المحلية "برنامج  - ”PforR“أداة اإلقراض: تمويل البرامج وفقاا للنتائح 

 "LGSIPالّتحسين 

                                                           
ها ثالدعم الذي ُيقّدمه االتحاد األوروبي يمّول االسرررررررررررررتثمارات في المنطقة الُمصرررررررررررررّنفة "ج"، وهي ُمحّددة من واقع خطط العمل التي تّم اسرررررررررررررتحدا  15

تََبُر عخطط عامة تشررررريعية / قانونية، معمول بها وجرى اسررررتحداثها وتطويرها بطريقة تشرررراركية أثناء تدّخالت سررررابقة. وتُ  9وتطويرها اسررررتنادًا إلى 
ا خالل هالخطط العامة التشررررررررررررررريعية / القانونية من جانب االتحاد األوروبي وكأنها معتمدة )موافٌق عليها( إذا لم تتّم إثارة أي اعتراض رئيس علي

قراض ا 18 باسررررتحداث  لبلدياتشررررهرًا من تقديم الخطة إلى المجالس القروية أو اإلدارة المدنية اإلسرررررائيلية. ثم يقوم، بعد ذلك، صررررندوق تطوير وا 
 وتطوير خطط العمل، وهو الذي يقوم أيضًا بتنفيذ استثمارات هذا البرنامج الفرعي.
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الُمقترح تنفيذه السلطَة الفلسطينية في تنفيذ البرنامج الحكومي )برنامج دعم  "LGSIPسوف يدعم برنامج الّتحسين " (12
، بتجربة أحد أنظمة الّتحويل "LGSIPالقرى الفلسطيني(. فسوف تقوم السلطُة الفلسطينية، من خالل برنامج الّتحسين "
ُل المجالس القروية، بطر من المالية العامة، المعني بتقديم الِمنح الرأسمالية الّسنوية غير المشروطة ال يقة تي ُتموِّ

ريادّية، مع تقديم الدعم للبناء المؤّسسي )أو "المؤّسساتّي( وبناء القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، فسوف يعمل برنامج 
على تمكين السلطة الفلسطينية من أن  تضَع موِضَع الّتنفيذ منحة رأسمالية مشروطة لالستثمار في "LGSIPالّتحسين "

من البرنامج الحكومي، وسوف لن  فروعُمقيَّدًا بأول ثالثة  "LGSIPع مشتركة. وسيكون مجال برنامج الّتحسين "مشاري
يتضمَّن ذلك المجاُل تمويل االستثمارات في البنى التحتية التي تندرج ضمن الفرع الّرابع: "االستثمار في المنطقة 

ل الّنشاطات الُمدرجة  ”LGSIP“تاليًا(. وِتبعًا لذلك، فإّن برنامج الّتحسين  1 –الُمصّنفة ج" )انظر الجدول  سوف ُيموِّ
 تحت البرامج الفرعية الثالثة التالية من برنامج دعم القرى الفلسطني )البرنامج الحكومي(:

 .المجالس القرويةتقديم الخدمات المحلية من ِقَبل البرنامج الفرعي األول:  (1)
 ة التحتية من خالل المشاريع المشتركة.يتقديم خدمات البني الثاني: البرنامج الفرع (2)
 دعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي.البرنامج الفرعي الثالث:  (3)

، بصورة خاّصة، السلطة الفلسطينية في وضع مقاربة ممنهجة لتقوية النُُّظم ”LGSIP“الّتحسين  برنامجُيساعد  سوف (13
المحلية القابلة لالستمرار والبقاء، والتي تمتلك القدرات على تقديم الخدمات إلى مواطنيها، المؤّسسّية لدى السلطات 

للمرة  ،”LGSIP“حسين برنامج التّ لمساءلة وُيمكن استدامتها ماليًا في المستقبل. وسوف يضُع قابليتها لبطريقة تتّصف ب
يها، اشرًة لتضمن وجود قدرات )كفاءات( مؤّسسّية كافية لدحدًَّا أدنى للتمويل الذي تتلّقاه المجالس القروية مب األولى،

، في الوقت ذاته، حوافز مالية قوية لتقديم الخدمات ”LGSIP“برنامج الّتحسين إلدامة توفير الخدمات. كذلك سوف ُيقدِّم 
ترتيبات مشتركة  لوتوحيد قطاع الحكم المحلي، ولكنه سوف ُيطبِّق مقاربًة انتقائية تتطّلب عم لدمجالمشتركة كوسيلة 

لالمتثال للمعايير الّرصينة للحكم الّرشيد، وسوف تخضع تلك المقاربة لتقييمات األداء الدورية المنتظمة. وتُقرُّ هذه 
المقاربة بأّن عددًا كبيرًا من المجالس القروية لن تكون في وضع تستطيع معه مواصلة تقديم الخدمات المحلية، كلٌّ 

تضي انتقااًل متدّرجًا ومتواليًا، يتّجلى للعيان بالّتوازي مع إجراء إصالحات حاسمة في نظام على انفراد، ولكنها تق
  تمويل الحكم المحلي.
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 برنامج تحسين : برنامج دعم القرى الفلسطيني )البرنامج الحكومي(، و 1 –الجدول 

  2020 - 2016)"ُمظّلل"(،  ("LGSIPبرنامج الّتحسين ") الحكم المحلي والخدمات المحلية
الفرع األول من البرنامج 
الحكومي: تقديم الخدمات 
المحلية من قبل المجالس 

 القروية

الفرع الثاني من البرنامج 
تقديم خدمات الحكومي: 

ة التحتية من خالل يالبن
 المشاريع المشتركة.

الفرع الثالث من البرنامج 
دعم القدرات الحكومي: 

الحكم لتقوية مؤسسات 
 المحلي

الفرع الرابع من البرنامج 
الحكومي: االستثمارات في 

 المنطقة الُمصّنفة "ج"

ِمَنٌح رأسمالّية سنوّية إلى 
المجالس القروية )تحويالت 
من المالية العامة إلى 

المجالس القروية باستخدام 
معادلة الّتخصيص، مع 

مراعاة استيفاء شروط تحديد 
 األهلية، على أساس سنوي(. 

ِمَنٌح رأسمالية مشروطة إلى 
المجالس القروية الستثمارها في 

 مشاريع مشتركة. 

دعم القدرات الُمقدَّم إلى 
المجالس القروية ومجالس 
الخدمات المشتركة لتقوية 
أجهزتها المؤّسسية / 
 المؤّسساتّية واإلدارية.

استثمارات في البنية التحتية 
لة من  ُمحّددة بعينها، ومموَّ

في المنطقة  المانحين،
 الُمصّنفة "ج".

إيرادات المجالس القروية من 
 مصادرها الخاّصة بها.

مشاريع استثمارية ُمحّددة بعينها 
داخل مجالس الخدمات 
المشتركة، مدعومة من 

 المانحين. 

مساعدات فنية ودعم القدرات 
في مجاالت فنية محددة 
 بعينها، ممّولة من المانحين.

 

مشاريع استثمارية محددة 
بعينها داخل المجالس 
القروية، مدعومة من 

 المانحين. 
 

 ما(، قريةً  240)البالغ عددها  القروية المجالسجميع  "LGSIP" الّتحسررررررين برنامجيشررررررمُل  سرررررروفالجغرافي:  الَمجالُ  (14
 من"ج"  صّنفةالمُ  المنطقة في للمقيمين الّسّكانية الحّصة نسبة ُتشكِّلالتي  ويًا،قر  اً ( مجلس34األربعة والثالثين ) عدا

من الررّدعم  منتفعررةً  تظررلُّ  قرردتلررك  القرويررة المجررالس. ورغم أّن هررافي المئررة من سرررررررررررررركرران 60تلررك المجررالس أكثر من 
ص لبناء القدرات ضرررررمن  سرررررّية لكي ُتصرررررربح هيئات  "LGSIP" الّتحسررررررين برنامجالُمخصرررررّ بهدف تقوية أنظمتها المؤسرررررّ

َل أيّ  البرنامج هذاإال أّن  ،محلية نشرررررراطات اسررررررتثمارية في المنطقة الُمصررررررّنفة "ج"؛ نظرًا ألّن تلك األنشررررررطة  لن ُيموِّ
َل ال فمن لذلك، وتبعاً . اآلخرين الّتنمية في الشررركاء من موازط  بتمويل الحكومي البرنامج طِّيهاسرروف ُيغ ُمحتمل أن  ُيموِّ
 مجالس 208يتكّون من  القروية المجالسُمحتملط من  جمُّعاالستثمارية الرأسمالية لتَ  المنحَ  "LGSIP" الّتحسين برنامج
سرررررروف  لسررررررنويةا الرأسررررررمالية االسررررررتثمارية الِمَنح من تنتفع أن الُمقّرر القروية، للمجالسأّن العدد الفعلي  َغي رَ . قروية

نوي لألهلّية تسررررررتوفي  تياللعدد المجالس القروية  يخضررررررعُ  وهو ،ُيحّدد كّل اثني عشررررررر شررررررهرًا عن طريق الّتقييم السررررررّ
 المجالسفي المئة من  40. وُيتوقَُّع أن تسرتوفي نسربة "LGSIP" الّتحسرين برنامجمن  لالسرتفادةمعايير تحديد األهلية 

مجلس قرى، معايير تحديد األهلية في السرررررررررررنة األولى من تخصررررررررررريص  83كحد  أدنى؛ أي ما ُيعادل حوالي  القروية
نوية االسرررتثماريةالمنح   قروية مجالس وجود لعدم ظراً نَ  ،غزة قطاعَ  "LGSIP" الّتحسرررين برنامج مجالُ  يشرررملَ  ولن. السرررّ
 . في غزة فقط بلدياتٌ  إال وَجدُ  يوالفيه؛ 
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 2016على مدى خمس سررنوات، ابتداًء من كانون الثاني / يناير  "LGSIPبرنامج الّتحسررين "سرروف يتّم تنفيذ  المدة: (15
 .2020وحتى كانون األول / ديسمبر 

 : ”LGSIP“برنامج الّتحسين لالهدف الّتنموي )اإلنمائي( ً(ب
هو تقوية نظام تمويل الحكم المحلي، وتحسررررررررين تقديم الخدمات المحلية  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررين "الهدف الّتنموي ل (16

 داخل القرى المشمولة في هذا البرنامج.

 : ”LGSIP”الّتحسين برنامجنشاطات ً(ج
امج الّتحسرررين برنلبرنامج الحكومي )برنامج السرررلطة الفلسرررطينية لدعم القرى(، فإّن لتماشررريًا مع األولويات األسررراسرررّية  (17

"LGSIP"  كُِّز على مجالي  النتائج الّتالية:سوف ُير 
 تقديم خدمات البنية الّتحتّية. (3)
 آلية تمويل الحكم المحلي.  (4)

إلى تحقيق مجموعةط فرعّيةط من النتائج ضررررمن هذين المجالين من النتائج،  "LGSIPبرنامج الّتحسررررين "ُف هدِ وسرررروف يَ 
رف  رات ُمرتبطة بالصرررررّ ويشرررررمُل  ُمحّددة بعينها.، ”DLIs“مّما يجعل التمويل من هذا البرنامج ُمتوقِّفًا على تحقيق مؤشرررررِّ

ها السرررررلطة الفلسرررررطينية لتحقيق اسرررررتنادًا إلى الحاجات التي حّددت ،ثالثَة نشررررراطات رئيسرررررة "LGSIPبرنامُج الّتحسرررررين "
 األهداف الرئيسة التي تعمُل على إصالح البرنامج الحكومي:

نوّية للمجالس القروية، الالزمة  (أ ات لكي تقوم بتقديم الخدمات المحلّية التي تعكس أولويلها الِمَنح الرأسررررمالية السررررّ
 المواطنين.

 المشتركة في البنى الّتحتّية كبيرة الحجم. الِمَنح الرأسمالية المشروطة التي ُتحفُِّز االستثمارات (ب
 دعم القدرات الالزمة لتقوية مؤّسسات الحكم المحلي. (ج

على هدف البرنامج الحكومي الّرامي إلى تعزيز الُمساءلة المحلّية، من خالل تحسين  "LGSIPبرنامج الّتحسين "يبني  (18
سررررية إلشررررراك المواطنين في ذلك. (صرررراحبة المصررررلحة)مشرررراركة الجهات المعنية  ، وتقوية األنظمة والعمليات المؤسررررّ

مسألة تخصيص التحويالت من المالية العامة إلى المجالس القروية، بطريقة تّتسم  "LGSIPبرنامج الّتحسين "ويطرح 
فافية وقابل برنامج سررررروف يعمل و بهدف تمويل عملية تنفيذ الخطط االسرررررتثمارية الّتشررررراركية.  كلّتنبؤ بها، وذلاة يبالشرررررّ

أيضررررررًا على تقوية الُمسرررررراءلة المحلية من خالل تعزيز عملية إبال  المواطنين بمجريات األمور،  "LGSIPالّتحسررررررين "
 وتقوية عملية الّتظّلم. 

ة في عملي (صررررراحبة المصرررررلحة)تقوية مشررررراركة المواطنين في المجالس القروية، وضرررررمان مشررررراركة الجهات المعنية  (19
. ويعتزم هذا "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررين "ُيشررررررركِّالن جوهَر عملية اإلصرررررررالح المقصرررررررودة التي يدعمها  الّتنمية المحلية

البرنامج تحقيق المزيد من تقوية مسررألتي  شررفافية ومسرراءلة المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررتركة، من خالل 
ن وى لكي وّية، وتقوية آليات الّتظّلم والشرررررركاتحقيق مسررررررتوًى من تبادل المعلومات أفضررررررل، وتعزيز عملية الّتدقيق السررررررّ

 تكون تلك المجالس متجاوبًة بطريقة كفؤة في الوقت المناسب. 

أيضًا تحفيَز المساءلة المحلية عن طريق تخصيص التحويالت المباشرة من المالية  "LGSIPبرنامُج الّتحسين "َيعتزُم  (20
تركة تضّطلُع بمسؤولية الّتخطيط السترداد كلفة الخدمات العامة إلى المجالس القروية، وجعل مجالس الخدمات المش
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ّتحسررين برنامج العلى المدى المتوسررط إلى الطويل، ودعم عملية دمج وتوحيد قطاع الحكم المحلي. وتبعًا لذلك، فإّن 
"LGSIP"  المؤّسسّية والقدرات لدى المجالس القروية الكبيرة، وذلك لتوفير اإلمكانية لتصنيفها  الّنُظمسيعمل على تقوية

كبلديات في المسررتقبل القريب، أو لكي تتطور فُتصررِبَح مراكز لّتجمُّعات القرى )العنقودية(. أّما بالنسرربة إلى المجالس 
وف يدعم عملية تقوية دور مجالس الخدمات سرررر "LGSIPبرنامج الّتحسررررين "القروية الصررررغيرة والمتدنية القدرات، فإّن 

لى ضررمان االسررتدامة المالية طويلة  المشررتركة ككيانات تنفيذّية ُمقدِّمة للخدمات، تهدف إلى إنتاج "وفورات الحجم"، وا 
المدى. وفي الوقت ذاته، فإّن ترتيبات الحوكمة القوية سوف تضمن تحقيق المساءلة الواضحة بين مجالس الخدمات 

 ُيتوقَّع له أن ”LGSIP“برنامج الّتحسررررررين وتبعًا لذلك، فإّن ، والمجالس القروية األعضرررررراء فيها والمواطنين. المشررررررتركة
انتقائيًا، وسررررررررررروف ُيطّبق المعايير الدنيا التي ربما تحتاج المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشرررررررررررتركة إلى  يكون

 تلبيتها لُتصبح مؤّهلًة لالستفادة من هذا البرنامج.

 )أوالا(: الِمَنُح الرأسماليّة السّنوية لتقديم الخدمات المحليّة:
ُيتوقَُّع للمجالُس القروية أن تتأّهل لتلقِّي التحويالت المالية العامة من وزارة المالية على هيئة ِمَنحط رأسرررررررررمالية سرررررررررنوّية  (21

نوّية عندما تسررررررررتوفي معايير تحديد األهلية لدى  الّتحسررررررررين  برنامجلدعم تنفيذ الخطط االسررررررررتثمارية الرأسررررررررمالية السررررررررّ
“LGSIP”رية الرأسمالية السنوية الّتشاركّية مستندًة إلى الخطط الخمسية التي تكون قد . وسوف تكون الخطة االستثما

اسررررررررُتحِدثت، أو التي تكون اآلن قيد اإلعداد لدى المجالس القروية التي ُتطبِّق منهجّية الخطط االسررررررررتثمارية التنموية 
لة ضررمن الخطط االسررتثمارية وسرروف تتضررمن االسررتثماراُت المُ  .”SDIP light“االسررتراتيجية على المسررتوى الخفيف  موَّ

الرأسرررمالية السرررنوية البنى التحتيَة المحلية صرررغيرة الحجم، والتي يتم تحديدها اسرررتنادًا إلى قائمة اختيارات مفتوحة من 
لبة، وتوفير البنى التحتية  دارة الّنفايات الصررررررررررررررّ أولويات المجتمعات المحلية، من مثل رفع كفاءة الطُّرق الموجودة، وا 

والمواصررالت من قبيل مواقف الحافالت والشرراحنات، واألسررواق، ومجاري تصررريف المياه،  النقل على الطرق لوسررائل
عادة تأهيل وتوسعة مرافق المياه والمياه العادمة. وسوف يتم وضع تفاصيل لقائمة االستبعاد  والمتنّزهات الّترفيهية، وا 

 ، وسررررروف تتضرررررمن تلك التفاصررررريل قائمة تفصررررريلية أخرىالخاصرررررة بمعايير تحديد األهلية في دليل عمليات البرنامج
ياسرررررّية أو  ،”LGSIP“برنامج الّتحسرررررين باالسرررررتثناءات من التمويل الذي يقدمه  ومن تلك االسرررررتثناءات الّنشررررراطات السرررررّ

ارة بالبيئة، واألعمال التي تنطوي على نقل السرررررركان أو التي توّثر على سرررررربل عيشررررررهم،  الدينية، واالسررررررتثمارات الضررررررّ
ل ومكبّ  ات )مواقع دفن أو طمر( الّنفايات الجديدة أو محطات معالجة المياه العادمة الجديدة، والنشرررررررررراطات التي ُتحوِّ

ًا و /  وضرررررررررررع الموائل الطبيعية، بدرجة كبيرة، أو ُتحوِّر إلى حد  كبير كذلك الّتنوع الحيوي الذي ُيحتمُل أن يكون مهمِّ
فر أو الرواتب، أو أو المناطق ذات الموارد الثقافية، أو الب نى التأهيلية ذات القيمة األثرية أو الثقافية، أو تكاليف السرررّ
صرررررررررررة لسرررررررررررّد الّنقص  والتي ُتدفع لموظفي الخدمة المدنية )موظفو القطاع العام( وكوادر  ،”top-up“المبالغ الُمخصرررررررررررّ

  الهيئات المحلية، والّنفقات غير المقبولة األخرى.

الية للمجالس القروية على أسراس بسريط يعتمد على حصرة الفرد، وبما ال يقلُّ عن سروف يتم تخصريص الِمَنح الرأسرم (22
ص رسررررروم  9 شررررريقاًل  25الحالية التي تبلغ حوالي  النقل على الطرقدوالرات أمريكية لكل فرد، وذلك لتجاوز ُمخصرررررّ

( دوالر أمريكي لكل فرد. وسرروف ُيوفُِّر هذا الّتخصرريص مصرردرًا مفيدًا لجباية اإليرادات 6.5إسرررائيليًا؛ أي ما يعادل )
 في الوقت المناسب وبطريقة قابلة للّتنّبؤ بها، كما أّنه سوف ُيشكُِّل حافزًا لإلصالح. 
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مقاربًة غير ُمّتسرررررررررررررقة في عملية تنفيذه بين المجالس القروية، وذلك اعتمادًا على  "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررررررررين "يتبّنى  (23
دعم عملية دمج وتوحيد قطاع الُحكم الّرامي إلى أحجامها وقدراتها وبما يتوافق مع هدف السررررررررررررررلطة الفلسررررررررررررررطينية 

 المحلي. وسوف تعمُل هذه المقاربة على ما يلي:
ِل أن  ُتحّقق المزيد من تعزيز تقويُة المجالس القروية الكبيرة بال (1) سررررررررّية  مالّنظُ حدِّ األدنى من القدرات من أج  المؤسررررررررّ

 والّتنفيذّية، وذلك لكي تستطيع الّتحّول إلى بلديات.
نقصررًا بالغ  هتمكيُن مجالس الخدمات المشررتركة من العمل ككيانات تنفيذّية للمجالس القروية الصررغيرة التي تواج (2)

 األهمية في القدرات:
نسررررمة، والتي تسررررتوفي معايير  4.000تلّقى المجالُس القروية الكبيرة، التي يزيد عدد سرررركانها عن سرررروف ت (1)

ُل تلك المنح  صررراِت المنح الرأسرررمالية السرررنوية مباشررررًة من وزارة الحكم المحلي؛ وُتحوَّ تحديد األهلية، ُمخصرررّ
لّتشبيهي، ًء على تمرين الُمحاكاة اإلى الحسابات البنكية لتلك المجالس، لتنفيذ كل مشروع على انفراد. وبنا

مجلسًا قروّيًا ُيقّدر لها بأن  34، فإّن حوالي  ”LGSIP“برنامج الّتحسين ل التحضيرالذي ُأجري أثناء عملية 
ُتصرررررررررررربح مؤّهلًة لالسررررررررررررتفادة من نظام التحويالت المالية، من خالل برنامج تحسررررررررررررين نظام الُحكم المحلي 

ل من البنك الدولي. وُيتوقَُّع أن تندرج عقود العمل البسررررررررريطة )التي تقلُّ  ،”LGSIP“والخدمات المحلية  الُمموَّ
ألف( تحت هذا البرنامج الفرعي من البرنامج الحكومي. وسوف يغدو العدُد الّدقيَق من المجالس  200عن 

الستفادة األهلية ل القروية المؤّهلة، وكذلك أحجام العقود وأنواع النشاطات حالما تكتمل كلٌّ من عملية تقييم
برنامج الّتحسررررررررين دخول ، والخطة االسررررررررتثمارية الرأسررررررررمالية السررررررررنوية قبل "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررين "من 
"LGSIP" حّيز التنفيذ. 

ُص أيضررًا للمجالس القروية الصررغيرة، التي يقلُّ عدد سرركانها عن  (2) نسررمة، والتي تلبِّي  4.000سرروف ُيخصررَّ
رأسررررررماليًة. ولكن نظرًا لعدم توافر القدرات المالية وقدرات إدارة المشرررررراريع لدى معايير تحديد األهلية، ِمَنحًا 

َل مباشرررررررًة إلى حسرررررراباتها البنكية. وبداًل عن ذلك، فإّن وزارة الحكم  هذه المجالس، فإّن أموال الِمَنح لن ُتحوَّ
ها وسررررررررررروف تُنفَُّذ خطط المحلي سررررررررررروف تتوّلى إدارة أموال الِمَنح بالّنيابة عن المجالس القروية الصرررررررررررغيرة،

االستثمارية الرأسمالية السنوية من خالل أحد مجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة لهذا الّتنفيذ. ويتعّين على 
الذي ُيجرى نقطًة في تقييم مجالس الخدمات المشرررررررتركة  40أّي مجلس خدمات مشرررررررتركة مؤهَّل أن ُيحِرَز 

، وأن يكون قد وضرررررررع موضرررررررع الّتنفيذ اتفاقيًة مبرمًة بين أعضررررررراء المجلس، تحتاج ألن تكون كل سرررررررنتين
يغة التي تعتمدها وزارة الحكم المحلي )انظر الملحق  (.  ويتعّين على المجالس القروية 1 –ملتزمًة بالصررررررررررِّ

وبناًء  ى انفراد.الصررررررغيرة أن يكون لديها اتفاقية مبرمة مع مجالس خدمات مشررررررتركة لتنفيذ كّل مشررررررروع عل
، فإّن حوالي  ”LGSIP“برنامج الّتحسررررررين على تمرين الُمحاكاة الّتشرررررربيهي، الذي جرى تنفيذه أثناء اإلعداد ل

مجلسرررررًا قرويًا ُيقدَُّر لها بأن ُتصرررررِبَح مؤّهلًة لالسرررررتفادة من هذا البرنامج الفرعي من البرنامج الحكومي.  63
تحت هذا البرنامج الفرعي. وسرررررررررررروف  ألف( 300)التي تقلُّ عن صررررررررررررغيرة وُيتوقَُّع أن  تندرَج عقوُد العمل ال

يغدو العدُد الّدقيَق من المجالس القروية المؤّهلة، وكذلك أحجام العقود وأنواع النشررررررررررررررراطات متوافرًة حالما 
، والخطُط االسررررررررتثمارية الرأسررررررررمالية "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررين "تكتمل عمليُة تقييم األهلية لالسررررررررتفادة من 
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: تمويل البرامج ”PforR“ أداة اإلقراض دخولقبل  الصررغيرةالسررنوية، واسررتحداُث معايير تمحيص المشرراريع 
 .حّيز التنفيذ "LGSIPبرنامج الّتحسين "ب وفقًا للنتائج

رنامج الّتحسرررررين بأهليتها في بداية دورة تحديد سررررروف يتّم تقييم المجالس القروية على أسررررراس  معايير تحديد األهلية: (24
"LGSIP"  نوية، الموصرررررررروفة بالّتفصرررررررريل في الملحق إال المجالس القروية التي رنامج . ولن تُقَبل في هذا الب1 –السررررررررّ

 لتأهل لتلّقيلتنجح في االمتثال لمعايير تحديد األهلية. وسرررررررررررررروف تحتاج المجالس القروية ألن تلبِّي المعايير الّتالية 
 :"LGSIPحسين "برنامج التّ المنح الرأسمالية السنوية بمقتضى 

أن يكون بيان الموازنة السررررررررررررررنوية للمجلس القروي للسررررررررررررررنة المالية الحالية ُمعتمدًا من ذلك المجلس، وأن ُيقدََّم  (1)
 إلكترونيًا إلى وزارة الحكم المحلي. 

 للسنة التالية بطريقة تشاركية.للمجلس ُمعّدة أن تكون الخطُة االستثمارية الرأسمالية السنوية  (2)
نة التالية، وعن موازنة المجلس أن يتَم  (3) اإلفصرررراح لعامة الناس عن الخطة االسررررتثمارية الرأسررررمالية السررررنوية للسررررّ

 القروي للسنة الحالية.

إضررافًة إلى معايير تحديد األهلية األسرراسررية الُمدرجة أعاله، يتعّين على المجالس القروية الكبيرة أن تبيَِّن عمليًا الحدِّ  (25
 (، إداري )ُمتفرِّ  فلى تنفيرررذ المشرررررررررررررررراريع، كرررلٌّ منهرررا على انفراد، عن طريق توفير موظّ األدني لقررردرات كوادرهرررا ع

  وُمحاسب )ُمتفّر  أو غير متفرِّ ( ومهندس )متفرِّ  أو غير متفرِّ (.

هًا لبناء القدرات، وذلك لتمكينها  (26 ن مسرروف تتلقَّى المجالُس القروية ومجالس الخدمات المشررتركة غير المؤّهلة دعمًا موجَّ
. وسرروف ُيصرراُر إلى ترحيل أموال الِمَنح، "LGSIPبرنامج الّتحسررين " لدىاسررتيفاء معايير تحديد األهلية، وَكسررب الَقبول 

نة التالية فقط. كذلك سرررروف ُتوفِّر  التي تتجّمع وتتراكم لصررررالح المجالس القروية غير المؤّهلة في سررررنة بعينها، إلى السررررّ
رّي والفنّي على تنفيذ الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية من ِقَبل المجالس القروية وزارة الحكم المحلي اإلشراف اإلدا

 ومجالس الخدمات المشتركة. 

 )ثانياا(: الِمَنُح الرأسمالية المشروطة لالستثمار في مشاريع مشتركة:
وتوحيد المجالس القروية من خالل مقاربة طوعّية  جحوافَز مالية قوية لدم "LGSIPبرنامُج الّتحسررررررررررين "سرررررررررروف ُيوفُِّر  (27

تصاعدّية )من المستويات األدنى إلى المستويات األعلى(. وتماشّيًا مع نّية السلطة الفلسطينية تشجيع االستثمارات 
ين رنامج الّتحسررررررربعلى مسرررررررتوى القرى، والتي يتّم الّتخطيط لها وتنفيذها بطريقة مشرررررررتركة بين المجالس القروية، فإّن 

"LGSIP"  ،سرررروف يوفِّر المنح الرأسررررمالية المشررررروطة للمشرررراريع االسررررتثمارية التي تشررررمل العديد من المجالس القروية
والتي يتّم تحديدها في خطة اسررتثمارية رأسررمالية سررنوية مشررتركة أو موّحدة. وسرروف َتتلّقى المجالس القروية الُمشرراِركة 

" للمشرررررررررراريع المشررررررررررتركة التي يقوم بتنفيذها top-upفير "تمويل تكميلّي في هذه الُخطة تموياًل إضررررررررررافّيًا من خالل تو 
وُيحتَمُل أن يكوَن الّتمويُل أكبَر بمقدار عشرة   16مجلس خدمات ُمشترك مؤّهل، أو أليِّ ترتيب آخر لتقديم الخدمات.

                                                           
ت اسررروف تُنفُِّذ مجالُس الخدمات المشرررتركة تلك المشررراريع المشرررتركة، ويجوز أيضرررًا تنفيذ هذه المشررراريع من خالل أشررركال ُأخرى من تقديم الخدم  16

ات بين مالمشرتركة، تتطابق مع معايير الحكم الرشريد التي تضرعها وزارة الحكم المحلي، ومنها على سربيل المثال، إبرام اتفاقية تفويض بتقديم الخد
حدى البلديات. ومع ذلك، سوف يتّم تطبيق معايير تحديد األهلية ذاتها، وهي تحديدًا:   المجالس القروية وا 
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نوية، وهي ِمَنح الرأسرررمالّية الأضرررعاف بالمقارنة مع االسرررتثمارات التي ُينفِّذها كلٌّ مجلس على انفراد. ولكن  خالفًا لل سرررَّ
ُص وُتصررررَرُف سررررنويًا في  تحويالٌت من المالية العامة للسررررلطة الفلسررررطينية إلى المجالس القروية، وهي بالّتالي ُتخصررررَّ

صررررراتمواعيد محّددة، فإّن المنح الرأسرررررمالية  ُتصرررررَرُف لمّرةط واحدةط للمجالس القروية  المشرررررروطة سررررروف تكون ُمخصرررررّ
 المؤّهلة للحصول عليها. 

ص األسررراسرررّي" مضرررروبًا بمعامل التحفيز الذي ال  (28 سررروف يتّم تحديد المنحة الرأسرررمالية المشرررروطة باحتسررراب "الُمخصرررَّ
ة الفرد في المج ص حصرررّ ص األسررراسررري مجموع المبلغ الُمَجمَّع لُمَخصرررَّ القروية  السيقّل عن عشررررة. ويسررراوي الُمخصرررَّ

المشررراركة في المشرررروع المشرررترك. وتبعًا لذلك، فإّن التَّمويَل الُمتوافر لمشرررروع مشرررترك سررروف ُيحسرررب على أسررراس ما 
 يلي:
 إجمالي عدد السكان في المجالس القروية الُمساِهمة في المشروع المشترك. (1)
 دوالرات أمريكية. 9مضروبًا في مخّصص حصة الفرد بما ال يقّل عن  (2)
  17في عشرة. مضروباً  (3)

اعي إلى التأهيل إلى اسررررررررتيفاء معايير تحديد  معايير تحديد األهلية: (29 سرررررررروف يحتاج مجلس الخدمات المشررررررررترك السررررررررّ
حة أعاله نفسرررها لالسرررتفادة من  ؛ بمعنى أن ُيظهَر المجلُس المعني، عمليًا، "LGSIPبرنامج الّتحسرررين "األهلية الموضرررّ

يد الّستة الحوكمة الّرشيدة بما يتوافق مع معايير الحكم الرش ِبُبنية )تشكيلة(امتالكه قدرات مؤّسسية كافية، وأن يلتزم 
المقبولة دوليًا. وتبعًا لذلك، فإّن مجالس الخدمات المشرررررررررررررتركة سررررررررررررروف تحتاُج إلى اسرررررررررررررتيفاء المعايير الّتالية للّتأّهل 

 : "LGSIPبرنامج الّتحسين "لالستفادة من 
 نقطة في الّتقييم الذي ُيجرى لمجالس الخدمة المشرررررررررررررتركة 40والذي يزيد عن إحراز الحدِّ األدنى من الدرجات،  (1)

  18.كل سنتين
وجود اتفاقية مبرمة بين أعضرررررراء مجلس الخدمات المشررررررترك، بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على إطار الحكم  (2)

 الرشيد.

ُل المنحة الرأسرررررررمالية المشرررررررروطة عمليات تحديد اسرررررررتثمارات البنية ال (30 لك تحتّية كبيرة الحجم، وصرررررررياغة تسررررررروف ُتموِّ
عدادها وتنفيذها، مع توافر اإلمكانية لحشررد المزيد من الّتمويل من الشررركاء في التنمية، ومن مصررادر  االسررتثمارات وا 
التمويل األخرى. وسرررررررروف تقوم مجالس الخدمات المشررررررررتركة، بصررررررررفتها كيانات تنفيذّية تنوب عن المجالس القروية، 

رأسرررررررمالية سرررررررنوية موّحدة، تتأّلف من مشررررررراريع مشرررررررتركة تجمع بين مجلسرررررررين أو أكثر من  بإعداد خطط اسرررررررتثمارية
المجالس القروية. وهذا يتَِّسُق مع نّية السلطة الفلسطينية دعم عملية دمج وتوحيد الهيئات المحلية من خالل مجالس 

                                                           

 وزارة الحكم المحلي. متوافقة مع اإلطار المعتمد لدىاتفاقية مبرمة وجود  (1)
 في الّتقييم نصف الّسنوي. نقطة 40إحراز الحدِّ األدنى من الدرجات والذي يزيد عن  (2)

 (. 10× ))الحّد األدنى من ُمخصص حصة الفرد( × إجمالي المنحة المشروطة = )مجموع عدد سكان المجالس القروية الُمساِهمة(   17
مجلسرررًا  14بأّن  LGSIPبرنامج الّتحسرررين لأوضرررَح تقييُم خط األسررراس المرجعي الخاّص بمجالس الخدمات المشرررتركة، الذي ُنفَِّذ أثناء التحضرررير  18

نقطة. وسررروف ُيعاد تنفيذ  58نقطة، وكان الحّد األقصرررى للنقاط الُمحرزة  40قروّيًا اسرررتوفت شررررط الحّد األدنى الذي يقتضررري إحراز ما يزيد عن 
اعية إلى التأهيل، ومن ، للّسماح لمزيد من مجالس الخدمة المشتركة السّ LGSIPبرنامج الّتحسين الّتقييم في السنة األولى والسنة الثالثة من عمر 

 الّترتيبات المشتركة األخرى.
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لمجالس كبيرة الحجم تتجاوز قدرات االخدمات المشتركة. ومن الُمتوّقع أن تشتمل المشاريع المشتركة على استثمارات 
لة )أو  القروية على تنفيذها منفردة، وتشررمُل هذه االسررتثماراُت توسررعاُت شرربكات المياه والمياه العادمة، والطرُق الُموصررِّ

دارة النفايات الصلبة، ولكّنها ال تقتصر عليها.   "الرَّاِبطة"( وا 

نطوي على آثار سرررررررلبية أو اجتماعية ُمحتملة، فإّن عملية لكي يتسرررررررّنى ضرررررررمان عدم تمويل مشررررررراريع كبيرة الحجم، ت (31
التحديد والفرز، الوارد ذكرها في دليل عمليات البرنامج، سررررروف تحتوي على معايير السرررررتبعاد فئات مشررررراريع محّددة 

اسرررًة، أو متنّوعةً  و غير أ بعينها، إضرررافة إلى اسرررتبعاد المشررراريع التي ُيحَتَمُل أن تنطوي على آثار سرررلبية كبيرة، حسرررّ
ضرررررافًة إلى تحديد وفرز المشررررراريع لمعرفة اآلثار الكبيرة التي  رر بالّناس. وا  مسررررربوقة، على البيئة و / أو ُتلحق الضرررررّ

ُل ضررمن  وسرروف يتّم  ،”LGSIP“برنامج الّتحسررين ُتحِدثها، فإّن معاييَر االسررتبعاد التالية ُتطبَُّق على األعمال التي ُتموَّ
 الُمدرجة في دليل عمليات البرنامج:  ايير التحديد والفرزتفصيُل هذه المعايير ضمن مع

 .محطات معالجة المياه العادمة 
 .مكّبات النفايات ومحطات نقل النفايات 
 .محطات توليد الطاقة الكهربائية 
  مثل الطرق الرئيسرررررررررررية، والطرق السرررررررررررريعة، وشررررررررررربكات المترو )القطارات  ،كبيرة الحجم بنى النقل التحتية

 الكهربائية التي تسير تحت األرض( في المناطق الحضرية، والسكك الحديدية والموانئ. 
 .االستثمارات في الصناعات االستخراجية، والحفر ألغراض تجارية 
 طحّية والجوفّية( ومن  ها السررررردود، أو المشررررراريع التي تتضرررررّمن تخصررررريصالبنى الّتحتّية للموارد المائية )السرررررّ

وتوزيع المياه أو نقلها، والتي تشررررتمل عمليات نقل المياه بين األحواض المائية، أو النشرررراطات الناتجة عن 
 الّتغييرات الكبيرة في جودة المياه أو توافرها. 

 .منشآت الّتصنيع أو المعالجة الصناعية والمسالخ 
 ل بد رجة كبيرة الموائل الطبيعية، أو التي ُتحوِّر المناطق التي تحتوي على تنّوع حيوي النشرررراطات التي ُتحوِّ

 ُيحتمُل أن يكون مهّمًا و / أو على موارد ثقافية يحتمل أن تكون مهّمة.
  النشررراطات التي ُيحتمل أن تتطّلب نقل منازل إيواء األسرررر المعيشرررية، أو النشررراطات التجارية و / أو حيازة

 ات كبيرة من األراضي بطريقة غير طوعية.واستمالك مساح
 .)المركبات، خالف مركبات الخدمة )الّسرفيس 
  صررررررررة  ، والتي ُتدفع إلىلمكافآت أو مخصررررررررصررررررررات تحفيزيةالرواتب، وبدالت المياومات، والمبالغ الُمخصررررررررّ

قود لى ععت التي ُتصررررررف للمسرررررتشرررررارين هيئات المحلية )باسرررررتثناء المكافآموظفي القطاع العام وكوادر ال
 .(قصيرة المدى

قراض البلديات في التخطيط للمشرررررررررراريع  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررين "وسرررررررررروف يعتمد  (32 على خبرة صررررررررررندوق تطوير وا 
قراض البلديات  االسررتثمارية في البنية الّتحتّية، وفي تقييمها ومسرراندة إدارتها. وبناًء على ذلك، فإّن صررندوق تطوير وا 

لة من المنحة الرأسمالّية دارة المشاريع المشتركة والمموَّ  المشروطة.  سوف يتوّلى المسؤولية عن تنسيق وا 
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 )ثالثاا(: دعم القدرات الالزمة لتقوية مؤّسسات الحكم المحلي
للمسرررتويات العليا من الحكومة دوٌر بالُغ األهمّية في إيجاد بيئة تمكينّية للهيئات المحلية، وذلك من خالل تقديم ُأطر  (33

ُق موضررروَع  شرررراف دورّي وفّعال. وتبعًا لذلك، فإّن وزارة الحكم المحلي سررروف تُنسرررِّ تنظيمّية صرررائبة، ودعمط للقدرات، وا 
وهذا الّتنسررررررررريق يشرررررررررمل ما يخصُّ المجالس القروية،  ."LGSIPرنامج الّتحسرررررررررين "بدعم القدرات الذي ُيقدَُّم من خالل 

ومجالس الخدمات المشررررررررررتركة والهيئات القائمة على المسررررررررررتوى المركزي. وسرررررررررروف تُنظُِّم وزارة الحكم المحلي عملية 
في  لُمشررراركةمات المشرررتركة االّتهيئة والّتوجيه، والتدريب والمسررراعدة الفنّية "المباشررررة" للمجالس القروية، ومجالس الخد

. وسررررروف ُتركِّز هذه النشررررراطات على الدعم األسررررراسررررري المطلوب لمسررررراعدة المجالس القروية، ومجالس هذا البرنامج
رات المرتبطة بالصرررررررررف  ُيسررررررررِهم بالّتالي في تحقيق الهدف التنموي ، مّما ”DLIs“الخدمات المشررررررررتركة لتحقيق المؤشررررررررّ

  .(DLI7) 7لّنشاطات في المؤشر المرتبط بالصرف، رقم للمشروع. وسوف ُيقاس أداء هذه ا

توفير الّدعم الالزم للقدرات اسرررررتنادًا إلى خطة لتطوير القدرات مدتها خمس سرررررنوات، من شرررررأنها أن تلبِّي  سررررروف يتمُّ  (34
. "LGSIP" برنامج الّتحسينل التحضيرلحاجات من القدرات خالل عملية االحاجات التي تّم تحديدها أثناء إجراء تقييم 

وسررررررروف ُتحدُِّد هذه الخطة الخمسرررررررّية لتطوير القدرات أنواع نشررررررراطات دعم القدرات، وأنماط تقديم الخدمات، والنتائج 
سرري  المقصررودة وخطوط األسرراس المرجعّية. كذلك سرروف تقوم وزارة الحكم المحلي بوضررع خطة تأشرريرّية للّدعم المؤسررّ

ريع الذي  "LGSIPسرررررررين "برنامج الّتحوتطوير القدرات طوال فترة سرررررررنوات  الخمس، اسرررررررتنادًا إلى تقييم الحاجات السرررررررّ
ُيغطِّي وظائف وزارة الحكم المحلي على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات. وسوف تبني هذه الخطة على خطة 

(، وعلى الهدف التنموي 2016 – 2015الّتطوير االسرررررتراتيجية للموارد البشررررررية، العائدة إلى وزارة الحكم المحلي  )
للمشرررررروع. كذلك سررررروف ُتحدِّد هذه الخطة التأشررررريرّية خطوط األسررررراس المرجعّية واألهداف السرررررنوية لتطوير القدرات. 
واستنادًا إلى هذه الخطة التأشيرّية، فإّن وزارَة الحكم المحلي سوف َتضُع خّطة سنوّية مفّصلة لتطوير القدرات للّسنة 

 حديثها َسنويًَّا.قوم بت، وتَ "LGSIPبرنامج الّتحسين " األولى من تنفيذ

 جرى تحديد أربعة مجاالت عريضة النطاق في تقييم حاجات بناء القدرات، وهي تشمل: (35
 الّتخطيط الّتشاركّي لوضع ُسلَّم أولويات االستثمار في البنية الّتحتّية. (1)
 إدارة مشاريع البنية الّتحتّية ، الفردية منها والمشتركة. (2)
ة بالمجالس القرويةو  (3) سررراتّية( خاصرررّ سرررّية )مؤسرررّ ومجالس الخدمات المشرررتركة إلدارة المشرررتريات  ،جود أنظمة مؤسرررّ

 واإلدارة المالية، والبيئية واالجتماعية.
دارية  ّيةوجود قدرات إشراف (4)  .مثالً  وزارة الحكم المحليك ،المركزية الجهاتلدى على المستوى القطاعي وا 

سررّية لوزارة الحكم المحلي "LGSIP"حسررين برنامج التّ وسرروف ُيوفِّر  ياسررات لتمكينها من  ،أيضررًا الّتقوية المؤسررّ ودعم السررّ
على نظرة عامة  2 –. ويحتوي الجدول "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررررين "، ومنها أهداف الحكوميبرنامج التحقيق أهداف 

 تفصيلية لهذه األمور.

ويات حدى األولطنيها كإالقروية على المشررررراركة الفاعلة مع موالقد جرى أيضرررررًا تحديد مسرررررألة تقوية قدرات المجالس  (36
في مجال بناء القدرات. وتبعًا لذلك، فإّن خطط بناء القدرات سوف تشمل برامج ُمحّددة لتقوية مشاركة المواطنين من 

يجاد الحلول للّتظّلمات. وسرررررروف ُيصرررررراُر إلى تقييم الّتغذية الّرا )المالحظات  جعةخالل آليات التخطيط الّتشرررررراركي، وا 
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( التي ُيبديها المواطنون من خالل تقييمات األثر الّسنوّية للمنتفعين المستقلين، وبطاقات تسجيل .. واآلراء والّتعليقات
 ، التي تَُنّفُذ على أساس أخذ العّينات.”community score cards“الُمجتمع المحلّي الُمحرزة على مستوى الّنقاط 

  :("LGSIPبرنامج تحسين نظام الُحكم المحلي والخدمات المحلية )"برنامج الّتحسين كلفة 
على عدد المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركة التي  "LGSIP"برنامج التَّحسين سوف َتعتمُد الّتكلفُة الدَّقيقة ل (37

 .برنامجطرح استثمارات ألجل تمويلها من هذا ال، وعلى قدرتها على "LGSIPبرنامج الّتحسين "تتأّهل أثناء فترة تنفيذ 
دوالرات أمريكية كحصةط لكل فرد ينتمي إلى المجالس القروية، وبمشاركة متوّقعة  9ومع وجود ُمخصَّصط مقترحط مقداره 

في المئة  70، و 2018في المئة في عام  60، و 2017في المئة من المجالس القروية المؤّهلة في عام  50بنسبة 
، حسبما تّم االّتفاق علية مع السلطة الفلسطينية، وجرى تحديده تحت 2020في المئة في عام  80و  2019ام في ع

، فإّن كلفة المنح االستثمارية الرأسمالّية، المقّدمة إلى المجالس القروية،  (DLI 3)3المؤّشر المرتبط بالّصرف رقم 
 مليون دوالر. 12سوف تبلغ 

( 1.5ضمن الموازنة بمبلغ تقديري ُيساوي ) "LGSIPبرنامج الّتحسين "ات المشمولة في ُرِصدت نشاطات بناء القدر  (38
( مليون دوالر أمريكي تقريبًا، مّما يرفع إجمالي 4.5مليون دوالر أمريكي. وُيتوقَُّع أن تبلغ كلفة االستثمارات المشتركة )

ببرنامج  ”PforR“ويل البرامج وفقًا للنتائج مليون دوالر أمريكي ألداة اإلقراض: تم 18الموازنة التقديرية إلى 
 2بمبلغ ُيعادل  ”LGSIP“برنامج الّتحسين . وقد التزمت السلطة الفلسطينية أيضًا بالمساهمة في ”LGSIP”الّتحسين

استثمارًا مشتركًا  20وتتوّقُع السلطة الفلسطينية تنفيذ . النقل على الطرقمليوني دوالر أمريكي من ُمخصص رسوم 
 .”DLI 4“ 4، حسبما تّم تحديده تحت المؤّشر المرتبط بالّصرف رقم "LGSIPبرنامج الّتحسين "أدنى ضمن  كحد  

وسوف يتّم توفير التمويل الالزم للمشاريع المشتركة ضمن أداة اإلقراض المذكورة، إضافًة إلى توفير تمويلط موازط من 
 الشركاء في الّتنمية اآلخرين.

 آلية تخصيص الِمَنح:
"، LGSIP" الّتحسين امجبرنل فور استيفاء معايير تحديد األهلية ُيصاُر إلى تخصيص الِمَنح االستثمارية الّرأسمالّية سوف (39

حصة الفرد. وسوف تقوم وزارة الحكم المحلي سنويًا بإجراء تقييم  حسب بسيطة تخصيصاستنادًا إلى معادلة  وذلك
قراض البلديات. ”IVA“تحّقق مستقل  وكيلاألهلية، مع الّتحّقق من ذلك عن طريق  بعد  ،ثُمَّ يقوم صندوق تطوير وا 

 الّتحسين برنامجلاألمانة العامة  بدور تقوم التي الجهة باعتباره وي،ذلك بحساب تخصيصات المنح لكل مجلس قر 
"LGSIP"،  الّسنوّية لدورةا إلى. وسوف يتمُّ تخصيص الِمَنح سنوّيًا باالستناد البرنامج هذاوظيفة إدارة  تؤدِّي التيو 

 الّسنوّية، تثماريةاالس المنح تسلسل جدول في بالّتفصيل موصوفة األهمّية، بالغة خطوات على تشتمل التي الُمتكّررة،
 عنيةالم تفي نهاية هذا الُملحق. ويشتمل الجدول المذكور أيضًا على توضيح ألدوار ومسؤوليات الجها الموجود

في هذا الموضوع. أّما المشاريع المشتركة والُممّولة من المنح الرأسمالية المشروطة،  المشاركة (المصلحة صاحبة)
الفردية  الّتخصيصات مجموعُيحدِّدها  ،"’top-up‘على أساس منح رأسمالية "تكميلية  رفإّن الّتمويل اإلضافي سوف ُيوفَّ 

 . عشرة دارهومقالُمشاركة، مضروبًا بمعامل الّتحفيز  القروية للمجالسالُمجّمعة 

سوف تكون الّتخصيصات الفردية )على أساس حصة الفرد( صغيرة، ولكنها توفِّر تخصيصات للمجالس القروية عن  (40
ُم الّتخصيصات المحسوبة على أساس حصة الفرد ضمن المنحة الرأسمالية  طريق ِمَنح سنوية قابلة للّتنبؤ بها؛ إذ ُتَصمَّ
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شيقاًل  25الحالية، الذي يبلغ حوالي  النقل على الطرقى، ُمخّصص رسوم الّسنوية لكي ُتطاِبق، في حدِّها األدن
وذلك لتوفير مصدرط مفيد من اإليرادات القابلة للّتنبؤ بها، والتي ُتجمع  ، 19" دوالر أمريكي(6.5إسرائيليًا )ما يعادل "

دوالرات  9في الوقت المناسب(، ولتعمل بمثابة ُمحفِّزط لإلصالح. وقد تم االتفاق على أن يكون مقدار هذا المبلغ 
في أكثر من  لمجالس القروية؛ أيأمريكية لكل فرد، مع أّنه قيد الّتقييم. ويبلغ عدُد الّسكان في كّل مجلس من غالبية ا

نسمة. وكان متوسط عدد الّسكان في جميع المجالس القروية، التي بلغ  4.000في المئة منها، أقّل من  80نسبة 
 82نسمة، ويتراوح هذا العدد بين   2.500، ما مجموعة 2013و  2011مجلسًا في المدة بين عامي  240عددها 

(، والتي نحاليننسمة في مجلس القرية األكبر ) 8.396( و رماضين الشماليالنسمة في مجلس القرية األصغر )
. وتبعًا لذلك، "LGSIPبرنامج الّتحسين "ُيمكن أن تكون مؤّهلة الستالم المنح االستثمارية الرأسمالّية الّسنوية ضمن 

كنه ال ُيتوقَُّع له أن دوالر أمريكي، ول 22.500فإّن متوسط الّتخصيص الّسنوي كل مجلس قروي سوف يكون حوالي 
 دوالرًا أمريكيًا.  75.564يزيد عن 

مع أّن الّتخصيصات حسب حصة الفرد قد ال تكون كبيرة بما يكفي لمعالجة الّنقص في البنى الّتحتية للمجتمعات  (41
ضافي الذي اإل المحلية، بطريقة واقعّية، إال أّن القصد منها هو أن ُينَظَر إليها على أنها رأس المال األولي للّتمويل

تستطيع المجالس القروية الحصول عليه على هيئة منح رأسمالية مشروطة تُقدِّمها السلطة الفلسطينية، أو على هيئة 
تمويل موازط من الشركاء في التنمية من خالل ترويج خططها االستثمارّية الرأسمالّية الّسنوّية. وسوف تستند المنح 

لالستثمارات المشتركة من قبل مجموعة من المجالس القروية، إلى الُمخّصص األساسي  الرأسمالية المشروطة، الُمقّدمة
لكل مجلس ُقروي، مضروبًا في "عامل استثماري مشترك" مقداره عشرة لزيادة حجم هذا المخّصص زيادًة جوهرية. 

، شريطة وجود "LGSIPبرنامج الّتحسين "مجلس خدمات مشترك مؤّهاًل ضمن  14وسوف يكون، في الوقت الراهن، 
 اتفاقية مبرمة بين األعضاء، تستوفي معايير الحكم الّرشيد لهذا البرنامج.

قروية، وجعلها مصدرًا ُمستدامًا لتمويل المجالس ال النقل على الطرقاتِّساقًا مع نّية السلطة الفلسطينّية إصالح رسوم  (42
يعتزم استعمال مخصص المنحة الرأسمالية وعملية الصرف منها كنموذجط ُيحتذى به  "LGSIPبرنامج الّتحسين "فإّن 

وف وصرفها، ولجعلها أكثَر شفافّيًة وقابلّيًة للّتنبؤ بها. ومع أّن الِمَنح الّرأسمالية س النقل على الطرقلتخصيص رسوم 
ُص وُتصَرُف، بصورة أّولية، كمنحط منفصلةط إلى المجالس القروية،  يعتزم إدماج  "LGSIPبرنامج الّتحسين "إال أّن ُتخصَّ

خالل  اإلصالحات التي ُبوِشَر بها من جتدفقات هاتين المنحتين كلتهيما، في نهاية المطاف، لكي يتّم أيضًا إدرا
، وبالّتالي يتوافر للمجالس القروية ُمخّصٌص وحيد ووسيلة صرف وحيدة لألموال الموّجهة "LGSIPبرنامج الّتحسين "

، سوف يدعم ”DLI 6“ 6غراض االستثمارية وألغراض تقديم الخدمات. ومن خالل المؤّشر الُمرتبط بالصرف رقم لأل
، السنوية على المجالس القروية، سنوياً  النقل على الطرقوزارَة الحكم المحلي لتوزيع رسوم  "LGSIPالّتحسين " برنامجُ 

 تخصيص. وبطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب، باستخدام معادلة

 أو "وحدات الحكم المحلي"(:)هيئات المحلية الدمج وتوحيد 
لقد قّررت السلطة الفلسطينية استحداث حاِفزط قوي  لدمج وتوحيد الهيئات المحلية طواعيًة، ولكنها سوف تضمن  (43

االستدامة المالية لالستثمارات الكبيرة التي يستفيد منها العديد من المجالس القروية. وتبعًا لذلك، ُيفّتَرُض بأن تتلّقى 
                                                           

 ".IV.I، الملحق "2015مذّكرة سياسة العالقة المالية العامة المشتركة بين الحكومات،   19
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تموياًل إضافيًا لالستثمارات التي يتّم تنفيذها وتشغيلها بترتيبات  "LGSIP"الّتحسين  برنامجُ المجالس القروية، ضمن 
مشتركة لتقديم الخدمات، مموَّاًل باستخدام المنح الرأسمالية المشروطة. وسوف ُيحدِّد مجموع الُمخّصصات الفردية، 

حفز  عويض النقص"، مضروبًا بعاملشاِركة، حجَم هذا المبلغ اإلضافي "الّتكميلّي لتالُمجمَّعة للمجالس القروية المُ 
لى مستوًى من القدرات  مقداره عشرة. أّما الهدُف من هذا الّتحديُد فهو الوصوُل إلى عددط بالغ األهمية من الّسكان، وا 

 المطلوبة إلدامة تنفيذ استثمارات أكبر حجمًا.

لة للّتعاون أّن هذه المجالُس هي الكياناُت الُمفضَّ  تُنفُِّذ مجالُس الخدمات الُمشتركة، إجمااًل، المشاريَع المشتركة باعتبار (44
قات( الشديدة الُمتعلِّقة بالقدرات التي ُتواجهها المجالس القروية في صياغة  فيما بين القرى. وللّتصّدي للقيود )للُمعوِّ

دارة المشاريع، فقد أنشأت السلطُة الفلسطينية  الخدمات  لسمؤسَّسّية ُتسّمى مجا تشكيالت )ُبنى(المشاريع وا 
توفير الخدمات المحلّية للمواطنين بالّنيابة عن المجالس القروية )والبلديات(. وفي الوقت ذاته، ب، الُمفّوضة 20المشتركة

للُمساءلة أمام المواطنين عن االضّطالع بمسؤولياتها الُمفوَّضة بها، وهي بالّتالي  قابلةً فإّن المجالَس القرويَة َتظّل 
تستخدم مجالس الخدمات المشتركة للّنهوض بتلك المسؤوليات، بصفتها كياناتط تنفيذية لخططها االستثمارية الّرأسمالية 

انت تستوفي معايير إذا ك ،الل ترتيبات رصينة ُأخرىالّسنوّية. َغي َر أّن المشاريع الُمشتركة قد يتّم تنفيذها أيضًا من خ
 . "LGSIPبرنامج الّتحسين "الحكم الّرشيد الموّضحة ضمن 

إلى تحسين الّترتيبات المشتركة لتقديم الخدمات، تماشيًا مع استراتيجة مجالس  "LGSIPبرنامج الّتحسين "يهدف  (45
. وسوف تقوم وزارة الحكم المحلي باستحداث 2016 – 2014الخدمات المشتركة التابعة للسلطة الفلسطينية لألعوام 

يبات مالية واضحة للحكم واإلدارة، وترت تشكيلة )ِبُبنية(وتطوير اّتفاقية موّحدة لتقديم الخدمات المشتركة، مقرونًة ب
ضمان  ىتهدف إلى تحسين القابلية للمساءلة واالستدامة المالية لترتيبات الخدمات المشتركة. وهذا سوف يعمُل عل

تحقيق االستدامة، إضافًة إلى تحقيق أثر كبير وتحسينات في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين الُمستفيدين بالّنسبة 
إلى االستثمارات التي تُنفَُّذ بمشاركة مجالس قروية ُأخرى أو بلديات. وسوف تتلّقى مجالس الخدمات المشتركة دعمًا 

 نفيذ واإلدارة والمشتريات واإلدارة المالية والُمحاسبة وتقديم الخدمات، واستحداثلبناء القدرات بهدف تحسين عمليات التّ 
يانة والّتشغيل واسترداد التكلفة.  وتطوير استراتيجيات الخدمة والصِّ

، وتأّهل جّراء ذلك 2014في عام  "LGSIPبرنامج الّتحسين "ُأجرَي أّوُل تقييم لمجالس الخدمات المشتركة ألغراض  (46
ُر تنفيذ الّتقييم في الّسنة األولى 4 –مجلسًا من مجالس الخدمات المشتركة )انظر الملحق  14الّتقييم  (. وسوف َيتكرَّ

إلفساح المجال أمام المزيد من مجالس الخدمات المشتركة لالستفادة  "LGSIPبرنامج الّتحسين "والّسنة الثالثة من مدة 
هًا إلى  برنامج.ا المن هذ أّما تلك المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة غير المؤّهلة فسوف تتلّقى دعمًا ُموجَّ

 في مرحلةط الحقة.  برنامجهذا ال لدىالَقبول ب الفوزبناء القدرات، وذلك لتمكينها من 

قراض الب "LGSIPبرنامج الّتحسين "سوف َيتَِّكُل  (47 لديات في مجاالت الّتخطيط للمشاريع على خبرة صندوق تطوير وا 
دارتها؛ وبناًء على ذلك، سوف يكون هذا الصندوق مسؤواًل عن صرف  االستثمارية في البنية الّتحتية، وتقييمها وا 
لة من تلك المنح الرأسمالية المشروطة،  المنح الرأسمالية المشروطة، وسوف ُيش ِرُف على تنفيذ المشاريع المشتركة الُمموَّ

                                                           
 ج. 15، المادة 1997قانون السلطات المحلية لعام   20
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قراض البلديات بمهمة  والتي تُنفِّذ من خالل مجالس الخدمات المشتركة. وباإلضافة إلى اضطالع صندوق تطوير وا 
دارة المشاريع المشتركة، فإّن الصندوق سوف ُينسُِّق وُيدير أيضًا ما يلي:  صياغة وا 

ة الّسنوية االستثمارية الرأسماليتوفير الّدعم الستحداث وتطوير وتطبيق منهجّية معيارّية لدمج وتوحيد الخطط  (1)
 على مستوى مجالس الخدمات المشتركة، ويشمل ذلك توفير العناصُر التي ُتحرُِّك وتحِشُد المجتمعات المحلية.

توفير الدعم لتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتّم إعدادها وفق الحدِّ األدنى من المتطلبات المعيارية للتخطيط  (2)
 الذي ُتعّده وزارة الحكم المحلي. االستثماري الّتشاركي

 سوف ُيجري التدقيقات الفنية الُمستقلة والّتقييمات األخرى، مثل الدراسات المسحية لمستوى رضى المواطنين. (3)

 إشراك المواطنين:
ي سيكون التَّخطيُط الّتشارك ،"LGSIPالّتحسين " برنامجُ مع اعتبار إشراك المواطنين أحَد مواضع االهتمام الرئيسة ل (48

ات الّتخطيط سوف يدعم تنفيذ عمليبرنامج أحَد معايير تحديد األهلية لالستفاد من هذا البرنامج. وفي هذا الحالة، فإّن ال
خططها ، و ”ACIPs“خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية الّتشاركي في جميع المجالس القروية، كجزء من إعداد 

. وسوف تعمل مقاربة الّتخطيط الّتشاركي على تقوية مشاركة )ارتباط( ”SDIP“االستثمارية التنموية االستراتيجّية 
المواطنين بحكوماتهم المحلية بشأن اختيار االستثمارات، وتعزيز المساءلة المحلية والّشفافية. ونظرًا لوجود مقاربات 

وزارة الحكم  وقد قامتمختلفة وصحيحة إلى الّتخطيط الّتشاركي على مستوى الحكومات المحلية في الضفة الغربية، 
مجموعًة من المتطلبات الدنيا للتأكيد  "LGSIPبرنامج الّتحسين "المحلي بتمحيص هذه الُمقاربات جميعها، فسوف ُيقرُّ 

على كفاية العملية الّتشاركية المستخدمة في أي خطة استثمارية رأسمالية سنوية مفترضة، بداًل عن إقرار مقاربة 
من المقاربات. وسوف تقوم وزارة الحكم المحلي، ضمن التقييم السنوي لقدرات القرى، بإجراء  منفردة واحدة، أو غيرها

فحص دقيق لمدى كفاية الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية، والتي على أساسها ُيحتَمُل أن ُتصبح المجالُس 
خطيط ًة للحصول على دعم للقدرات في التّ مرّشح -التي لديها خطط استثمارية رأسمالية سنوية غير مؤّهلة  -القروية 

الّتشاركي، ويحتمل أيضًا أن تتلّقى تلك المجالُس الّدعَم إلعداد خططها االستمثارية الرأسمالية السنوية بأسلوب 
تشاركي. أما مجالس الخدمات المشتركة، التي ُيتوّقع لها أن تكون ُمطالبًة بتنفيذ خطط استثمارية رأسمالية سنوية، 

يابة عن القرى األعضاء، فُيفتَرض أن تتلّقى دعمًا للقدرات من وزارة الحكم المحلي؛ وذلك لمساعدتها في هذه بالنّ 
العملية. وأما الدروس المستفادة من مراجعة عمليات التخطيط التشاركي المختلفة، فُيحتَمُل أن تفسح المجال أمام وزارة 

قرار مقاربًة واحدة منف ردة إلى التخطيط الّتشاركي، بصفة رسمية، على مستويات المجالس الحكم المحلي لتنقيح وا 
 القروية، وبأسلوب مماثل للخطط االستثمارية والتنموية االستراتيجية للبلديات.

 َتطرُح ُمقاربُة الّتخطيط التشاركي عددًا من المتطلبات، ومنها:   (49
 السنوية ومعها الموازنات الُمرتبطة بخططهاأن تقوم المجالس القروية بتقديم خططها االستثمارية الرأسمالية  (1)

المقيمين  دينة(، وذلك لمناقشتها معاالستثمارية الّتنموية االستراتيجية الخمسية، في دور البلدية )دور مجالس الم
 ، والحصول على ُمدخالتهم بشأنها. داخلها
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اء مجموعات جديدة على مستويات تنشيط مجموعات دعم المشاريع الّطوعية المجتمعية القائمة، أو إنشيتّم  أن (2)
المجالس القروية، وذلك بدعم من عناصر الحشد المجتمعي، وذلك للتأكد من تعبير المجموعات الفرعية المختلفة، 

 الديموغرافية منها واالجتماعية واالقتصادية، عن آرائها طوال هذه العملية. 
ِحَصصًا نسبيًة )كوتات( للعدد األدنى من المشاركين  جتمعية الطّوعيةدعم المشاريع المُ  ضمُّ مجموعاتُ وسوف تَ 

لُ من الفئات الُمهّمشة عمليات  ليلُ د ، ومنها مثاًل النساء والشباب، وكذلك ممّثلي المنظمات الشعبية. وسوف ُيفصِّ
 طالبةٌ مُ  ويةالُقر  والمجالس. ووظائفها وبتشكيلها المتطّوعة، الدعم بمجموعات الخاصة نياالبرنامج المتطلبات الدّ 

ن جانب م التأكيدالتي يتّم تقديمها من خالل  قترحةالمُ  الخطة على إّما المقيمين السكان مصادقة على بالحصول
ما على شكلط  التي يتم الّتوّصل إليها أثناء االجتماعات التي  ةُمعدِّل من الخط مجموعة دعم المشاريع المجتمعية، وا 

 إلى صارُ يُ  فسوفمن وصول المستوى األقصى من عامة الناس إلى المعلومات،  وللّتمكين. البلدية دورُتعَقُد في 
 على نشرها ومنها متنوعة،إعالمية  وغيرفي وسائط إعالمّية  ،المأل على الخطة من عليه الُمصادق الّشكل نشر

 القدرات بناء على التدريب توفير كذلك يتمّ  وسوف. 21اإلعالم االجتماعي على وسائلو  العامة، اإلعالنات لوحات
المشترك  الّتخطيط لعملياتاإلعداد  بعملية يخّتصُّ  مافي ،إلى المجالس القروية، في الوقت المناسب تماماً  والدعم
صل، اعلى التخطيط الّتشاركي، واستراتيجيات االتصال والّتو  دريبالتّ  ،من األهمية َقد رط بِ  يشمل، وذلك ؛وتنفيذها

وق تتلقى وزارة الحكم المحلي وصند وسوفوتنظيم االجتماعت في دور البلديات )دور مجالس المدينة(، والوساطة. 
قراض تطوير  مجتمعية، حسب الحاجة، من أجلال حشدال رعناص لتعيين عمالدَّ  البرنامج، هذا ضمن البلديات، وا 

 تيسير عملية التخطيط التشاركي. 
أيضًا على تقوية عملية الّتعامل مع الّتظّلمات في المجالس القروية. وكمتطلب  "LGSIPحسين "برنامج التّ  عملُ سوف يَ  (50

على مستوى هذا البرنامج، لضمان تعبير المواطنين عن همومهم وشكاواهم،  التظلمأدنى، سوف يتّم وضع آلية 
ولضمان العمل على معالجتها بطريقة مالئمة كافية، من خالل اعتماد وجود بعض الّسجالت الُمبّسطة لجمع الشكاوى 

على مستوى ية التظلم آلفيذ المتطلبات الدنيا وتن وتسجيلها فيها، إلى جانب تتّبع عملية إيجاد الحلول لها. أما تفاصيلُ 
، فسوف ُيصاُر إلى تفصيلها في دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية كجزء من دليل عمليات "LGSIPبرنامج الّتحسين "

للبرنامج، دير مهذا البرنامج. وسوف يقوم صندوق إقراض وتطوير البلديات أيضًا، بصفته الجهة التي تضّطلع بمهمة 
ى المواطنين ضدارية له، بتكليف جهات بعينها إلجراء دراسات مسحية مستقلة لقياس مستوى ر الوظائف اإل والتي تؤدي

طيط خ(، تُقيِّم مستوى رضى المنتفعين من التنفيذ، ومدى كفاية التّ BIA )تحليل تقييم أثر البرنامج على المستفيدين
 المتابعة الحشد المجتمعي لتنفيذ عمليات التشاركي، وعملية ترتيب األولويات، وسوف َيسَتخِدُم هذا الصندوق عناصر

 والّتقييم الّتشاركية الدورّية. 

 

                                                           
سررررررررررُهُل الوصرررررررررروُل إليها، وتخصُّ القرى والبلديات الفلسررررررررررطينية تواصررررررررررل وزارة الحكم المحلي إدامة وجود قاعدة بيانات على شرررررررررربكة االنترنت، يَ   21

)www.baladiyat.ps( ويسرررررتمر عرُض وتحديث الخطط االسرررررتثمارية والتنموية االسرررررتراتيجية لجميع البلديات على هذه الّبوابة اإللكترونية. وُيمكن .
الس القروية طالما أّنها تتلّقى الدعم الفنّي من وزارة الحكم المحلي، وذلك لتحميل خططها االسرررررررتثمارّية الرأسرررررررمالّية بناء قاعدة بيانات مماثلة للمج

 السنوية ألجل مشاهدتها واستعمالها بصفة رسمية. 

http://www.baladiyat.ps/
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 مجاالت النتائج:
مجاالِت النتائج التي تكون بالغة األهمية لتحسين عملية تمويل الحكم المحلي  "LGSIPَبرنامُج الّتحسين "سوف َيتناوُل  (51

والحصول على الخدمات المحلية. وهذه تتضمن تحسين مستوى الّشفافية والقابلية للّتنبؤ بتحويالت المنح الرأسمالية 
لمحلية وتقديم مجال البنى التحتية ا الّسنوّية، وتقوية ُمؤّسسات الحكم المحلي لتقديم الخدمات، وتمويل االستثمارات في

الخدمات. وسوف ُيقاس الّتقّدم على صعيد الهدف الّتنموي للمشروع من خالل مجموعة من المؤّشرات البسيطة والقابلة 
على مجالين  "LGSIPبرنامج الّتحسين "للقياس، والتي سوف تكون مرتبطًة بعمليات الّصرف. ويحتوي إطاُر نتائج 

الت النتائج، وهما مترابطان فيما بينهما ترابطًا وثيقًا. وكلُّ مجالط من مجالي النتائج مرتبٌط بمؤشرات أساسيين من مجا
، ودعم القدرات الُمخّطط له؛ وسيكون هذا المجال خاضعًا "LGSIPبرنامج الّتحسين "مرتبطة بالصرف، وبأعمال 

. وهذا يوفُِّر حافزًا ُمنسَّقًا للمجالس "LGSIPالّتحسين " برنامجوالّتقييم والّتحّقق ضمن  )المتابعة( لنشاطات المراقبة
القروية ولمجالس الخدمات المشتركة يهدف إلى تحسين قدراتها على الّتخطيط للبنى التحتية المحلية والخدمات، وسبل 

دامة توفيرها. ويحتوي الُملحق   –ق ما يحتوي الملح، بين)المتابعة( على إطار النتائج وترتيبات المراقبة 2 –تقديمها وا 
على المؤشرات المرتبط بالصرف. أما مجاالت النتائج ومؤشرات الهدف التنموي للمشروع المرتبطة بها فهي  3

 ُملّخصة أدناه: 
 مؤشر الهدف التنموي للبرنامج مجال نتيجة البرنامج

بلية رأسمالية سنوية تتصف بالّشفافية وبقاعدد المجالس القروية التي تتلّقى منحًا  تقوية نظام تمويل الحكومات المحلية
 الّتنبؤ بها.

المنح الرأسرمالية السرنوية المسرتندة إلى معادلة، والمصرروفة إلى المجالس القروية في 
 الوقت المحدد.

سررررررية لتحسررررررين مسررررررتوى تقديم  تقوية النُُّظم المؤسررررررّ
 الخدمات في القرى 

 برنامجاألشخاص المستفيدون من الخدمات المحسنة في القرى المستفيدة من 
 )العدد( ”LGSIP“التحسين 

عكست  ”LGSIP“برنامج التحسين المستفيدون الذي يشعرون بأن استثمارات 
 حاجاتهم.

 
 :  ”DLIs”المؤّشرات الُمرتبطة بالصرف

، "LGSIPلّتحسين "برنامج اوقع االختيار على المؤّشرات المرتبطة بالصرف وفق سلسلة النتائج المتزايدة التي ُيحّققها  (52
ائج الُمتزايدة ألجل بناء النت هذا البرنامجولذلك فإّن النتائج البالغة األهمية ُيمكن أن تتحّقق خالل المرحلة المبكرة من 

ُلَغ الَهدف الّتن  ، هي: وهذه المؤّشرات المرتبطة بالّصرفموّي للمشروع. إلى أن  َتب 
 وزارة الحكم المحلي: اهابنّ تت، اّتخاذ خطوات تمكينّية لتقوية الحكم المحلي (1)
، وقت المحددفي ال إبال  المجالس القروية عن مخّصصات المنح الرأسمالّية الّسنوية الُمستندة إلى معادلة الّتخصي (2)

 .في الوقت المحدد وصرف تلك المخّصصات لها
 .”LGSIP“الّنسبة المئوية للمجالس القروية التي تستوفي سنويًا معايير تحديد األهلية لبرنامج الّتحسين  (3)
 العدد الّتراكمي للمشاريع الُمشتركة التي تتم الموافقة عليها. (4)
 من المشاريع المشتركة التي تّمت الموافقة عليها. نسبة مئوية(ُمجمل النفقات ) (5)
 :لية الّتنّبؤ بهاوقاب النقل على الطرقمستوى الّشفاقية في تحديد رسوم تبني وزارة الحكم المحلي خطوات لتحسين  (6)
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 تنفيذ وزارة الحكم المحلي نشاطات بناء القدرات استنادًا إلى خطة تطوير القدرات الّسنوية لديها. (7)

ُر سلسلُة النتائج، التي تربط مجاالت نتائج  (53 مع مؤّشرات مرتبطة بالصرف ُمحّددة  "LGSIPالّتحسين "برنامج ُتَصوَّ
 بعينها، على الّنحو اآلتي: 

 

 : "LGSIPبرنامج الّتحسين " تنفيذ
الحكومّية المعمول بها حالّيًا. وتبعًا لذلك، فإّن المجالس  ُنُظم اإلجراءات "LGSIPبرنامُج الّتحسين "سوف َيستخِدُم  (54

أو مجالس الخدمات المشتركة، أو أي ترتيبات مشتركة ومماثلة لتوفير الخدمات، ووزارة الحكم المحلي  ،القروية
قراض البلديات، هي التي سَتضطُّلُع بمهّمة الّتنفيذ هذه. وتمتلك وزارة الحكم المحلي الّتفويض  وصندوق تطوير وا 

ّطلُع وضع الّسياسات الُكلّية واإلشراف عليها. وسوف تضالقانوني للقيام بالشؤون الحكومّية المحلّية، وهي مسؤولة عن 
وزارُة الحكم المحلي بالمسؤولية القيادية في عمليات الّتنسيق واإلشراف الُكّليين في هذا القطاع. كما سوف تقوم هذه 

لية، وتوفير الّدعم حالوزارة ، بمقتضى هذا الّتفويض، بقيادة عملية تنفيذ المنح الرأسمالية الّسنوية لتوفير الخدمات الم
في مجال القدرات بهدف تقوية مؤّسسات الُحكم المحلي، وبإدارة نشاطات بناء القدرات والمساعدات الفنية، بهدف 

رنامُج الّتحسين بإعداد المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، التي لم تتأّهل بعد لتلّقي التمويل االستثماري من 
"LGSIP" ُوزارُة الحكم المحلي أيضًا بمسؤولية دعم وضع ترتيبات مشتركة لتقديم الخدمات فيما بين  . وسوف َتضّطلع

 ."LGSIPالمجالس القروية التي تمارس ُبنى الُحكم الّرشيد، لكي تتأهََّل لتلقِّي التمويل االستثماري من برنامُج الّتحسين "

قراض البلديات مسؤواًل عن إدارة  (55 المنح الرأسمالية المشروطة والُمخّصصة لالستثمار سوف يكوُن صندوُق تطوير وا 
، ُمقدِّمًا الّدعم "LGSIPبرنامج الّتحسين "في المشاريع المشتركة، كذلك سوف يعمل الصندوق بصفة األمانة العامة ل

الّتحسين ج برنام، الذي يشمل أداء الوظائف اإلدارّية البرامجّية المطلوبة ضمن  برنامجالّتنفيذي لكّل مكّونات هذا ال



 

- 67 - 

"LGSIP" قراض البلديات، المعنية بتوفير الدعم لتنفيذ ، "LGSIPن "برنامج الّتحسي. أّما مسؤوليات صندوق تطوير وا 
عداد وتحديث دليل عمليات البرنامج فسوف تشمل  إعداد البيانات المالية للبرنامج، وتنظيم عمليات الّتدقيق عليه، وا 

(POM)مؤّشرات المرتبطة بالصرف. وسوف تكون لجنُة البرنامج المرجعيَة التي ترجع ، وجمع التقارير عن النتائج وال
وكيل   هانسقويديرها/يالمحلي، وزير الحكم  يترأسهاوالتي ُيفَتَرض أن  "،LGSIPبرنامج الّتحسين "إليها األمانة العامة ل

رنامج الّتحسين بالوزارة. وسوف َتضّطلُع وزارُة المالية بمسؤولية ضمان تنفيذ عمليات صرف المبالغ الُمخصصة في 
"LGSIP"  بما يّتفق مع اإلطار الّزمني والشروط الُمّتفق عليها كلها. ويحتوي هذا الملحق على مصفوفة تفصيلّية

 باألدوار والمسؤوليات.

ُتوَدُع مباشررررًة في  رأسرررمالّية سرررنوّية، القرويُة الكبيرة، التي تسرررتوفي معايير تحديد األهلية، ِمَنحاً سررروف تتلّقى المجالُس  (56
نوّية. أّما  حسررررراباتها البنكية، وسررررروف تتوّلى تلك المجالُس المسرررررؤوليَة عن تنفيذ خططها االسرررررتثمارّية الّرأسرررررمالّية السرررررّ

غيرة، التي تتأّهل ضرمن  ُص لها ِمَنٌح رأسرمالّيٌة، ولكّن "LGSIPمج الّتحسرين "برناالمجالُس القروية الصرَّ ، فسروف ُتخصرَّ
ُض مجرررالُس الخررردمرررات المشررررررررررررررتركرررة بتنفيرررذ الخطط  ل إلى تلرررك المجرررالس، وُيتوّقُع أن  تُفوَّ أموال هرررذه الِمَنح لن ُتحوَّ

 االستثمارية الرأسمالية الّسنوّية للمجالس القروية الصغيرة. 

 تدفق الّتمويالت:
من خالل نظام موازنة السررلطة الفلسررطينية؛ إذ سرروف تشررتمل هذه الموازنة  "LGSIPبرنامج الّتحسررين "سرروف َيتمُّ تنفيذ  (57

صررات الُمقدَّرة للمنح الرأسررمالية السررنوية، و  دعم القدرات للمنح الرأسررمالية المشررروطة، و لعلى المبالغ الُمناظرة للُمخصررّ
ها في البرنامج. وسرررررررررروف ُيوفُِّر البنك الدولي األموال ُمقدَّمًا قبل تحقيق في كل سررررررررررنة من سررررررررررنوات التنفيذ الُمناظرة ل

في المئة من إجمالي الّتمويل الُمقدَّم من البنك الدولي، إذا ما اقتضررررررررررررت الحاجُة ذلك.  25النتائج، وبسررررررررررررقف مقداره 
 رف.ّشرات الُمرتبطة بالصتجدِّد، وسوف ُتعدَُّل مقابل تحقيق المؤ وسوف ُتدفع هذه الدفعة المقدمة على أساس مُ 

من خالل نظام الخزينة )الخزانة( المركزي.  "LGSIPبرنامج الّتحسرررررين "سررررروف ُتدَفُع جميُع المبالغ المسرررررتحقة ضرررررمن  (58
وسرررررررررررررروف َيتَّبع هذا البرنامُج اإلجراَء الُمحّدد لتدفق األموال إلى السررررررررررررررلطة الفلسررررررررررررررطينية، والذي تطلب وزارة المالية 

صررول على المبالغ التي ُتصرررف لها من البنك الدولي، وذلك اسررتنادًا إلى المعلومات المؤّيدة الفلسررطينية بمقتضرراه الح
وسررررروف  .”IVA“ووكيل الّتحّقق المسرررررتقل  ،"LGSIPبرنامج الّتحسرررررين "لطلبات الصررررررف، التي تُقّدمها األمانة العامة ل

لدى السلطة الفلسطينية. وِتبعًا لذلك،  ”CTA“يقوُم البنُك الّدولي بصرف األموال المطلوبة إلى حساب الخزينة الموّحد 
ُر في موازنة السررلطة الفلسررطينية، كما سرروف تظهُر تدفقات مبالغ  صررات هذا البرنامج سرروف ُتشررَمُل وتُفسررَّ فإّن ُمخصررّ

نوّية تحت ب خاص المنح الرأسررررمالية" ال –ند أو باب الموازنة الُمسررررّمى "دعم الهيئات المحلية المنحة االسررررتثمارية السررررّ
بوزارة الحكم المحلي. ووفقًا لذلك، فإّن هذه األموال سررروف ُتوّجه من وزارة المالية إلى وزارة الحكم المحلي وفق أحكام 

 ما يلي: "LGSIPحسين "برنامج التّ الموازنة وآليات العمل المحلية. وتشمل األموال المنصرفة ضمن 
ل المبالغ الُمنصررررررفة من المنح الرأسرررررمالية السرررررنوية إلى وزارة الحكم المحلي، كجزء من عملية تنفيذ  (1) سررررروف ُتحوَّ

الموازنة وفي مواعيد زمنية ُمناسرررررررررررررربة. وسرررررررررررررروف تقوم وزارة الحكم المحلي بتحويل تلك المبالغ مباشرررررررررررررررًة إلى 
 مخّصصات المجالس القروية الّصغيرة.ُمخّصصات المجالس القروية، وباالحتفاظ ب
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قراض البلديات الذي سرريتوّلى  (2) ُل المبالُغ المنصرررفة للمنح الرأسررمالية المشررروطة إلى صررندوق تطوير وا  سرروف ُتحوَّ
دارة عمليات تنفيذ المشاريع المشتركة.  المسؤولية عن تنسيق وا 

ة بدعم القدرات  (3) نويُة الخاصررّ صرراُت السررّ إدارة إلى وزارة الحكم المحلي التي سررتقوم بسرروف ُتصرررف مباشرررًة الُمخصررَّ
 عملية تنفيذ نشاطات دعم القدرات.

قراض البلديات، بصررررفته األمانة  "LGSIPبرنامج الّتحسررررين "سرررروف ُتصررررَرُف نفقات إدارة  (4) إلى صررررندوق تطوير وا 
 ، وفق عمليات اإلنفاق الحكومي المعمول بها. برنامجالعامة لهذا ال

، مسررررؤولًة "(LGSIPبرنامج الّتحسررررين ")في ية ومجالس الخدمات المشررررتركة، الُمشرررراِركة وسرررروف تكوُن المجالُس القرو 
عن تنفيذ المشاريع التي يتّم تحديدها من خالل الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية، بصورة تشاركّية. وسوف يتّم 

. كما سرروف يتّم صرررف "LGSIPالّتحسررين "برنامج تفصرريل جميع ترتيبات تدفق األموال في االتفاقيات الخاصررة بِمَنح 
، إلى وزارة المالية، "LGSIPبرنامج الّتحسررين "المبالغ المنصرررفة من البنك الدولي إلى السررلطة الفلسررطينية؛ أي أموال 

بطة تاستنادًا إلى التَّحقُّق من تحقيق المؤّشرات المرتبطة بالصرف الُمّتفق عليها، وذلك بمقادير تُناِظُر المؤّشرات الُمر 
رف التي يتم تحقيقها خالل أي سررررررررررررنة ما  ات ، ُمعّدلة بما يتوافُق مع الّدفع)من سررررررررررررنوات تنفيذ هذا البرنامج(بالصررررررررررررّ

 الُمقدَّمة.

 ،، والتي تتلّقى المنح الرأسمالية الّسنوية"LGSIPبرنامج الّتحسين "المشاركة في  ،القروية الكبيرة سوف تكون المجالُس  (59
نوية، وفَق عن تنفيذ االسررررررتثم مسررررررؤولةً  ارات والّنشرررررراطات التي يتّم تحديدها في الخطط االسررررررتثمارية الرأسررررررمالية السررررررّ

دارة  إجراءات المشرررررررتريات المعمول بها لدى الهيئات المحلية. وسررررررروف تكون المجالس القروية مسرررررررؤولًة عن عهدة وا 
لة إليها، وعن اسررررررررررررررتخدامها وفق أحكام الدليل المالي للح . ()للهيئات المحلية كومات المحليةالموارد المالية الُمحوَّ

عكس البيانات المالية الّسنوية للمجالس القروية الّنفقات ذات العالقة بالمنح الرأسمالية الّسنوية كبند منفصل وسوف تَ 
عن بنود الموازنة. ولتقوية مسرررررررتوى مسررررررراءلة المجالس القروية أمام الجهات المعنية صررررررراحبة المصرررررررلحة، فإّن خطة 

ُع إجراء عمليات تدقيق خارجية ُمستقلة وسنوية.  "LGSIPبرنامج الّتحسين "الخاّصة بالعمل  تشتمل على أعمالط ُتشجِّ
نوي االطمئنان إلى جميع الجهات المعنية صراحبة المصرلحة بشرأن قدرات المجالس الُقروية  وسروف ُيوفُِّر الّتدقيُق السرّ

ها، ووفق معايير وقواعد الّلياقة المالية. وسرررررررررررررروف تعمل هذه على إدارة شررررررررررررررؤونها وفق القواعد واألنظمة المعمول ب
بناء قدرات المجالس القروية في مجاالت الّتخطيط والّتنفيذ واإلدارة إلى "، بالممارسررررررررررررررةالمقاربة الخاصررررررررررررررة "بالّتعّلم 

مجالس . وسرررررروف تسررررررتعمل ال"LGSIPبرنامج الّتحسررررررين "على تقوية قدراتها على اكتسرررررراب الخبرة طوال مدة  المالية،
فافية  نوية وفق معادلة للتحويالت تّتصرررررُف بالشرررررّ القروية المنح الرأسرررررمالية لتنفيذ خططها االسرررررتثمارية الرأسرررررمالية السرررررّ

االسرررررررررتثمارية  المشرررررررررمولة في خططها الصرررررررررغيرةوبقابليتها للّتنبؤ بها. وربما تختار المجالُس القروية تنفيذ المشررررررررراريع 
 ما من خالل مجالس الخدمات المشتركة. إما بنفسها وا   ،الرأسمالية الّسنوّية

ُص ِمَنٌح رأسمالّية سنوية للمجالس القروية الصغيرة التي تتأّهل لالستفادة من  (60 ، "LGSIPلّتحسين "برنامج اَسوَف ُتخصَّ
فافية وبقابليتها للّتنّبؤ بها. ولكن، خالفًا لحال المجالس القروية ا كبيرة، لباسررتخدام معادلة الّتخصرريص التي تّتسررُم بالشررّ

صرررة للمجالس القروية الصرررغيرة سررروف تقوم على صررررفها وزارة الحكم المحلي  فإّن الِمَنَح الرأسرررمالية السرررنوية الُمخصرررّ
تي يتّم ال الصرررررررغيرةالعمل الحكومية. وسررررررروف تقوم مجالس الخدمات المشرررررررتركة بتنفيذ المشررررررراريع  إجراءاتوفق ُنُظم 
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ة بالمجالس القة التحديدها في الخطط االسررررررتثمارية الرأسررررررمالي نوية الخاصررررررّ كاتب مروّية الصررررررغيرة. وسرررررروف تُقّدم سررررررّ
عمليات و  تشررررركيالت )ُبنى(المديرياُت في المقاطعات اإلشرررررراف الفّنّي والمالّي المنتظم على تلك المشررررراريع من خالل 

 الرقابة المعمول بها.

الفنية؛ وذلك إلعداد المجالس القروية سررررررررروف تقوم وزارة الحكم المحلي بإدارة نشررررررررراطات بناء القدرات والمسررررررررراعدات  (61
سرررررررررررين برنامج الّتحومجالس الخدمات المشرررررررررررتركة، التي لم تتأّهل َبع ُد لالسرررررررررررتفادة من تمويل االسرررررررررررتثمارات العائدة ل

"LGSIP" وسرررررروف تكون هذه الوزارةُ مسررررررؤولًة أيضررررررًا عن جميع الّترتيبات، مع دعم عملية وضررررررع ترتيبات ُمشررررررتركة .
تثماري للحكم الّرشيد للّتأّهل لالستفادة من التمويل االس ُبنيةالمجالس القروية، إضافًة إلى وضع  لتقديم الخدمات بينَ 

. وسرررررررررروف تقوم هذه الوزارة أيضررررررررررًا، من خالل إداراتها العاّمة ومديرياتها في "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررين "الذي يوفِّره 
المعمول  العمل الحكومية إجراءاتالس القروية وفق ُنُظم الُمقاطعات، بتوفير اإلشرررررراف والّرقابة المنتظمين على المج

قراض البلديات بصررررررررررفة األمانة العامة ل ، مؤدِّيًا "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررين "بها. وسرررررررررروف يعمل صررررررررررندوق تطوير وا 
عداد بياناته المالية. وبالنسرررررررررررربة إلى المشرررررررررررراري دارتها، وا   عالوظائف اإلدارية لهذا البرنامج، ومنها تنظيم أنشررررررررررررطته وا 

قراض البلديات سررروف يقوم أيضرررًا  لة باسرررتخدام الِمَنح الرأسرررمالية المشرررروطة، فإّن صرررندوق تطوير وا  المشرررتركة الُمموَّ
 بتنسيق عملية الّتنفيذ والّرقابة عليها، وذلك يشمل اإلدارة المالية والمشتريات.

قراض البلديات األمواَل  (62 سررررررررررررين برنامج الّتحالتي يوّفرها سرررررررررررروف َتسررررررررررررتخِدُم وزارة الحكم المحلي وصررررررررررررندوق تطوير وا 
"LGSIP" بصرررررررورة حصررررررررّية، في تنفيذ نشررررررراطات هذا البرنامج التي َتِتمُّ الموافقة عليها؛ وذلك باسرررررررتخدام اإلجراءات ،

جراءات المشررتريات المعمول بها لدى السررلطة الفلسررطينية. وقد أّكدت تقييمات األنظمة الفنّية، و  ّية، السررتئماناالمالية وا 
االجتماعية ُمالءمة الّترتيبات الّتنفيذية الُمقترحة، وقدرات السلطة الفلسطينية على تنفيذ النشاطات المقترحة، والبيئية و 

 ."LGSIPبرنامج الّتحسين "بهدف تحقيق النتائج المتوّقعة من 

، تعمُل بصفة الهيئة الّتنسيقّية لعموم هذا البرنامج، وتقوم باّتخاذ القرارات "LGSIPالّتحسين "سوف ُتشكَُّل لجنٌة "لبرنامج  (63
مُّ اللجنة في  المحلي وزارة الحكم  ، ووكيل(”Chair“ اً )رئيسرررررعضرررررويتها وزير الحكم المحلي بالغة األهمية. وسررررروف َتضرررررُ

قراض البلديات )”Head“ نسقاً مديرًا/م) (، ووزارة المالية Program Secretariat)مدير البرنامج (، وصندوق تطوير وا 
قراض البلديات لجنَة  في أدائه دوره  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررين ")المحاسررررررررب العام(. وسرررررررروف يدعُم صررررررررندوُق تطوير وا 

ة بهذا البرنامج. وسررررررروف لبرنامجكأمانة عامة ل ، مسرررررررؤواًل عن تقديم الدعم في مجال الّتنفيذ والوظائف اإلدارية الخاصرررررررّ
صندوق مع سيق والّتنُيصاُر إلى تعيين أحد الكوادر الُمؤّهلة بوزارة الحكم المحلي لدعم الّتنسيق داخل الوزارة، واالرتباط 

قراض البلديات، وتوفير الّدعم المباشرررر لوكيل و  للجنة  ”Head“ قنسرررّ دير/مزارة الحكم المحلي في أدائه دوره كمتطوير وا 
قبل البدء بتنفيذه، وسررررررروف تتمّثُل وظيفتها الرئيسرررررررة في  برنامجويجب تشررررررركيل لجنة هذا ال ."LGSIPبرنامج الّتحسرررررررين "

وبين الشرررركاء في الّتنمية  ،"LGSIPببرنامج الّتحسرررين "الرئيسرررة )صررراحبة المصرررلحة( الّتنسررريق فيما بين الجهات المعنية 
، وذلك لضرررررررررمان تحقيق الّتنسررررررررريق الفّعال بين الوزارات، ولمراقبة ومتابعة الّتقّدم الُمحرز برنامجتجاه تحقيق نتائج هذا ال

أيضًا وُتوافق على دليل عمليات البرنامج  برنامج المذكورة. وسوف تُناقش لجنُة ال"LGSIPبرنامج الّتحسين "على صعيد 
“POM” (رنامج الّتحسين "بLGSIP")، وتقارير تقّدم سير العمل والتقارير المالية، إضافًة إلى برنامجوخطط عمل هذا ال ،

المصادقة على المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة، وذلك يشمُل الموافقة على ُمخصصات التمويل. 
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على المهّمات الرئيسرررررررة  4 –وليات، كما يحتوي الجدول على مصرررررررفوفة موجزة باألدوار والمسرررررررؤ  3 –ويحتوي الجدول 
  ."LGSIPبرنامج الّتحسين "للجنة 

 المخاطر والقضايا األساسّية:
ائد، فإّن حدوث تغييرات في الحكومة ربما يؤّدي إلى إدخال تغييرات  (64 سررري السرررّ ياسرررّي والمؤسرررّ ياق السرررِّ على ضررروء السرررِّ

يَق المسرررتمّر في المالية العاّمة للسرررلطة الفلسرررطينيعلى أولوياتها، ُتؤثِّر في الخيارات  ة، االسرررتراتيجية. كذلك فإّن الضرررِّ
داخلية على الموارد الُمجّمعة على مستوى الحكومة المركزية لبعض األولويات  اً ربما يستمرُّ أيضًا في فرض ضعوط

ةط على المسررررتوى الوطني. وهذه الضررررغوط سرررروف تحرم المجالس القروية من الموارد الما لية التي هي في حاجةط ماسررررّ
صرررات رسررروم  . وقد تسرررتمرُّ المجالس القروية كذلك في تلقِّي الّتمويل الثّنائي من النقل على الطرقإليها، ومنها مخصرررّ

ما أّن المسررررراعدات التنموية  قة إلى تنمية القرى، وا  المانحين الذين إما أن يكونوا غير ُمسرررررتعدِّين لتبّني المقاربة الُمنسرررررّ
قة من خالل الصرررررررررندوق  محكومةً تكون مة إلى السرررررررررلطة الفلسرررررررررطينية الُمقدّ  باتفاقيات تمنعهم من إقرار مقاربة ُمنسرررررررررّ

صرررات المالية االسرررتئمان ي الذي ُيديره البنك الدولي. ومن شرررأن هذه العوامل كّلها أن ُتعرَِّض للخطر اسرررتدامة الُمخصرررّ
ل، فإّن المسرررررررررررررراعدَة التي تتلّقاها المجالس القروية على ومعادلة تحويلها إلى المجالس القروية. وعلى سرررررررررررررربيل المثا

الُمقترح لن تكون خاضعة لمعايير تحديد األهلية لالستفادة من هذا  "LGSIPبرنامج الّتحسين "المستوى الثّنائي خارج 
 البرنامج.

لتحويل عمليات  أّن بعض المجالس الُقروية لن تكون مسرررررررتعدةً  "LGSIPبرنامج الّتحسرررررررين "من المخاطر التي ُتواجه  (65
تقديم الخدمات إلى مجالس الخدمات المشرررررررتركة. فقد كان عدم االسرررررررتعداد هذا هو واقع الحال في الماضررررررري، حيث 
لت بعض المجالس القروية تقديم خدماتها بنفسرررها، وتنفيذ اسرررتثماراتها بنفسرررها. ومع ذلك، فمن اأُلمور الحاسرررمة  فضرررّ

أن تقوم على تنفيذها الّترتيبات المشرررررررتركة بين المجالس  "LGSIPحسرررررررين "برنامج التّ لالسرررررررتدامة المالية السرررررررتثمارات 
سوف  "LGSIPبرنامج الّتحسين "القروية التي تستند إلى عددط من الّسكان أكبر. وسوف يتم تخفيف هذا الخطر ألّن 

لة عن طريق المنح الرأسررمالية المشررروطة؛ وذلك أل إلضررافي ّن التمويل اُيعطي حوافز قوية للمشرراريع المشررتركة الُمموَّ
ُيتوّقع أن ُيقدَّم كرأس مال "تكميلي". وبالّنسرررررررررررررربة إلى المجالس القروية الصررررررررررررررغيرة، سرررررررررررررروف يتّم توفير الّتمويل فقط 

 لالستثمارات الُمنّفذة من خالل ترتيبات مشتركة )مجالس الخدمات المشتركة(. 
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 قّدم من البنك:القيمة المضافة للّدعم المُ 
ّمل كالُمقترح في المقاربة القطاعية البرامجية للسررررررلطة الفلسررررررطينية، والتي تُ  "LGSIPبرنامج الّتحسررررررين "سرررررروف ُيغَرُس  (66

آلية ممنهجة وتّتسرررررررُم وهي ، ”MDP“وآلية الّتحفيز الُمطّبقة على برنامج تطوير البلديات  ،الّتمويل المسرررررررتند إلى األداء
الُمقترح  "LGSIPبرنامج الّتحسين "وسوف يقوم  المجالس القروية.بالشّفافّية في تخصيص التمويل االستثماري لجميع 

بتجميع األموال من مصادر مختلفة، ومنها السلطة الفلسطينية والشركاء في التنمية، وذلك لتحقيق الّتناغم في آليات 
واد ن الالّتخصرررررررريص ومعايير تحديد األهلية لتمويل الهيئات المحلّية. وباعتبار البنك الدولي أحد المانحي بما لديه  -رُّ

من صرررررررررررالحية للدعوة إلى عقد االجتماعات، فإّنه في وضرررررررررررع فريد من نوعه لقيادة مقاربة برامجية في قطاع الحكم 
 المحلي.

للبنك الدولي مشررررررررررراركٌة طويلة األمد في قطاع الحكم المحلي في المناطق الفلسرررررررررررطينية، فقد كان وال يزال قوًة تمتلك  (67
قراض البلديات، الذي ُيعتبر الوسيلة الصالحية للدعوة إلى عق د االجتماعات فيما يختّص بتأسيس صندوق تطوير وا 

ه السرررررررلطة الفلسرررررررطينية والمانحون التمويالت االسرررررررتثمارية وأنشرررررررطة بناء القدرات إلى  الرئيسرررررررة التي من خاللها ُتوجِّ
و المانُح المعنية بقطاع الحكم المحلي، وهالبلديات. وُيعتبر البنُك الدولي أيضررًا المسررتشرراَر الفنّي في مجموعة العمل 

شرررررررررركاء في الّتنمية مختلفين. ومع إنجاز مشرررررررررروع  10الرئيس في برنامج تطوير البلديات، الذي يجمُع األموال من 
، فإّن البنك الدولي قد نشررررررررررررررر تدريجيًا وبنجاح المقاربة الفاعلة إلى الّتنمية التي VNDP” 22“تطوير القرى واألحياء 

َس نموذجًا للتنمية المجتمية في القرى واألحياء المهّمشرررة. واسرررتنادًا إلى تاريخ البنك ”CDD“لمجتمع يقودها ا ، وقد أسرررّ
الدولي الطويل في الضرررررررفة الغربية وقطاع غزة، فإّنه قد اكتسرررررررَب موثوقّيًة مع السرررررررلطة الفلسرررررررطينية والمانحين لقيادة 

 ميم وتنفيذ مقاربة ُمنّسقة لدعم القرى وتنميتها وتطويرها.العملية الهادفة إلى دعم السلطة الفلسطينية في تص

 

                                                           
)السررررررنوات المالية  (”TFGW“ماليين دوالر أمريكي من الصررررررندوق االسررررررتئماني للضررررررفة الغربية وقطاع غزة  10مشررررررروع تطوير القرى واألحياء )  22

2009 – 2014.) 
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 : تدّفق الِمّنح االستثمارية الّسنوية 2 –الجدول 

 الجهة المسؤولة العمل )اإلجراء( التاريخ / التوقيت السنة
السرررررنة "صرررررفر" 
)تموز / يوليو 

2015 – 
كرررانون األول / 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2015 ) 

االنتهاء من إجراء تقييم خط األسرررررررررراس المرجعي لمجالس الخدمات المشررررررررررتركة، ومن تحديد مجالس الخدمات المشررررررررررتركة المؤّهلة  2015شباط / فبراير 
  نقطة(. 40)النقاط الُمحرزة في مجال الحكم الّرشيد أكثر من 

وزارة الحكم المحلي )والبنررررك 
 الدولي في السنة "صفر"( 

تشررررررررررررين الثاني / نوفمبر 
2015 

 البنك الدولي  ".LGSIPعلى مشروع تحسين تقديم الخدمات والحكم المحلي "الموافقة 

تشررررررررررررين الثاني / نوفمبر 
كانون األول / ديسمبر  –

2015 

 وزارة الحكم المحلي  البدء بتنفيذ نشاطات بناء القدرات.

السررررررررررررنة األولى 
)كرررانون الثررراني 
 –/ يرررررررنرررررررايرررررررر 

كرررانون األول / 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2016 ) 

من كانون الثاني / يناير 
وحتى نهرررررررايرررررررة أيلول / 

 سبتمبر 

 و الخطط (، ACIPs) السرررررررررررررنوية تقوم المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررررررررررتركة بإعداد خططها االسرررررررررررررتثمارية الرأسرررررررررررررمالية
 ”Consolidated ACIPs“السنوية المدمجة  االستثمارية الرأسمالية

المجررالس القرويررة، ومجررالس 
كة بدعم من الخدمات المشتر 

وزارة الحكم المحلي وصندوق 
قراض البلديات  تطوير وا 

آب / أغسرررررررررررررررطررس  31
2016  

االنتهاء من إجراء تقييم لمجالس الخدمات المشرررررررتركة، ومن تحديد مجالس الخدمات المشرررررررتركة المؤّهلة )النقاط الُمحرزة في مجال 
 نقطة(، ومن اإلعالن عن ذلك.  40الحكم الّرشيد أكثر من 

 الحكم المحليوزارة 

أيررلررول / سررررررررررررررربررتررمرربررر  1
2016  

ص للمجالس القروية، لكي تقيام وزارة المالية بتزويد المجالس القروية بإجمالي المبالغ المالية التأشرررررررررريرية التي سررررررررررتً  قوم تلك خصررررررررررّ
  المجالس بصياغة خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية.

 وزارة المالية

تشرررررين األول  31بحلول 
 2016 / أكتوبر

 المجالس القروية االنتهاء من إعداد / تحديث الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية كمدخل للموازنة.

تشرين الثاني /  15 – 1
  2016نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي تنفيذ عملية تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2016نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي المجالس القروية.  االنتهاء من تقييم أهلية

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2016نوفمبر 

 المجالس القروية ، وتقوم بتقديمها إلى وزارة الحكم المحلي. 2017تضع المجالس القروية موازناتها للسنة المالية 



 

- 73 - 

كررررررررانررررررررون األول /  10
  2016ديسمبر 

برنررررررامج الّتحسررررررررررررررين مرررررردير  االنتهاء من تخصيص الِمَنح، استنادًا إلى تقييمات األهلية. االنتهاء من تنفيذ تخصيص المنح. 
"LGSIP"  صررررررررررررندوق تطوير(

قراض البلديات(   وا 
كررررررررانررررررررون األول /  15

  2016ديسمبر 
 "LGSIPبرنامج الّتحسررررررررررررررين " على قائمة المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة.  "LGSIPبرنامج الّتحسين "وافقت لجنة 

)وزارة الحكم المحلي، ووزارة 
المالية، وصررررررررررررررندوق تطوير 

قراض البلديات(  وا 
كانون الثاني / يناير  15

2017  
 وزارة المالية انتهاء وزارة المالية من اإلعالن عن مخصص المنحة الفعلي لكل مجلس قروي مؤّهل. 

كانون الثاني / يناير  31
2017  

 وزارة المالية انتهاء وزارة المالية من صرف الُمخصص الفعلي إلى المجالس القروية المؤّهلة. 

السررررررررررررررنة الثانية 
)كرررانون الثررراني 
 –/ يرررررررنرررررررايرررررررر 

األول / كرررانون 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2017) 

كانون الثاني / يناير  31
2017  

)لكل من المجالس القروية ومجالس  ”ACIPs“االنتهاء من وضرررررع اللمسرررررات األخيرة على الخطط االسرررررتثمارية الرأسرررررمالية السرررررنوية 
 الخدمات المشتركة(، واإلفصاح عنها. 

 المجالس القروية

أيررلررول / سررررررررررررررربررتررمرربررر  1
2017  

المالية بتزويد المجالس القروية بإجمالي المبالغ المالية التأشرررريرية لكي تقوم تلك المجالس بصررررياغة خططها االسررررتثمارية قيام وزارة 
  الرأسمالية السنوية.

 وزارة المالية

تشرررررين األول  31بحلول 
  2017/ أكتوبر 

 المجالس القروية للموازنة. كمدخل)االنتهاء من إعداد / تحديث الخطط االستثمارية التنموية االستراتيجية 

تشرين الثاني /  15 – 1
 2017نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي تنفيذ عملية تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2017نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي االنتهاء من تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2017نوفمبر 

 المجالس القروية  وتقوم بتقديمها إلى وزارة الحكم المحلي. 2018المجالس القروية موازناتها للسنة المالية تضع 

كررررررررانررررررررون األول /  10
 2017ديسمبر 

برنررررررامج الّتحسررررررررررررررين مرررررردير  االنتهاء من تنفيذ تخصيص المنح.
"LGSIP"  صررررررررررررندوق تطوير(

قراض البلديات(  وا 
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كررررررررانررررررررون األول /  15
 2017ديسمبر 

برنرررررررامج الّتحسررررررررررررررين لجنرررررررة  على قائمة المجالس القروية المؤّهلة.  "LGSIPبرنامج الّتحسين "وافقت لجنة 
"LGSIP"  وزارة الررررررررحرررررررركررررررررم(

الرمرحرلري، ووزارة الرمرررررررالريرررررررة، 
قراض  وصررررررررررررررندوق تطوير وا 

 البلديات(
كانون الثاني / يناير  15

2018  
 وزارة المالية ل مجلس قروي مؤّهل. انتهاء وزارة المالية من اإلعالن عن مخصص المنحة الفعلي لك

كانون الثاني / يناير  31
2018  

 وزارة المالية انتهاء وزارة المالية من صرف الُمخصص الفعلي إلى المجالس القروية المؤّهلة. 

السررررررررررررررنة الثالثة 
)كرررانون الثررراني 
 –/ يرررررررنرررررررايرررررررر 

كرررانون األول / 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2018)  

كرررررررانررون الررثرررررررانرري /  31
2018 

)لكل من مجالس القرى ومجالس  ”ACIPs“االنتهاء من وضرررررررع اللمسرررررررات األخيرة على الخطط االسرررررررتثمارية الرأسرررررررمالية السرررررررنوية 
 الخدمات المشتركة(، ومن اإلفصاح عنها. 

 المجالس القروية

آب / أغسرررررررررررررررطررس  31
2018  

لمجالس الخدمات المشررررررررتركة، ومن تحديد مجالس الخدمات المشررررررررتركة المؤّهلة  الذي ُيجرى كل سررررررررنتيناالنتهاء من إجراء التقييم 
  نقطة(، واإلعالن عن ذلك. 40)النقاط الُمحرزة في مجال الحكم الّرشيد أكثر من 

 وزارة الحكم المحلي

أيررلررول / سررررررررررررررربررتررمرربررر  1
2018  

مارية أشرررريرية لكي تقوم تلك المجالس بصررررياغة خططها االسررررتثقيام وزارة المالية بتزويد المجالس القروية بإجمالي المبالغ المالية الت
 الرأسمالية السنوية.

 وزارة المالية

 األولتشرررررين  31بحلول 
  2018/ أكتوبر 

 المجالس القروية االنتهاء من إعداد / تحديث الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية كمدخل للموازنة.

تشرين الثاني /  15 – 1
  2018نوفمبر 

  محليوزارة الحكم ال تنفيذ عملية تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
 2018نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي االنتهاء من تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
 2018نوفمبر 

 المجالس القروية  وتقوم بتقديمها إلى وزارة الحكم المحلي. 2019ة المالية تضع المجالس القروية موازناتها للسن

كررررررررانررررررررون األول /  10
  2018ديسمبر 

برنررررررامج الّتحسررررررررررررررين مرررررردير  االنتهاء من تنفيذ تخصيص المنح.
"LGSIP"  صررررررررررررندوق تطوير(

قراض البلديات(  وا 
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كررررررررانررررررررون األول /  15
  2018ديسمبر 

برنرررررررامج الّتحسررررررررررررررين لجنرررررررة  على قائمة المجالس القروية المؤّهلة.  "LGSIPبرنامج الّتحسين "وافقت لجنة 
"LGSIP"  وزارة الررررررررحرررررررركررررررررم(

الرمرحرلري، ووزارة الرمرررررررالريرررررررة، 
قراض  وصررررررررررررررندوق تطوير وا 

 البلديات(
كانون الثاني / يناير  15

2019  
 الماليةوزارة  انتهاء وزارة المالية من اإلعالن عن مخصص المنحة الفعلي لكل مجلس قروي مؤّهل. 

كانون الثاني / يناير  31
2019  

 وزارة المالية انتهاء وزارة المالية من صرف الُمخصص الفعلي إلى المجالس القروية المؤّهلة. 

السررررررررررررنة الرابعة 
)كرررانون الثررراني 
 –/ يرررررررنرررررررايرررررررر 

كرررانون األول / 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2019) 

كانون الثاني / يناير  31
2019  

)لكل من مجالس القرى ومجالس  ”ACIPs“االنتهاء من وضرررررررع اللمسرررررررات األخيرة على الخطط االسرررررررتثمارية الرأسرررررررمالية السرررررررنوية 
 الخدمات المشتركة(، ومن اإلفصاح عنها.

 المجالس القروية

أيررلررول / سررررررررررررررربررتررمرربررر  1
2019  

ص اغة للمجالس القروية لكي تقوم تلك المجالس بصرررررررري قيام وزارة المالية بتزويد إجمالي المبالغ المالية التأشرررررررريرية التي سررررررررتخصررررررررّ
 خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية.

 وزارة المالية

تشرررررين األول  31بحلول 
  2019/ أكتوبر 

 المجالس القروية االنتهاء من إعداد / تحديث الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية كمدخل للموازنة.

تشرين الثاني /  15 – 1
 2019نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي تنفيذ عملية تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2019نوفمبر 

 وزارة الحكم المحلي االنتهاء من تقييم أهلية المجالس القروية. 

تشرررررررررررررررين الثرررررراني /  30
  2019نوفمبر 

 المجالس القروية وتقّدمها لوزارة الحكم المحلي.  2020تضع المجالس القروية موازناتها للسنة المالية 

كررررررررانررررررررون األول /  10
  2019ديسمبر 

برنررررررامج الّتحسررررررررررررررين مرررررردير  االنتهاء من تنفيذ تخصيص المنح.
"LGSIP"  صررررررررررررندوق تطوير(

قراض البلديات(  وا 
كررررررررانررررررررون األول /  15

  2019ديسمبر 
برنرررررررامج الّتحسررررررررررررررين لجنرررررررة  على قائمة المجالس القروية المؤّهلة.  "LGSIPبرنامج الّتحسين "وافقت لجنة 

"LGSIP"  وزارة الررررررررحرررررررركررررررررم(
الرمرحرلري، ووزارة الرمرررررررالريرررررررة، 
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قراض  وصررررررررررررررندوق تطوير وا 
 البلديات(

كانون الثاني / يناير  15
2020  

 وزارة المالية ل مجلس قروي مؤّهل. انتهاء وزارة المالية من اإلعالن عن مخصص المنحة الفعلي لك

كانون الثاني / يناير  31
2020  

 وزارة المالية انتهاء وزارة المالية من صرف الُمخصص الفعلي إلى المجالس القروية المؤّهلة. 

السررنة الخامسررة 
)كرررانون الثررراني 
 –/ يرررررررنرررررررايرررررررر 

كرررانون األول / 
ديسررررررررررررررررررررمررررررربرررررررر 

2020) 

كانون الثاني / يناير  31
2020  

 المجالس القروية ، ومن اإلفصاح عنها.”ACIPs“االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة على الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية 
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 ”LGSIP“: أدوار ومسؤوليات برنامج التحسين 3 –الجدول 

 
)التي يؤدي  "LGSIP"لبرنامج الّتحسين  األمانة العامة

قراض البلديات بهدف توفير  وظائفها صندوق تطوير وا 
 الدعم الالزم لتنفيذ البرنامج(

قراض البلديات "  "MoLGوزارة الحكم المحلي " "MDLFصندوق تطوير وا 

 :"LGSIP" برنامج الّتحسينإدارة  عام
  .”LGSIP“إعداد البيانات المالية لبرنامج الّتحسين  -
 .هذا البرنامجتنظيم عملية تدقيق  -
 Program)اإلدارة الرررررررررعرررررررررامرررررررررة أداء وظررررررررريرررررررررفرررررررررة  -

Secretariat)  .للجنة البرنامج 
ودليررل   (POM)إعررداد وتحررديررث دليررل عمليررات البرنررامج  -

 .(ESMM)اإلدارة البيئية واالجتماعية 
رات  - تجميع تقرير شررررررررمولي عن مسررررررررتوى تحقيق المؤشررررررررّ

رسرررررررراله إلى البنك الدولي ووكيل  المرتبطة بالصرررررررررف، وا 
من خالل لجنة برنامج التحسرررررررين   ”IVA“تحّقق مسرررررررتقل 

“LGSIP”. 
إنجاز توصررررررررريف منهجية جمع النتائج في دليل عمليات  -

البرنامج، ومن تحديث مصررررررررفوفة إطار النتائج اسررررررررتنادًا 
لمقّدمة بشررررررررررأن النشرررررررررراطات الفرعية األول إلى البيانات ا

 والثاني والثالث.
جمع الّتقرارير الرداخليرة )الّتفراصرررررررررررررريرل في دليرل عمليرات  -

، التي سرررررريتم "LGSIPبرنامج الّتحسررررررين "البرنامج( للجنة 
 إطالع البنك الدولي عليها. 

العمل مع وزارة المالية على إرسررررررال طلب الصرررررررف في  -
كاماًل  "LGSIPين "برنامج الّتحسررررررررالوقت المناسررررررررب عن 

إلى البنك الدولي، وضررررررررررمان التدفقات المالية في الوقت 
 المناسب.

رات نترررائج  - جمع البيرررانرررات ذات العالقرررة بمؤشررررررررررررررّ
النشاط الفرعي الثاني لغرض إبالع مدير برنامج 

 بهأ.  ”LGSIP“الّتحسين 
 للنشاط الفرعي الثاني.  تدقيقات فنّيةإجراء  -

 إدارة النتائج:
( DLIبالصرررررررررررف )اإلبال  عن تحقيق المؤشرررررررررررات المرتبطة  -

وفق بروتوكول الّتحّقق الخاص بمدير  7، و 6، 3، 1أرقام 
  .”LGSIP“برنامج الّتحسين 

اإلبال  عن تحقيق المؤشرررررررررررررررات ذات العالقررة بررالنشررررررررررررررراطين  -
الفرعيين األول والثررالررث في إطررار نتررائج البرنررامج، إلى مرردير 

 . ”LGSIP“برنامج الّتحسين 
 الفرعي األول.  للنشاط عمليات تدقيق فنيةإجراء  -
 

 تنسيق القطاع: 
 ."LGSIPبرنامج الّتحسين "ترؤس لجنة  -
 التّنسيق مع الوزارات التّنفيذية )الُمنفقة(المعنية.  -
 مع وزارة المالية. المنتظم ضمان االتصال الدوري  -
 قيادة عملية التنسيق بين المانحين. -
إعداد توجيهات سررررررياسرررررراتّية وأنظمة )لوائح داخلية( اسررررررتنادًا  -

لى ما  ،”LSGIP“لى الِعَبر الُمسررررتقاة من برنامج التحسررررين إ وا 
برنررررررامج "يوّفره من معلومررررررات تجرررررراه البرنررررررامج الحكومي )

" أو "برنامج دعم القرى السرررررررررررررلطة الفلسرررررررررررررطينية لدعم القرى
 (. الفلسطيني"
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 "LGSIPبرنامج الّتحسرررررين "االتصرررررال والتواصرررررل بشرررررأن  -
 والّتوعية به. 

تنظيم المشرررررررراورات بشررررررررأن األنظمة البيئية واالجتماعية،  -
جراء الّتوعية والتواصرررررررررررررل بشرررررررررررررأن  برنامج الّتحسرررررررررررررين وا 

"LGSIP" الظلمالتظلم  بررررررآليررررررة، فيمررررررا يتعّلق “GRM” 
 والتعامل مع الّشكاوى.  المتوافرة

ًا مع قرررررائمرررررة المقررررراولين  - إجراء التررررردقيق الُمقرررررارن دوريرررررّ
الممنوعين من العمل من جانب البنك الدولي، وضرررررمان 

برنامج الّتحسررررررررررررررين عدم وجود أي مقاول مشررررررررررررررارك في 
"LGSIP" .على قائمة المقاولين الممنوعين لدى البنك 

رنامج ببنقل الشررركاوى أو االّدعاءات بوجود فسررراد يتعّلق  -
، إن وجررردت، إلى هيئرررة مكرررافحرررة "LGSIPالّتحسررررررررررررررين "

بال  البنك الدولي بنتيجة الّتحقيق الذي ُتجريه  الفسراد. وا 
 الهيئة. 

رنامج الخاصررررررررررررررة ببعمل الذ خطة يتنسرررررررررررررريق عملية تنف -
 ."LGSIPالّتحسين "

 سنوي. جمع عمليات التدقيق الفنية في تقرير  -
إجراء دراسررررررررررررات مسررررررررررررحّية السررررررررررررتطالع مدى رضررررررررررررى  -

 المواطنين. 
النشاط الفرعي 

 األول 
 تخصيص المنح على أساس نتائج تقييم األهلية السنوي 

ملء نموذج تخصيص المنحة استنادًا إلى تقرير األهلية  -
 الموّحد والوارد من وزارة الحكم المحلي. 

نوّية، وكذلك تقرير تقييم األهلية -  تقديم نتائج الّتقييم السرررررررررررّ
 . "LGSIPبرنامج الّتحسين "الموّحد إلى لجنة 

نقل قائمة المجالس القروية المؤّهلة التي تمت الموافقة  -
ومبالغ المنح الُمخصررررررصررررررة لهم إلى وزارة المالية عليها، 

 الموعد الّنهائي في دليل ُيحدَّدُ في الموعد المحدد لذلك )
 . ( ”POM”عمليات البرنامج

تقييمّّات تحّّديّّد األهليّّة )لكّّل من المجّّالس القرويّّة ومجّّالس  
 الخدمات المشتركة(:

إعداد األنظمة )اللوائح الداخلية( لتقديم الخدمات المشرررررررررررررتركة  -
 ستنادًا إلى مبادل الحكم الرشيد. ا

دة  - إعررداد األنظمررة )اللوائح الررداخليررة( ونموذج االتفرراقيررة الموحررّ
لمجرررالس الخررردمرررات المشررررررررررررررتركرررة، والنمررراذج األخرى لتقرررديم 

 الخدمات المشتركة.
دعم اتفاقيات الخدمات المشررررررررررررررتركة التي تُبرم على أسرررررررررررررراس  -

 االتفاقية الموحدة، والموافقة عليها.
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من المجرررالس القرويرررة / مجرررالس الخررردمرررات  جمع البيرررانرررات -
 المشتركة لتحديد مدى االمتثال إلى معايير تحديد األهلية.

تقييم أهلية المجالس القروية / مجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة  -
 ."LGSIPبرنامج الّتحسين "وعمل الّتوصيات بشأنها إلى لجنة 

د وتوصرررررررررررررريررات بشرررررررررررررررأن نتررائج تقييم أهليررة  - إعررداد تقرير ُموحررّ
المجررالس القرويررة السررررررررررررررنوي، وبشرررررررررررررررأن تقييم أهليررة مجررالس 

رسررررالهما إلى مدير كل سررررنتينالخدمات المشررررتركة  مج برنا، وا 
في الموعد المحدد )ُيحّدد الموعد النهائي  "LGSIPالّتحسررررررررين "
 .( ”POM”عمليات البرنامجفي دليل 

تقييمرات األهليرة السررررررررررررررنوي، ومبرالغ المنح  اإلبال  عن نترائج -
الُمخصررررررررررررررصرررررررررررررررررة إلى المجررررالس القرويررررة من خالل الموقع 

 اإللكتروني لوزارة الحكم المحلي، وبوسائل غيره.
 

تقّّّديم الّّّدعم لعمليّّّات إعّّّداد الخطط االسّّّّّّّّّتثمّّّاريّّّة الّتنمويّّّة 
عداد  نوية، وا  االسّّّّتراتيجية، والخطط االسّّّّتثمارية الرأسّّّّمالية السّّّّّ

) من خالل مكاتب مديريات وزارة الحكم المحلي  غيرةالصالمشاريع 
 في المقاطعات(.

الدعم الفني للتخطيط الّتشرراركي واإلشررراف عليه، وهذا يشررمل  -
 الحشد المجتمعي. 

، ووثائق المشرررررررتريات، ووثائق القضرررررررايا مراجعة الوثائق الفنّية -
صرررررررردار و  العطاءات،ووثائق  االجتماعية والبيئية،  اتهالّتوجيا 

 . كلها بشأنها
 

ل من قب الصّّّّّّغيرةاإلشّّّّّّراف الفني والمالي على تنفيذ المشّّّّّّاريع 
المجالس القروية ومجالس الخدمات المشّّّّّّّّّتركة وفق اإلجراءات 

 الحالية الّنافذة على المستوى الوطني. 
 الشررررررررررررررراءالّتحّقق من امتثرررررال المجرررررالس القرويرررررة إلجراءات  -

 وإلجراءات اإلدارة المالية الّنافذة على المستوى الوطني. 
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 االمتثال لألنظمة البيئية واالجتماعية. -
 التعامل مع الّتظّلمات والشكاوى.  -
 

بالنسبة إلى المجالس القروية الصغيرة، وباعتبارها  الوصّي القائم 
على صّّّّّّندوق المشّّّّّّاريع، والجهة المسّّّّّّؤولة عن إطالق مبالغ 

 التمويل إلى مجالس الخدمات المشتركة، فإنها: 
 

 صغيرةالتجمع المعلومات ذات العالقة بالنتائج المتحّققة للمشاريع 
من المجالس القروية /  )كعدد المسّّّّّّتفيدين على سّّّّّّبيل المثال(،

مجالس الخدمات المشتركة، وتتحّقق من تلك المعلومات، ثم تجمع 
 وتقّدم تقرير النتائج إلى وزارة الحكم المحلي. 

النشاط الفرعي 
 الثاني 

 
 

 حسّّينالتّ  برنامجتنفيذ النشّّاط الفرعي الثاني ضّّمن 
"LGSIP" : 
 الدعوة إلى تقديم مقترحات المشاريع. -
الدعم الفني في مجال تحديد المشاريع المشتركة  -

عدادها.   وا 
تمحيص وتقييم المشررررراريع المشرررررتركة التي تقبلها  -

البنوك من واقع مقترحات المشاريع، استنادًا إلى 
 الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية. 

صرف مبالغ تمويل المشاريع المشتركة لمجالس  -
بتنفيرررررذ الخررررردمرررررات المشررررررررررررررتركرررررة المؤّهلرررررة لتقوم 

 المشاريع.
اإلشررررررررررررراف الفني والمالي على تنفيذ المشرررررررررررراريع  -

 المشتركة للنشاط الفرعي الثاني. 
 إعداد النتائج والتقارير المالية. -

 ُمطابق لما ورد تحت النشاط الفرعي األول: 
إعداد األنظمة )اللوائح الداخلية( لتقديم الخدمات المشرررررررررررررتركة  -

 استنادًا إلى مبادل الحكم الرشيد. 
دة  - إعررداد األنظمررة )اللوائح الررداخليررة( ونموذج االتفرراقيررة الموحررّ

لمجرررالس الخررردمرررات المشررررررررررررررتركرررة، والنمررراذج األخرى لتقرررديم 
 الخدمات المشتركة.

دعم اتفاقيات الخدمات المشررررررررررررررتركة التي تُبرم على أسرررررررررررررراس  -
 االتفاقية الموحدة، والموافقة عليها.

النشاط الفرعي 
 الثالث

اإلشّّّّّّّراف على التنفيذ والدعم )اإلداري اللوجسّّّّّّّتي  
backstopping ) الفني لتنفيذ المشّّّّّاريع المشّّّّّتركة

 للنشاط الفرعي الثاني: 

نشّّّّّّّّّاطات بناء القدرات لمجالس الخدمات المشّّّّّّّّّتركة والمجالس 
القروية التي هي في طور التأهل، ضمن النشاطات الفرعية األولى 

 والثانية، ولدعم مؤسسات الحكم المحلي:
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توفير الرررردعم في مجررررال بنرررراء قرررردرات مجررررالس  -
الخرررررردمررررررات المشررررررررررررررتركررررررة المؤّهلررررررة في األمور 
ة، والفنيررررة، واإلدارة المرررراليررررة، وأمور  الّتخطيطيررررّ

يرررة والبيئيرررة لتنفيرررذ ، واألمور االجتمررراعالشررررررررررررررراء
 المشاريع المشتركة للنشاط الفرعي الثاني. 

توفير الدعم في مجال بناء قدرات مجالس الخدمات المشتركة  -
المؤّهلرررررررة وكرررررررذلرررررررك للمجرررررررالس القرويرررررررة الكبيرة في األمور 

مور ، واألالشررررررررراءالّتخطيطّية، والفنية، واإلدارة المالية، وأمور 
اريع والمشرررررررررر الصررررررررررغيرةاالجتماعية والبيئية لتنفيذ المشرررررررررراريع 

 المشتركة.
ومجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة بناء قدرات المجالس القروية  -

 غير المؤّهلة.
دعم قررردرات مختلف اإلدارات العرررامرررة ضررررررررررررررمن وزارة الحكم  -

 المحلي )ومنها أيضًا مكاتب المديريات في المقاطعات(. 
دعم المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررتركة في إعداد  -

 الخطط االستثمارية الرأسمالية السنوية. 
في الهيئررات المحليررة ومكرراتررب مررديريررات آليررة التظلم تقويررة  -

 وزارة الحكم المحلي في المقاطعات. 
 إعداد خطط دعم القدرات الّسنوية ودعم تنفيذها. -
 توفير الدعم على مستوى الّسياسات لتقوية الحكم المحلي.  -

 

 أدوار ومسؤوليات وزارة المالية: 
 لكي تقوم تلك المجالس بصياغة خططها االستثمارية الرأسمالية السنوية. ،إجمالي المبالغ المالية التأشيريةالمجالس القروية بتزويد  -
 اإلعالن عن ُمخّصصات الِمَنح الفعلية وصرفها إلى المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة. -
 ."LGSIPمج الّتحسين "برناالطلب من البنك الدولي صرف الُمخّصصات استنادًا إلى المعلومات المؤّيدة التي يقّدمها مدير  -
  .”LGSIP“برنامج الّتحسين "تعيين ممّثل لوزارة المالية في لجنة  -
 .”LGSIP“ببرنامج الّتحسين  "PfR"تعيين أحد الكوادر لمراجعة الوثائق التي تُقدَّم لمدير أداة اإلقراض: تمويل البرامج وفقًا للنتائج  -
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 "LGSIPبرنامج الّتحسين ": المهمات الرئيسة للجنة 4 –الجدول 

 :"LGSIPبرنامج الّتحسين "الهدف العام للجنة 
 بعة و تقييممتاوذلك بهدف ضررررمان التّنسرررريق الفّعال بين الوزارات، و  ،برنامجهذا الوالشررررركاء التّنفيذيين في تحقيق نتائج  "LGSIP" برنامج الّتحسررررينبالتّنسرررريق فيما بين الجهات المعنية الرئيسررررة 

 . ومتابعتهبرنامج الالتقدم الذي يتحقق في تنفيذ 
 األعضاء:

قراض البلديات )المدير العام”Head“ المدير/المنسرررررررررررق(، وكيل وزارة الحكم المحلي ) ”chair”وزير الحكم المحلي )الرئيس ( ووزارة المالية (Program Secretariat) (، وصرررررررررررندوق تطوير وا 
قراض البلديات. في  ،"LGSIP" برنامج الّتحسينل)المحاسب العام(. وسوف يقوم وكيل وزارة الحكم المحلي بالتّنسيق لعقد االجتماعات مع األمانة العامة   صندوق تطوير وا 

 تكرارية االجتماعات:
كل ثالثة أشهر، ويستطيع أّي عضو فيها أن يطلب عقد اجتماعات إضافّية بالّتنسيق مع وزارة الحكم المحلي واألمانة العامة للجنة  "LGSIP"برنامج الّتحسين سوف تجتمع لجنة 
 . "LGSIPبرنامج الّتحسين "

 الوظائف: 
 ."LGSIP"رنامج الّتحسين ببومناقشة التقارير الخاّصة  متابعة و تقييم
يد ع، وتحويل مبالغ الّتمويل إلى المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررتركة، إضررافًة إلى رصررد الحالة الّراهنة، والّتقدُّم الُمحرز على صرر"LGSIP"برنامج الّتحسررين رصررد موازنة 

 المؤشرات الُمرتبطة بالصرف. 
 و نتائجه في الموعد الُمحدد لتحقيقها. ، أو نشاطاته أ"LGSIP" برنامج الّتحسيناّتخاذ اإلجراءات المالئمة إذا لم تتحّقق عملية اإلعداد ل

 . "LGSIP" برنامج الّتحسينودليل عمليات  (PAD) البرنامجبعد صدور وثيقة تقييم  "LGSIPرنامج الّتحسين "لب ةالعام اتتقديم التوجيه
ذا اقتضت الضرورة، اّتخاذ اإلجراءات المالئمة للتنفيذ.ورصد هذه ، "LGSIP" برنامج الّتحسينمناقشة أي قضايا بالغة األهمية يتم الكشف عنها مع إدارة  بال  تلك اإلدارة بها، وا    القضايا وا 

 ومع الّشركاء الُممّولين عند وجود طلبات وحاجات لذلك. "LGSIP" برنامج الّتحسينالّتشاور مع بعثات دعم 
قراض البلديات. اّتخاذ أي قرارات بالغة األهمية تتطلب وجود الجهات المعنية األساسّية الّثالث: وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية وصندوق تطوير و   ا 
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 مناقشة كلٌّ من اآلتية والموافقة عليها: 
 . شبه الّسنوّية منها والّسنوية ،"LGSIP"برنامج الّتحسين تقارير سير العمل في 

  .تقارير اإلدارة المالية المؤّقتة ربع الّسنوية
 ."LGSIPالّتحسين "دليل عمليات برنامج 

 . "LGSIP"برنامج الّتحسين خطط العمل في 
 شباط / فبراير(. 1تقارير الّتحّقق من نتائج البرنامج )سنويًا قبل 

 زارة الحكم المحلي )سنويًا(. االختيار الُمقترح للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، التي سوف تتأّهل لدورة المنح االستثمارية الّسنوية، حسبما تُقّيمها و 
 توّفرها وزارة الحكم المحلي.  خطة تطوير القدرات الّسنوّية للمجالس القروية ولمجالس الخدمات المشتركة ومؤسسات الحكم المحلي األخرى، التي

 توفير الّتمويل الّسنوي لكل من:
 ، ومنها تخصيص رأس المال الّسنوي الكلي، والتمويل الُكلِّي للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة."LGSIPبرنامج الّتحسين "موازنات  (1)
 المجالس القروية الُمؤهلة. (2)
 مجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة. (3)

 : "LGSIP" التحسين "لبرنامجة العامة األمان
قراض البلديات دعمًا للتّنفيذ لكل مكّونات  سرررروف يوّفر صررررندوقُ  . "LGSIPبرنامج الّتحسررررين "للجنة   (Program Secretariat)مدير البرنامج ، ومنها "LGSIPبرنامج الّتحسررررين "تطوير وا 

عداد ات )برامج العمل(، وجميع الّتقاريوسرررروف ُتِعدُّ األمانة العامة وتُنّظم جميع االجتماعات، بالّتنسرررريق مع وكيل وزارة الحكم المحلي، ويشررررمل هذا اإلعداد والّتنظيم األجند ر، وا 
 محاضر االجتماعات، والمتابعات اأُلخرى بعد عقد االجتماعات. 
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 مصفوفة إطار النتائج :2 –الملحق 

 "LGSIPبرنامج الّتحسين "تقوية نظام تمويل الحكومات المحلية وتحسين تقديم الخدمات للقرى المشمولة في : "LGSIP" برنامج الّتحسينلالهدف الّتنموي 
مؤشرات النتائج على 

مستوى الهدف 
التنموي )اإلنمائي( 

 للمشروع

سي
سا
أ

 

وحدة 
 القياس

المؤّشر 
الُمرتبط 

 ”DLI”بالصرف

خط 
األساس 
 المرجعي

 قيم األهداف
 

 التكرار

مصدر 
البيانات / 
 المنهجية

المسؤولية 
عن جمع 
 البيانات

السنة  التعريفات
المالية 
16 

السنة 
 17المالية 

السنة 
 18المالية 

السنة 
المالية 
19 

المالية السنة 
20 

للهدف  1 –المؤشر 
  التنموي للمشروع:

القروية المجالس 
التي تتلّقى منحًا 

رأسمالية سنوية تّتسم 
نبؤ بالّشفافية وقابلة للتّ 

 بها.

 سنوي %70 %60 %50 %40 ال ينطبق صفر ال % ال

ج برنامتقارير 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 
 

تقييم األهلية 
 السنوي
 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 
وزارة الحكم 
 المحلي

ُتحَسُب النسبة المئوية 
 القروية  التيللمجالس 

تتلّقى منحًا رأسمالية 
ة سنوية، تتسم بالّشفافي
وبقابلية الّتنبؤ بها، 
عن طريق قسمة عدد 
المجالس القروية، التي 
تتلّقى منحًا رأسمالية 
سنوية تّتسم بقابلية 
الّتنبؤ بقيمتها، على 
مجموع عدد المجالس 

و سيقوم هذا  القروية.
برصد  المؤشر 
لمنح ا مخصصات

االستثمارية السنوية 
للقرى المتأهلة تحت 

و  1النشاطات الفرعية 
2 . 

 
الشفاقية و القابلية 
للتنبؤ في المنح 
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 ااالستثمارية السنوية
سوف يتم تحققها كما 
يلي: )أ( بخصوص 
الشفافية، ستقوم وزارة 
المالية باإعالن عن 
المبالغ المخصصة 
للمجالس المتأهلة 

يناير  15بتاريخ 
الثاني من كل  كانون

عام، و ذلك بحسب 
أحكام معادلة 

التخصيص الشفافة 
التي تتبناها وزارة 
الحكم المحلي. )ب( 
بخصوص القابلية 
للتنبؤ، فإنه يجب 
استكمال تحويل تلك 
المخصصات بتاريخ 

يناير كانون  31
الثاني من كل عام، 
كما هو محدد في 

تدّفق الِمّنح جدول 
 .االستثمارية الّسنوية

 
ف تكون و سو 

المجالس القروية 
مة باإلفصاح العام ملز 

الخطط عن 
االستثمارية السنوية. و 
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سوف تقوم وزارة الحكم 
المحلي برصد التحقق 

 من هذا المؤشر.

للهدف  2 -المؤّشر
 :الّتنموي للمشروع
اإلبال  عن المنح 
الرأسمالية السنوية، 
المستندة إلى معادلة 
تخصيص، وصرفها 

 الُمحّدد.في الموعد 

نعم /  ال
 سنوي نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال نعم ال

ج برنامتقارير 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 

الّتخصيص 
الرسمي للمنح 
من وزارة 
المالية لكل 
مجلس قروي 

مؤّهل 
ألغراض 
 الّتحقق.

 
 تقرير الّتحّقق
من وكيل 

تحّقق مستقل 
(IVA) 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

 
 

وكيل تحّقق 
مستقل 
“IVA” 

هذا المؤشر هو مؤشر 
مرتبط بالصرف. 

سوف يتّم الّتحّقق من 
اإلجابة نعم / ال عن 
طريق اإلبال  في 
الوقت المحدد، ويتّم 
التأّكد من الصرف عن 
طريق الوفاء بالمواعيد 
الّنهائية المذكورة في 
جدول تدّفق المنح 
االستثمارية الّسنوية، 

كانون الثاني  15وهي 
 كانون 31/ يناير و 

الثاني / يناير من كل 
 و عام، على الترتيب.

يحتوي هذا المؤشر 
على جميع المجالس 
القروية المؤهلة تحت 

و  1األنشطة الفرعية 
2. 

للهدف  3 -المؤّشر
  :الّتنموي للمشروع
األشخاص 

المستفيدون من 
الخدمات المحسنة 
في القرى المستفيدة 

 350.000 -- 230.000 -- -- 0 ال عدد ال

السنة 
المالية 
18 

والسنة 
المالية 
20 

 
بيانات خّط 
األساس 

المرجعي في 
الخطط 

االستثمارية 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

 يستخدم أن يتوقع

 القرى سكان

 من ةدالمستفي

 مجموعة البرنامح

 المحسنة الخدمات

 االستفادة خالل من
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برنامج التحسين من 
“LGSIP” )العدد( 

الرأسمالية 
السنوية 

"ACIPs" 
 

تقييم األثر 
على 

المستفيدين 
 في السنة

 18 المالية
المالية والسنة 
من  20

برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 )للتحقق(

 
نظام المتابعة 
والتقييم لدى 
صندوق 
تطوير 
البلديات 
 واإلقراض

 

 الخدمات من مباشرة

 المجالس تقدمها التي

 .القروية

 
السنة  أهدافقيم 

هي  20و  18المالية 

عبارة عن تقديرات . 

وسيتم تحديث األهداف 

  على بناءاالفعلية 

الخطط االستثمارية 

 تقديراتال. السنوية

 تأخدمتحفظة ألنها ال 

 لعدا ارعتباال بعين

االمرجح  - المزدوج 

 نم المستفيدين  ان هو

 الثاني الفرعي النشاط

 هم. تم اضافت

 

هذا قياس  سيستكمل

 بقياسالمؤشر 

المخرجات المادية 

لالستثمارات 

المرتبطة الخدمات \

المنح  باستخدام

الرأسمالية السنوية. 

سيقوم صندوق 

البلديات )من خالل 

وزارة الحكم المحلي 

بخصوص النشاط 

( بتقديم 1الفرعي 

 المخرجاتعلى  تقرير

كل سنة مالية  نهاية في

على اساس االهداف 

المحددة في مقترحات 

االستثمارية ح منلا

 1للنشاطات الفرعية 

القائمة  تبين. 2و 

التالية التصنيف 

المنوقع لالستثمارات 
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والتي سيقوم الصندوق 

بتعقبها في نطامه 

بالمتابعة  الخاص

 والتقييم. 

 كيلومترات -

 الطرق

 -المبنية

 المؤهلة

 كيلومترات -

 شبكات

المياه -الميا

 العادمة

-المبنية

 المؤهلة

 امتار -

المساحات 

العامة 

 –)حدائق 

 –مالعب 

مراكز 

 مجتمعية

مراكز  –

 –صحية 

مراكز 

 تعليمية .. 

 معدات -

 ادارة

 النفايات

 الصلبة

)صناديق 

 (ومركبات

 معدات -

النفايات 

الصلبة 

)مركبات 

– 

حاويات(: 

امتار 

امدادات 

 المياه
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 مركبات -

 ومعدات 

 خدمات -

 أخرى 

 

 

صندوق  سيقوم

البلديات 

بتفويض جهة 

مستقلة الجراء 

تقييم الثر 

المستفيدين بناء 

 المؤشرعلى 

دد حاالساسي الم

في السنة المالية 

للتحقق من  18

أثر انطباعات 

المستفيدين 

بخصوص 

الخدمات 

المحسنة في 

 18السنة المالية 

 سيقوم. 20و 

 ايضا الصندوق

 جهة بتفويض

 مستقلة فنية

 تقييم الجراء

 من للتحقق

والجودة  النوعية

 التقنية

 ماراتثلالست

 

 
للهدف  4 –المؤشر 

 الّتنموي للمشروع:
المستفيدون من 
المشروع الذين 
يشعرون أن 

 ال % نعم
 
 
 صفر

-- -- 

65 
 
 
 

-- 

75 
 
 
 

السنة 
المالية 
18 

والسنة 

 
 
األثر  تقييم

على 
المستفيدين 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

سوف يقيس هذا 
المؤشر مدى انعكاس 
القرارات ذات العالقة 
بالبرنامج على ما 
يفّضله المجتمع، 
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برنامج استثمارات 
 "LGSIPالّتحسين "

عكست )بّينت( 
 حاجاتهم.

المالية 
20 

 في السنة
 18 المالية
المالية والسنة 
من  20

برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 
 

بطريقة مّتسقة. وسوف 
ُتستخدم تقنيات المسح 

لتوثيق أولويات 
ناثاً   المستفيدين ذكورًا وا 
 في بداية البرنامج. 

 
قد ُتحدُِّد الدراسات 
المسحية التي ُتجرى 

برنامج أثناء تنفيذ 
"، LGSIP"الّتحسين 

وعند إقفاله مدى 
رضى الُمستطلعة 
آراؤهم )المستجيبون( 
عن استثمارات 
المشروع، ومنها 

السؤال المعني تحديدًا 
بالدرجة التي شعر 
الُمستطلعة آراؤهم 
عندها بأّن نشاطات 
المشروع عكست 

األمور المفّضلة لديهم 
-Ex“ًا )الحق

Post”.) 
 المحلية الهيئات تمويل آلية تقوية: 1 –النتائج الوسيطة للمجال 

النتائج الوسيطة 
: 1 –للمؤشر 

معادلة تخصيص 
المنح الرأسمالية 
السنوية التي توافق 

نعم /  ال
 سنوياً  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال

 تقارير عن
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

 

بناًء على اإلقرار 
الرسمي لمعادلة 

الّتخصيص من وزير 
الحكم المحلي أو من 
ُيكّلفه، سوف يقوم 
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عليها وزارة الحكم 
 المحلي.

وزير الحكم 
المحلي ُيقرُّ 
معادلة 
تخصيص 
 المنح
 الّسنوية.

 
تقرير تحّقق 
من وكيل 

تحقق مستقل 
"IVA." 

وكيل تحّقق 
 مستقل.

صندوق تطوير 
قراض البلديات  وا 

بإعالم وكيل الّتحّقق 
المستقل بإنجاز هذه 

يجة الُمسبقة، النت
وسوف ُيقدُِّم الوثائق 
ذات العالقة بالمبالغ 
المطلوب صرفها إلى 
البنك الدولي. ويجب 
أن ُتستوفى النتائج 
الُمسبقة قبل التوقيع 

 على المنحة.
 

سوف يقوُم صندوُق 
قراض  تطوير وا 

البلديات بإبال  وكيل 
التحقق عن تحقيق 
جميع المؤّشرات 

المرتبطة بالصرف. 
رير تقديم تقوسوف يتّم 

الّتحّقق إلى البنك 
 الدولي.
  

هذه نتيجة مسبقة، 
وسوف يتحّقق منها 
وكيل التحقق المستقل 
 الُمعّين للنتائج المسبقة
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ج الوسيطة ائالنت
: 2 –للمؤشر 

خطوات تحسين 
مستوى شفافية رسوم 
النقل على الطرق 
التي تقّرها وزارة 

الحكم المحلي وقابلية 
 الّتنبؤ بها.

 -- نعم نص ال

تقديم 
الّتوجيهات 
الخاصة 
بإصالح 
رسوم النقل 
على 

الطرق إلى 
مجلس 
الوزراء 
للموافقة 
 عليها.

ُيصرُف 
سنويا ما ال 
َيقّل عن 

 %25نسبة 
من 

الُمخّصص 
الّسنوّي 

لرسوم النقل 
على الطرق 

إلى 
المجالس 
القروية 

على أساس 
حصة 

الفرد، في 
الوقت 
المناسب 
وبما يتوافق 
مع المنح 
الرأسمالية 
السنوية 
ضمن 
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 

-- -- -- 

السنة 
المالية 
17 

والسنة 
المالية 
18 

 عنتقارير 
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 
 
 

 تقرير الّتحّقق
من وكيل 
 تحقق مستقل

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 
وزارة 
المالية، 

وزارة الحكم 
 المحلي
 

وكيل تحّقق 
 مستقل

سوف ُيساعد صندوُق 
قراض  تطوير وا 

البلديات وزارَة المالّية 
في صياغة المقترح. 
وسوف تقّدم وزارة 
لى إالمالية هذا المقترح 
  مجلس الوزراء.

سوف تُبِلُغ وزارة الحكم 
المحلي صندوَق 
قراض  تطوير وا 

البلديات، سنويًا، عن 
صرف رسوم النقل 

  على الطرق.
سوف يقوُم صندوُق 
قراض  تطوير وا 

البلديات بإبال  وكيل 
التحقق عن تحقيق 
جميع المؤّشرات 

المرتبطة بالصرف. 
 وسوف يتّم تقديم تقرير

البنك الّتحّقق إلى 
 الدولي.
 

الشفاقية و القابلية 
للتنبؤ في المنح 

ااالستثمارية السنوية 
سوف يتم تحققها كما 
يلي: )أ( بخصوص 
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الشفافية، ستقوم وزارة 
المالية باإعالن عن 
المبالغ المخصصة 
للمجالس المتأهلة 

يناير  15بتاريخ 
كانون الثاني من كل 
عام، و ذلك بحسب 
أحكام معادلة 
ة افالتخصيص الشف

التي تتبناها وزارة 
الحكم المحلي. )ب( 
بخصوص القابلية 
للتنبؤ، فإنه يجب 
استكمال تحويل تلك 
المخصصات بتاريخ 

يناير كانون  31
الثاني من كل عام، 
كما هو محدد في 

تدّفق الِمّنح جدول 
 .االستثمارية الّسنوية

 
و سوف تكون 
المجالس القروية 

ملزمة باإلفصاح العام 
عن الخطط 

االستثمارية السنوية. و 
سوف تقوم وزارة الحكم 
المحلي برصد التحقق 
 من هذا المؤشر. 
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النتائج الوسيطة 
:  3 –للمؤشر 

النسبة المئوية 
للمجالس القروية 
التي تقّدم موازناتها 
السنوية لوزارة الحكم 

ي ف المحلي إلكترونياً 
الوقت المحدد، والتي 
قامت باإلفصاح عن 
 موازناتها على المأل.

 %60 %50 %40 %30 -- 10 ال % ال

السنة 
المالية 
18 

والسنة 
المالية 
20 

 تقارير عن
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 
 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

سوف تؤّكد وزارة 
الحكم المحلي تقديم 
الموازنات إلكترونيًا، 

المناسب،  في الوقت
وذلك بعد الوفاء 
بالمواعيد النهائية، 
المحّددة في جدول 

تدفق المنح 
االستثمارية السنوية؛ 

 15أي بحلول يوم 
تشرين الثاني / نوفمبر 

2015.  
سوف ُتِعدُّ وزارة الحكم 
المحلي أيضًا الوثائق 

التي توضح 
الّتخصيص الفعلي 
ومبلغ الصرف لكل 
مجلس قروي، وسوف 

ر طويتُبلغ صندوق ت
قراض البلديات   لك.بذوا 

سوف يقوُم صندوُق 
قراض البلديات  تطوير وا 
بإبال  وكيل التحقق عن 
تحقيق جميع المؤّشرات 
المرتبطة بالصرف. 
وسوف يتّم تقديم تقرير 
الّتحّقق إلى البنك 

 الدولي.
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النسبة المئوية لخط 
األساس مبنية علو تلك 
المجالس القروية التي 
 تقامت بتقديم الموازنا

الموافق عليها لوزارة 
الحكم المحلي. لم تكن 
هنالك معلومات متوفرة 
بخصوص اإلفصاح 
العام عم موازنات تلك 

 المجالس.
 المؤّسسية )المؤّسساتّية( لتقديم خدمات البنى الّتحتية الُمحّسنة الّنُظمتقوية : 2 –النتائج الوسيطة للمجال 

النتائج الوسيطة 
النسبة : 4 –للمؤشر 

المئوية السنوية 
للمجالس القروية 

التي انتهت من تنفيذ 
 %60ما ال يقّل عن 

من خططها 
االستثمارية الرأسمالية 
السنوية )من حيث 
النفقات( بحلول نهاية 

 كل سنة مالية.

 سنوياً  %70 %65 %60 %55 -- 0 ال % ال

تقارير عن 
البرنامج 

 برنامج)
الّتحسين 
“LGSIP”) 
 
 

بيانات خّط 
األساس 
 المرجع

ي في الخطط 
االستثمارية 
الرأسمالية 
السنوية 

"ACIPs" 
 

نظام المتابعة 
والتقييم لدى 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 
ووزارة 
الحكم 
 المحلي
 
 
 

وكيل تحّقق 
 مستقل

 يتم الّتعبير عن النسبة
المئوية لما يتّم تنفيذه 

من الخطط 
ة الرأسمالياالستثمارية 

السنوية بقيمة نقدية 
من الّنفقات مقسومًة 
على الكلفة التقديرية 
للُمجمل النقدي للخطة 
 االستثمارية الرأسمالية.

 يستعين وسوف
صندوق تطوير 
قراض البلديات  وا 

 تحّققات فنّية مستقلةب
من أجل الّتحّقق من 

الجودة الفنية 
الستثمارات الخطط 
االستثمارية الرأسمالية 

وية الُمنّفذة ضمن السن
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صندوق 
تطوير 
البلديات 
 واإلقراض

 
 

الّنشاطين الفرعيين 
 األول والثاني.

النتائج الوسيطة 
العدد : 5 –للمؤشر 

الّتراكمي للمشاريع 
المشتركة التي تتم 
 الموافقة عليها.

 18 14 10 6 -- 0 نعم % ال

سنويًا 
ابتداًء 
من 
 السنة 
المالية 
17 

تقارير عن 
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 
 

نظام المتابعة 
والتقييم لدى 
صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات
 

 قيم األهداف تراكمية.
 

سوف ُيعدُّ صندوق 
قراض  تطوير وا 

البلديات تقارير مالية 
تُبّين عدد المشاريع 
المشتركة التي تّمت 

 الموافقة عليها.
 

سوف ُيعدُّ صندوق 
قراض  تطوير وا 

البلديات تقارير عن 
جميع تحقيق 

المؤّشرات المرتبطة 
بالصرف وُيقّدمه إلى 
وكيل الّتحقق المستقل، 
وسوف ُيقّدم تقرير 
الّتحقق إلى البنك 

 الدولي.
النتائج الوسيطة 

عدد  :6 –للمؤشر 
مجالس الخدمات 

المتأهلة  المشتركة

 -- 22 -- 18 -- 14 ال عدد ال
مرتان 
في 
 السنة

تقارير عن 
برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP" 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 

 األهداف تراكمّية.قيم 
 

سوف ُتعدُّ وزارة الحكم 
المحلي تقارير تقّدمها 
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للتمويل ضمن 
برنامج الّتحسين 

“LGSIP”. 

 
تقييم أهلية 
مجالس 
الخدمات 

المشتركة كل 
 سنتين.
 

نظام المتابعة 
والتقييم لدى 
صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
 البلديات

ووزارة 
الحكم 
 المحلي

صندوق تطوير  إلى
قراض البلديات  وا 

استنادًا إلى تقييم أهلية 
مجالس الخدمات 

المشتركة الذي ُيجرى 
م كل سنتين، وُتِعدُّ وتقدّ 
مجالس الخدمات 

المشتركة تقارير سنوية 
 عن أهليتها.

النتائج الوسيطة 
حصة  :7 –للمؤشر 

المواطنين )النساء / 
المستضعفون / 
المهّمشون( الذين 
شاركوا في 
االجتماعات 

التشاورية للخطط 
االستثمارية الرأسمالية 

 السنوية

 30 - 30 - 30 صفر ال % ال

السنة 
المالية 

، و 17
السنة 
المالية 
18 

والسنة 
المالية 
20 

تقارير 
المستشارين 
المختصين 
بدعم المنهج 
 التشاركي 

 
تحقق وزارة 
 الحكم المحلي

 
 تقارير عن 
برنامج 
التحسين 
“LGSIP”  
 

تقييم األثر 
على 

صندوق 
تطوير 
قراض  وا 
البلديات، 
وزارة الحكم 
 المحلي

ُيتوقَّع من وزارة الحكم 
المحلي إبال  صندوق 

إقراض وتطوير 
البلديات بحصص 
الفئات المهّمشة 
والمستضعفة في 

االجتماعات التشاورية 
الخاصة بالخطط 

االستثمارية الرأسمالية 
الّسنوية، وذلك استنادًا 
إلى العدد اإلجمالي 
للمشاركين في تلك 
االجتماعات. أما 
لك تالحصص الفعلية ل

الفئات، فسوف تقوم 
وزارة الحكم المحلي 
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المستفيدين 
 في السنة

 18 المالية
المالية والسنة 
من  20

برنامج 
 الّتحسين 

"LGSIP"  
 

نظام المتابعة 
والتقييم لدى 
صندوق 
إقراض 
وتطوير 
 البلديات

بالّتبليغ عنها في 
السنتين األولى والثالثة 
من برنامج التحسين 

LGSIP” وذلك ،
استنادًا إلى البيانات 
الفعلية المستقاة من 
عمليات إعداد / 
تحديث الخطط 

االستثمارية الرأسمالية 
السنوية والعمليات 
التشاورية بشأنها. 

دم تخوُيفترض أن ُيس
تقييم األثر على 
المستفيدين من 

البرنامج في السنتين 
 20و  18الماليتين 

للتحقق والّتأكد من 
النتائج التي تقّدمها 
وزارة الحكم المحلي. 
وسوف يتضمن الهدف 
التنموي للمشروع 

تعريفًا واضحًا للفئات 
المهّمشة والمستضعفة 
 المناظرة لهذا المؤشر.

للهدف  8 -المؤّشر
 :للمشروع الّتنموي

المستفيدون مباشرًة 
من البرنامج )عدد(، 

عدد  نعم
 ال )%(

 صفر
 
 
 صفر

- - 

230.000  
 
 
50 

- 

350.000  
 
 
50 

السنة 
المالية 
18 

والسنة 

بيانات خط 
األساس 
المرجعي 
للخطط 

االستثمارية 

صندوق 
إقراض 
وتطوير 
 البلديات

المستفيدون مباشرة من 
برنامج التحسين 

“LGSIP”  هم الناس أو
التي المجموعات 
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ومنهم )نسبة مئوية( 
 إناث

المالية 
20 

الرأسمالية 
 السنوية.
 

تقارير برنامج 
التحسين 
“LGSIP”. 
 

تقييم األثر 
على 

المستفيدين 
 في السنة

 18 المالية
المالية والسنة 
من  20

برنامج 
الّتحسين 

"LGSIP"  
 

نظام المتابعة 
والتقييم لدى 
صندوق 
إقراض 
وتطوير 
 البلديات

تستمدُّ منفعتها مباشرة 
 من أي تدخل.

 
األهداف الُمحّددة 

 18الماليتين للسنتين 
هي قيٌم  20و 

تقديرّية. وسوف ُتحدَُّث 
األهداف الفعلية 
استنادًا إلى الخطط 
االستثمارية الرأسمالّية 
السنوية. وقد جاءت 
التقديرات متحفظًة 
ألنها ال تأخذ في 

 الُحسبان العدُّ المزدوج. 
 

باعتباره مدير برنامج 
أي  ،”LGSIP“التحسين 

“Program 
Secretariat”   فإّن

صندوق إقراض 
وتطوير البلديات 
سوف يكون مسؤواًل 
عن تكليف جهة ما 
بإجراء "تقييم مستقل 

لألثر على 
المستفيدين"، مع تحديد 

خطوط األساس 
المرجعية له في السنة 

 .18المالية 
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 رف وبروتوكوالت الّتحّققترتيبات الصَّ و رف، رتبطة بالصَّ المؤّشرات المُ : 3-لحق المُ 
 ”DLI“: مصفوفة المؤّشرات المرتبطة بالصرف 1 –الجدول 

 

مجموع 
التّمويل 

المُخّصص 
للمؤّشر 
المُرتبط 
 بالّصرف

المئوية  %
لمجموع 
 التمويل 

خط األساس 
المرجعي 
للمؤشر 
المرتبط 
 بالصرف 

 شيرّي لتحقيق األهداف المُرتبطة بالّصرفاإلطار الّزمني التّأ

السنة األولى أو  النتيجة الُمسبقة
 الفترة األولى 

السّنة الثانية 
أو الفترة 
 الثانية

السّنة الثالثة أو 
 الفترة الثالثة

السنة الرابعة أو 
 الفترة الرابعة

السنة الخامسة 
أو الفترة 
 الخامسة

رف   1 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 1) ة : اّتخررراذ خطوات تمكينيرررّ

وزارة  هااتبنّ ، تلتقوية الحكم المحلي
 ال   الحكم المحلي 

 ”adoption“إقرررررررررار  (1)
للحوكمررة إطررار موحررد 

تقررررديم الخرررردمررررات في 
 المشتركة.

 ”adoption“إقرار   (2)
معرررادلرررة تخصررررررررررررريص 
المنح الرأسرررررررررررررمرررررراليررررررة 

 السنوية  

تعليمات  إصررررررررررردار 
ات للهيئ العام الشراء

من أجرررررل  المحليرررررة
 ترررأميناتبررراعهرررا في 

 عمليررررررات الشرررررررررررررراء
 .للخدمات المحلية

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 - - - - 0.8 1.0  %10 1.8 دوالر أمريكي(:

رف   2 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 2) :  المجررالس القرويررة إبال

صرررررررات المنح الرأسرررررررمالية  بمخصرررررررّ
نوية  المسرررررررررررررتندة إلى معادلة السرررررررررررررّ

، في الوقرت المحردد التخصررررررررررررريص
  .المحددوصرفها لها في الوقت 

 ال  

 

 ال ينطبق

اإلبال  عن 
الحصص 
المرتبطة 

بخطط تمويل 
المنح  

االستثمارية 
الرأسمالية 
السنوية،  

اإلبال  عن  
الحصص 

المرتبطة بخطط 
تمويل المنح  
االستثمارية 
الرأسمالية 

السنوية،  بتاريخ 
يناير كانون  15

اإلبال  عن 
الحصص 

المرتبطة بخطط 
تمويل المنح  
االستثمارية 

الية الرأسم
السنوية،  بتاريخ 

يناير كانون  15

اإلبال  عن 
الحصص 

المرتبطة بخطط 
تمويل المنح  
االستثمارية 
الرأسمالية 

السنوية،  بتاريخ 
يناير كانون  15
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 15بتاريخ 
يناير كانون 
الثاني، و 
تحويل تلك 
الحصص 
للمجالس 
القروية 
المؤهلة 
 31بتاريخ 
كانون يناير 

 الثاني.

الثاني، و تحويل 
تلك الحصص 
للمجالس القروية 
المؤهلة بتاريخ 

يناير كانون  31
 الثاني.

الثاني، و تحويل 
تلك الحصص 
للمجالس القروية 
المؤهلة بتاريخ 

يناير كانون  31
 الثاني.

الثاني، و تحويل 
تلك الحصص 
 ةللمجالس القروي
المؤهلة بتاريخ 

يناير كانون  31
 الثاني.

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 0.8 0.8 0.8 0.8    %18 3.2 دوالر أمريكي(:

رف   3 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 3) الّنسرررربة المئوية للمجالس :

 القروية التي تستوفي سنويًا معايير
تحررديررد األهليررة لبرنررامج تحسرررررررررررررين 
نظرررررام الُحكم المحلي والخررررردمرررررات 

 المحلية. 

 ال  

 

 %70 %70 %60 %50 ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 1.5 1.5 1.0 1.0  -  %28 5.0 دوالر أمريكي(:

رف   4 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 4) العدد التراكمي للمشررراريع :

 يها. الموافقة علتتم المشتركة التي 
 صفر  

 
 18 14 10 6 ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 1.0 1.0 1.0 1.0    %22 4.0 دوالر أمريكي(:
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رف   5 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 5) ُمجمل النفقات )%( من :

المشررررررررررراريع المشرررررررررررتركة التي تّمت 
  الموافقة عليها.

 صفر  

 

 %50 %40 %30 ال ينطبق ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 0.5 0.5 0.5     %8 %1.5 دوالر أمريكي(:

رف   6 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 6) تبنِّي وزارة الحكم المحلي :

فاقية  خطوات لتحسرررين مسرررتوى الشرررّ
 النقل على الطرقفي تحديد رسرروم 
 وقابلية التّنّبؤ بها. 

 ال  

 

 ال ينطبق

االنتهاء من 
تقديم توجيه 

ي إصالح
 بخصوص

النقل رسوم 
 على الطرق
إلى مجلس 
الوزراء 

 للموافقة عليه

ُيصَرُف سنويًا ما 
ال َيقّل عن نسبة 

من  25%
الُمخّصص 
الّسنوّي لرسوم 
 النقل على الطرق
إلى المجالس 
القروية على 

المعايير أساس 
المنصوصة في 

عمليات دليل 
 البرنامج.

 ال ينطبق ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
   0.7 0.3    %6 1.0 دوالر أمريكي(:

رف   7 –المؤشّّّّّر المرتبط بالصّّّّّّ
(DLI 7) تنفيذ وزارة الحكم المحلي :

نشررراطات بناء القدرات اسرررتنادًا إلى 
السرررررررررررررنويرررة خطرررة تطوير القررردرات 

 لديها.

 ينطبقال   

 
إعداد الخطة 

الخمسية لتطوير 
 القدرات

تنفيذ خطة 
تطوير 
 القدرات
 السنوية 

تنفيذ خطة 
 تطوير القدرات

 السنوية

تنفيذ خطة 
 تطوير القدرات

 السنوية
 ال ينطبق

المبلغ الُمخصرررررررررررررص )    مليون 
 - 0.4 0.5 0.4 0.2   %8 1.5 دوالر أمريكي(:
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مجموع التمويرررررررل الُمخصررررررررررررررص 
 3.8 4.2 4.5 3.5 1.0 1.0  %100 18.0 )     مليون دوالر أمريكي( 
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 23: جدول بروتوكوالت الّتحّقق من المؤّشرات المرتبطة بالّصرف2 –الجدول 

المؤشر المُرتبط  الرقم
 "DLIبالّصرف "

تعريف / وصف اإلنجاز 
 المُتحقِّق

تصاعديّة المبالغ 
المصروفة )نعم / 

 ال(

 بروتوكول تقييم تحقيق المؤّشرات المُرتبطة بالّصرف والتّحّقق من البيانات / النتائج
مصدر البيانات / 

 الجهة
الكيان الذي يقوم 

 اإلجراء بالتّحقق

المؤشر 
المرتبط 
بالصرف 

- 1 
(DLI#1) 

ة  اّتخررررراذ خطوات تمكينيرررررّ
 ،لتقويرررررررة الحكم المحلي

اهرررررررا وزارة الررحرركررم  تررترربررنرررررررّ
 المحلي

بحلول موعررررد التوقيع على 
المنحرررررررة، تكون "النترررررررائج 
الُمسررررررررررررربقرررررة" قرررررد تحّققرررررت. 

 األخرىالنتيجرررررررة وتتحّقق 
 . 2016في السنة المالية 

األمررررررانررررررة العررررررامررررررة  وزارة الحكم المحلي ال
 لمجلس الوزراء

قراض  سررررررررررروف يقوم صرررررررررررندوق تطوير وا 
البلديات، اسررتنادًا إلى خطاب رسررمي من 
وزير الحكم المحلي أو من ُيكّلفه، بإعالم 
البنك الدولي بإنجاز "النتائج الُمسررررررررررربقة"، 
وسررررررروف يقوم أيضرررررررًا بتقديم الوثائق ذات 
العالقرررررة، والمطلوبرررررة لصررررررررررررررف مبرررررالغ 
التمويرررررل. وُتعتبر كرررررل "نتيجرررررة مرتبطررررة 

)أي: صررررررررررف مبلغ  ”DLR“بالصررررررررررف" 
 ومنها "النتائج الُمسرربقة"، نتيجةً  ،التمويل(

مسرررررتقلًة بذاتها، وسررررروف ُيكافُأ إنجاز كّل 
نتيجة منها، بشرررركل متناسررررب، من المبلغ 

 الُمخّصص "للنتائج المسبقة". 
 

 ف يتحّقق أمين عام مجلس الوزراءو وسرررررر
 من إنجاز النتائج المسبقة. 

المجررررالس القرويررررة إبال   2
صرررررات  المنح عن مخصرررررّ

نويررة  الرأسرررررررررررررمرراليررة السرررررررررررررّ
المسرررررررررررررتنررردة إلى معرررادلرررة 

في الوقت  التخصررررررررررررريص

المالية اتبداًء من السرررررررررررررنة 
برنامج الّتحسرررررين من  17
"LGSIP"  .فصاعدًا 
 

ق  وزارة الحكم المحلي ال حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 المستقل

برنررامج ابتررداًء من السرررررررررررررنررة الثررانيررة من 
، سررررررررررررروف ُيعِلُم "LGSIPالّتحسررررررررررررررين "

قراض البلديات البنك  صررررررررندوق تطوير وا 
الدولي بتاريخ ووسيلة نشر الُمخصصات 

                                                           
كانون األول / ديسرررررمبر من كل عام. والسرررررنة المالية الوارد ذكرها في الجدول ُتشرررررير إلى السرررررنة المالية للسرررررلطة  31دورة السرررررنة المالية للسرررررلطة الفلسرررررطينية مع دورة السرررررنة الميالدية، وتنتهي في يوم  بقتتطا   23

 الفلسطينية. 
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، وصررررفها لها في المحدد
  .المحددالوقت 

االنرررررترررررهررررررراء مرررررن نشرررررررررررررررررر 
صررات السررنوية من  الُمخصررّ
المنح الرأسررررررمالية في موعد 

الثاني / كانون  15أقصررراه 
ينرراير من السرررررررررررررنررة المرراليررة 

ن صرررررررررفها في مالجارية، و 
يناير /  31موعد أقصرررررررررراه 

كرانون الثراني من السرررررررررررررنرة 
 نفسها.

السرررررررررررررنوية، وسررررررررررررروف يقّدم الوثائق ذات 
 العالقة بالمبالغ المصروفة. 

تتحّقق وكالة التحقق المسرررررتقلة من إبال  
صررات السررنوية  المجالس القروية بالُمخصررّ

للمنح الرأسررررررررمالية ضررررررررمن الفترة المبدئية 
زمنيررة المّتفق عليهررا، ومن االنتهرراء من ال

صررررررررررررررف مبررالغ التمويررل بحلول الموعررد 
المّتفق عليررره للمجرررالس القرويرررة المؤهلرررة 

 لتلّقي التمويل. 
الرررّنسرررررررررررررررربرررررررة الرررمرررئرررويرررررررة  3

للمجرررالس القرويرررة التي 
تسررررتوفي سررررنويًا معايير 
تحررديررد األهليررة لبرنررامج 
تحسررررررررررررررين نظررام الُحكم 
الررمررحررلرري والررخررررررردمرررررررات 

 المحلية.

نوية ُمحّددة  األهداف السرررررررررررررّ
من حيث الّنسررررررررررررب المئوية 
للمجرررررررالس القرويرررررررة التي 
تسررررررررررتوفي شررررررررررروط األهلية 
الرررمرررحرررررررددة فررري بررررنرررررررامرررج 

. وهذه ”LGSIP“الّتحسررررررين 
 األهداف الّسنوية هي: 

 
: 2017السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 

مرررررن الرررررمرررررجرررررررالرررررس  30%
القرويررة على األقررل، وبحررد  

 .%50أقصى 
 

: 2018السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 
مرررررن الرررررمرررررجرررررررالرررررس  40%

القرويررة على األقررل، وبحررد  
 .%60أقصى 

 

ق  وزارة الحكم المحلي ال حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 المستقل

قروية، سرررررررررنوّيًا، سررررررررروف تقوم المجالس ال
بإبال  وزارة الحكم المحلي بمدى امتثال 
المجالس لشرررررروط األهلية لتلّقي الّتمويل. 
وسرررروف تقوم وزارة الحكم المحلي بتجميع 
محتويرررررررات قرررررررائمرررررررة الّتحّقق في التقييم 

 السنوي ألهلية المجالس القروية. 
 

قراض  وسرررررررروف يقوم صررررررررندوق تطوير وا 
ة الحكم ر البلديات بتجميع البيانات من وزا

بالغها لوكيل التحقق المسرررررتقل  المحلي وا 
عطاء نسخة منها إلى البنك الدولي.   وا 

 
وسوف يتحّقق وكيل التحقق المستقل من 
 النتيجة المبّلغ عنها، ثم يقوم بنقل النتائج
 التي يتوّصل إليها إلى البنك الدولي. 
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: 2019السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 
مرررررن الرررررمرررررجرررررررالرررررس  50%

القرويررة على األقررل، وبحررد  
 .%70أقصى 

 
: 2020السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 

مرررررن الرررررمرررررجرررررررالرررررس  60%
القرويررة على األقررل، وبحررد  

 .%70أقصى 
راكررررررمرررررري  4 الررررررعررررررردد الررررررتررررررّ

للمشرررررررررراريع الُمشررررررررررتركة 
الرررتررري ترررترررم الرررمررروافرررقرررررررة 

 عليها.

سررررررررررررروف يوافق صرررررررررررررندوق 
قراض البلرررررديرررررات  تطوير وا 
على المشررررررراريع المشرررررررتركة 
وفق الخطط االسررررررررررررتثمارية 
الرأسمالية السنوية لمجالس 
الخررررررردمرررررررات المشرررررررررررررتركرررررررة 

 المؤّهلة.
 

تررركرررون قررريرررمرررررررة األهرررررررداف 
المطلوبرررررررة للموافقرررررررة على 
المشررررراريع المشرررررتركة ابتداء 

من  17المالية من السررررررررنة 
حسررررررررررررررررريرررن  بررررنرررررررامرررج الرررترررّ

"LGSIP"  كرررررررمرررررررا يرررررررلررررررري
 )تراكمّيًا(: 

 
  6: 2017السنة المالية 
  10: 2018السنة المالية 

صرررررررررررررنرررردوق تطوير  ال
قراض البلديات  وا 

ق  حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 ”IVA“المستقل 

سوف يبّين التقرير الصادر عن صندوق 
قراض البلررديررات ترراريخ الموافقررة  تطوير وا 
على المشرررررررراريع المشررررررررتركة وتفاصرررررررريلها 
األخرى. وسررررررررروف ُيعدِّ صرررررررررندوق تطوير 
قراض البلديات تقارير موّحدة عن عدد  وا 
المشرررررررررراريع المشررررررررررتركة التي تتّم الموافقة 
عليها سرررنويًا، وتقديمها إلى وكيل الّتحّقق 

ل، مع تزويد البنك الدولي بنسررخة المسررتق
 منها. 

 
وسوف يتحّقق وكيل الّتحّقق المستقل من 
 النتيجة، وُيسررررررررلِّم تقرير الّتحّقق إلى البنك

 . الدولي
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  14: 2019السنة المالية 
 18: 2020السنة المالية 

ُمجمررل النفقررات )%( من  5
المشررراريع المشرررتركة التي 

 تّمت الموافقة عليها.

ُيقاُس مستوى كفاءة اإلنفاق 
على المشررررررراريع المشرررررررتركة 
 من خالل النسبة التالية: 

 
النفقرررات الفعليرررة المتراكمرررة 
مة  للمشرراريع المشررتركة مقسررّ
عررلررى الررمررجررمرروع الررتررّراكررمرري 
للمبررررالغ المصرررررررررررررروفررررة من 
الرررمررروازنرررررررة لرررلرررمشررررررررررررررررررراريرررع 

 المشتركة.
 

أهداف هذا المؤشررررررر ابتداًء 
تنصُّ  18المالية من السنة 
األدنى، وأداء  على الحررررررد

، وهي ةالنفقررررررات المطلوبرررررر
 على النحو اآلتي: 
: 2018السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 

30%  
: 2019السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 

40% 
: 2020السرررررررررررررنرررة المررراليرررة 

50%  

صرررررررررررررنرررردوق تطوير  ال
قراض البلديات  وا 

ق  حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 المستقل

قراض  سرررررررررررروف ُيعدُّ صررررررررررررندوق تطوير وا 
البلررررديررررات تقررررارير مرررراليررررة تبّين النفقررررات 

لجميع المشرررررراريع المشررررررتركة التي الفعلية 
تتم الموافقة عليها ضمن برنامج الّتحسين 

“LGSIP” كما تُبيِّن المبالغ المصرررررررررررروفة ،
من الموازنررة. وسررررررررررررروف يتم تجميع هررذه 
المبررالغ في أرقررام إجمرراليررة لكررل سرررررررررررررنررة 
بعينها، وحسرررررراب نسرررررربتها. وسرررررروف يقوم 
قراض البلديات بإبال   صرررندوق تطوير وا 

ة تقل بالنسرررررررب المئويوكيل الّتحّقق المسررررررر
لهذه النفقات، ومنها القيود والسرررررررررررررجالت 
ألغراض الّتحّقق. وسررررررررررررروف ُيبلُغ وكيرررُل 
الّتحّقق المسرررررررررررررتقرل البنرَك الردولي بنتيجرة 

 ذلك. 

تبنِّي وزارة الحكم المحلي  6
خطوات لتحسررين مسررتوى 
فاقية في تحديد رسرروم  الشررّ

سررررررروف تضرررررررُع وزارة الحكم 
المحلي، بحلول السرررررررررررررنررررررة 

بررررنرررررررامرررج الرررثرررررررانررريرررررررة مرررن 

ق  وزارة الحكم المحلي ال حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 المستقل

وسرررررررررررررروف ترقروم وزارة الرحركرم الرمرحرلري، 
 تاباإلضررافة إلى نسررخة القرار / التوجيه

تخصررررررريص بإصرررررررالح  ةالقاضررررررري ةالجديد
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ية وقابل النقل على الطرق
  التّنّبؤ بها.

، وتقّدم "LGSIP"الّتحسرررررين 
إلرررى مرررجررلررس  تتررروجررريرررهرررررررا

 ،االوزراء للموافقرررررررة عليهررررررر
ص خصّ قضي بأن يّتسم مُ ت

 النقل على الطرقرسررررررررررررروم 
لجميع المجررررالس القرويررررة، 

فافية وبقابليته للتّ  نبؤ بالشرررررررررررررّ
به؛ وسوف تقوم تلك الوزارة 

( تارار )التوجيهررربتنفيرررذ الق
، 18المالية في السررررررررررنوات 

برنررررررامج من  20، و 19
 . "LGSIP"الّتحسين 

، بإعداد الوثائق النقل على الطرقرسرررروم 
التي تبّين المخّصص الفعلي لكل مجلس 

يقوم قروي وصررررررررررررفه له. كذلك سررررررررررروف 
جمع ب صندوق تطوير و إقراض البلديات

الوثاشرررررررررق الضررررررررررورية التي تبّين تحقيق 
رف"، وبتسررررليمها  ر المرتبط بالصررررّ "المؤشررررّ
إلى وكيل الّتحّقق المسررررررررررررتقل. وسرررررررررررروف 
 ةيتحّقق وكيل الّتحّقق المستقل من النتيج

المبلَّغة له، وسررررررررررررروف ُيبّلغ البنك الدولي 
 بنتائج الّتحّقق. 

تنفيررذ وزارة الحكم المحلي  7
نشررررررررررررراطات بناء القدرات 
اسرررررررررررررتنادًا إلى خطة بناء 
 القدرات السنوية لديها. 

سررررررررررررروف تقوم وزارة الحكم 
المحلي بتنسررررررررررررريق عمليرررررة 
الررردعم المطلوبرررة للمجرررالس 
القروية ولمجالس الخدمات 

ير تقدالمشتركة عن طريق  
عمليررة دعم بنرراء فضرررررررررررررررل 

القرردرات التي يقوم بتنفيررذهررا 
،  الشرررررررررررررركرررراء في التنميررررة

وكرررذلرررك عن طريق تحرررديرررد 
الفجوات في تلرررك العمليرررة. 
وسررررررررررررروف يتم جمع هرررررررذه 

 خطرررة الالفجوات من خالل 
سرررررنوية لتطوير الخمسرررررية ال

، و التي سررررررررررررروف القررردرات
يتمخض عنهرررررررا الخطرررررررة 

ق  وزارة الحكم المحلي ال حررررقررررّ وكرررريرررررررل الررررتررررّ
 المستقل

دُّ وزارة الحكم المحلي خطررة  سررررررررررررروف ُتعررِ
خمسية لتطوير القدرات في السنة المالية 

، وتشرررررررررررررمررل هررذه الخطررة خطوط 2016
ة افاألسراس المرجعية واألهداف. وباإلضر

إلى ذلك، فإّن وزارة الحكم المحلي سرروف 
ُتِعدُّ خطة تطوير القدرات السرررررررررررررنوية قبل 
بداية كل سنة مالية. وسوف تعمل خطة 
تطوير القدرات هذه على تحديد مختلف 
سررررربل دعم القدرات التي يقّدمها الشرررررركاء 
برررل التي  في التنميرررة، مع تحرررديرررد السرررررررررررررّ
سررررررررررتتولى وزارة  الحكم المحلي بنفسررررررررررها 

الع بتنفيذها. وسررررررروف يصرررررررف االضرررررررط
التقرير دعم القرررردرات التي تم تقررررديمهرررررا 
خالل العام الماضررررررري، ومنها المخرجات 
التي تتحّقق إزاء األهداف، والنشررررررررررراطات 
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السرررررررررررررنوية لتطوير القدرات 
لتنفيذها بشرركل سررنوي طيلة 

 . سنوات البرنامج
 

وسررررررررررررروف يتم تقييم نوعيرررة 
خطط بنررراء القررردرات هرررذه، 
وقرررررردرتهررررررا على معررررررالجررررررة 
العناصرررر األسررراسرررية لألداء 
سررررررررررررري للمجررررررالس  المؤسرررررررررررررّ

 اسرررررتنادًا إلىالقروية، وذلك 
خطوط األسررررررراس المرجعية 
واألهداف الُمّتفق عليها في 

 خطة تطوير القدرات.

ة. التي كان ُيعَتَزُم تنفيذها في السنة التالي
وسررررررررررررروف يتم إعررداد أول تقرير من هررذا 

، 2016النوع قبل حلول السررررررررررررنة المالية 
ن برنامج الّتحسررررررررريترة وتسررررررررتمرُّ طوال ف

"LGSIP" وسررررررررررررروف تقوم وزارة الحكم .
المحلي بتنفيررذ مختلف نشرررررررررررررراطررات بنرراء 
القرردرات الموصررررررررررررروفررة في خطررة تطوير 

ة و باالسررتناد إلى طبيعالقدرات السررنوية. 
رصررودة في الخطة، سرروف النشرراطات الم

تكون تلك النشررررررررررررراطات إما منفذة داخليًا 
ن مباالعتماد على خبرة طواقم الوزارة أو 

خالل اسرررررررررررررتخرررردام خبرات خررررارج الوزارة 
“outsourced”   و بتمويل من برنامج ،

أو من التمويرررل   ”PforR“التحسرررررررررررررين 
كذلك سررررررررروف الموازي لشرررررررررركاء التنمية. 

قراض البلديات  يقوم صررررررررررررندوق تطوير وا 
بتسرررررررررررررليم هذه التقارير إلى وكيل الّتحّقق 
عطاء  المسرررررررررررتقل لغرض الّتحّقق منها، وا 
 نسخة من ذلك الّتحّقق إلى البنك الدولي. 
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 : جدول الصرف من البنك الدولي 3الجدول 

المؤشر المرتبط  #الرقم
 بالصرف

التّمويل 
المُخّصص 
للمؤّشر 
المرتبط 
بالصرف 
من البنك 
 الدولي 

 ومن هذا التّمويل يتوافر: 
الموعد النهائي 
لتحقيق المؤشر 

المرتبط 
 1بالصرف

القيمة الدنيا للمؤشر 
المرتبط بالصرف، 

والتي ينبغي تحقيقها 
للشروع في إطالق 
المبالغ التيُ تصرف 
من التمويل المقّدم من 

 2البنك الدولي

القيمة )القيم( 
الُقصوى التي يُتوقَّع 
تحقيقها الستيفاء 

أغراض صرف مبالغ 
التمويل من البنك 

 3الدولي.

نشر مبلغ التّمويل الذي ينبغي 
صرفه في مقابل تحقيق قيمة 
)قيم( المؤّشرات المرتبطة 
 4بالصرف والتّحّقق منها

للنتائج 
 الُمسبقة

للسّلف أو 
الّدفعات 
 المقدمة

اّتخاذ خطوات  1
 تمكينّية لتقوية الحكم

زارة و  ، تتبّناهاالمحلي
 الحكم المحلي

1.8 1.00 
 

نتيجة مسبقة  
للنتيجة المرتبطة 
 )بالصرف رقم 
DLR # 1.1) 
السنة المالية 

للنتيجة  2016
المرتبطة 

بالصرف رقم  
(DLR # 1.2) 

 Not scalable“” ةللزيادغير قابل  ال ينطبق ال ينطبق

المجالس إبال   2
القروية بمخّصصات 

المنح الرأسمالية 
الّسنوية المستندة إلى 
 معادلة التخصيص
، في الوقت المحدد
وصرفها لها في 

 .المحددالوقت 

 ”Not scalable“ ةقابل للزيادغير  ال ينطبق ال ينطبق تاريخ اإلقفال   3.2
إذا لم يتم تحقيق الهرردف المحررّدد 
لسرررررررنة ما ُمحّددة بعينها، سررررررروف 

رف غير المنص ُيعاُد توزيع المبلغ
بالّتسررررررررررررراوي على المبالغ الُمتوقَّع 

 صرفها للّسنوات التالية. 

الّنسبة المئوية  3
للمجالس القروية 
ًا التي تستوفي سنوي

5.00 
 
 

  تاريخ اإلقفال  
 
 

 
 
 

ص لكل سررررررنة مبلٌغ ُمحّدٌد  ُيخصررررررّ
بررررررالحرررررردِّ األدنى للقيمررررررة الرررررردنيررررررا 

افًة إضللمؤشر المرتبط بالصرف 
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معايير تحديد 
األهلية لبرنامج 

تحسين نظام الُحكم 
المحلي والخدمات 

 المحلية.
النتيجة المرتبطة 

 :فبالصر 
(DLR # 3.1) 

والنتيجة المربتطة 
 # DLR)بالصرف: 

3.2) ، 
والنتيجة المربتطة 

 # DLR)بالصرف: 
3.3)، 

والنتيجة المرتبطة 
 # DLR)بالصرف: 

3.4)، 

 
 
 
 
 

30% 
 
 

40% 
 
 

50% 
 
 

60% 

 
 
 
 
 

50% 
 
 

60% 
 
 

70% 
 
 

70% 

 %1مبلٌغ إضررررررررررررررررافي لكررررل  إلى
إلى أن  يصررررررررل المبلغ إلى  ،زيادة

القيمة القصرررررررروى لقيمة المؤشررررررررر 
 المرتبط بالصرف. 

 
 

إذا لم يتم تحقيق الهرردف المحررّدد 
لسرررررررنة ما محّددة بعينها، سررررررروف 

ف المبلغ غير المنصر  ُيعاُد توزيع
بالّتسررررررررررررراوي على المبالغ الُمتوقَّع 

 صرفها للّسنوات التالية.

العدد الّتراكمي  4
للمشاريع الُمشتركة 
التي تتم الموافقة 

 عليها.
 

النتيجة المرتبطة 
 بالصرف 

(DLR # 4.1،) 
والنتيجة المرتبطة 

 # DLRبالصرف: )
4.2)، 

  تاريخ اإلقفال   4.00
 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
 

10 

 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 

 ال ينطبق
 
 

 ال ينطبق

  ”Not scalable“ ةقابل للزيادغير 
 

إذا لم يتم تحقيق الهرردف المحررّدد 
لسرررررررنة ما محّددة بعينها، سررررررروف 
ُيعاُد توزيع المبلغ غير المنصرف 
بالّتسررررررررررررراوي على المبالغ الُمتوقَّع 

 صرفها للّسنوات التالية.
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والنتيجة المرتبطة 
 # DLR)بالصرف 

4.3)، 
والنتيجة المرتبطة 

 # DLR)بالصرف: 
4.4) 

 
 

14 

 
 

 ال ينطبق
 

ُمجمل النفقات )%(  5
من المشاريع 

المشتركة التي تّمت 
 الموافقة عليها.

 
النتيجة المرتبطة 

 بالصرف 
(DLR # 5.1) 

والنتيجة المرتبطة 
 # DLR)بالصرف: 

5.2) 
والنتيجة المرتبطة 

 # DLR)بالصرف: 
5.3) 

  اإلقفالتاريخ    1.5
 
 
 
 

30% 
 
 

40% 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

 ال ينطبق
 
 

 ال ينطبق
 
 

 ال ينطبق

 ”Not scalable“ ةغير قابل للزياد
 

إذا لم يتم تحقيق الهرردف المحررّدد 
لسرررررررنة ما محّددة بعينها، سررررررروف 
ُيعاُد توزيع المبلغ غير المنصرف 
بالّتسررررررررررررراوي على المبالغ الُمتوقَّع 

 صرفها للّسنوات التالية.

تبنِّي وزارة الحكم  6
المحلي خطوات 
لتحسين مستوى 

الّشفاقية في تحديد 
النقل على رسوم 
ؤ وقابلية التّنبّ  الطرق
 بها.

  تاريخ اإلقفال   1.00
 

 ال ينطبق

 
 

 ال ينطبق

  ”Not scalable“ ةغير قابل للزياد
 

تنفيذ وزارة الحكم  7
المحلي نشاطات 

 ”Not scalable“ ةغير قابل للزياد ال ينطبق ال ينطبق تاريخ اإلقفال   1.5
 



 

- 113 - 

بناء القدرات استنادًا 
إلى خطة بناء 
القدرات السنوية 

 لديها.

إذا لم يتم تحقيق الهرردف المحررّدد 
لسرررررررنة ما محّددة بعينها، سررررررروف 
ُيعاُد توزيع المبلغ غير المنصرف 
 بالّتسررررررررررررراوي على المبالغ الُمتوقَّع

 صرفها للّسنوات التالية.
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ل مشارك: ُمخّصص المؤشر الُمرتبط بالصرف لكل مُ 4 –الجدول    موِّ

الفئة )وتشمل المؤّشر 
رتبط بالصرف حسبما المُ 

 ينطبق(
 بالصرف )حسبما تنطبق( ةالنتيجة المرتبط

المبلغ الُمخصص 
 ياالستئمانللصندوق 

 متعدد المانحين
(MDTF)  ُمعّبٌر عنه(

 بالدوالر األمريكي(

المبلغ الُمخّصص 
لصندوق ل

ة لضفي لاالستئمان
الغربية وقطاع غزة 

(TFGWB) 

 معادلة حساب مبالغ الصرف

المؤشّّر المرتبط بالصّّرف  (1)
(: اّتخاذ DLI #1) 1رقم 

لتقويرررررررة  تمكينيرررررررة خطوات
 ، تتبنررررررراهررررررراالحكم المحلي

 وزارة الحكم المحلي.

 DLR) مالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رق
تبنِّي وزارة الحكم المحلي إطاَر حكم : (#1.1
د  توفير الخرردمررات المحليررة للحوكمررة في موحررّ

المشررررررررررررررتركررة من قبررل أكثر من مجلس قروي 
واحرررررد، وتبّني معرررررادلرررررة لتخصرررررررررررررريص المنح 
االسرررررررررتثمارية الرأسرررررررررمالية السرررررررررنوية للمجالس 

 القروية / مجالس الخدمات المشتركة. 
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
ار تعليمررات الشررررررررررررررراء العررام أصرررررررررررررررد (:#1.2

التّبرراعهررا في تررأمين شررررررررررررررراء للهيئررات المحليررة 
 الخدمات المحلية.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000 
 
 
 
 
 
 
 

800.000 

 ال ينطبق

المؤشر المرتبط بالصرف ( 2)
ّّّّّّّّم      (DLI #2) 2رق
المجررالس القرويررة إبال  

بررررررالمنح الرأسرررررررررررررمرررررراليرررررة 
نوية المسرررررررتندة إلى  السرررررررّ

 في معادلة التخصررررررريص
، و تحويل الوقت المحدد

صررررات إلى  تلك الُمخصررررّ
 الررررقرررررويرررررررة الررررمررررجرررررررالررررس

لرررررررة فرري الرروقرررررررت  الررمررؤهررّ
 .المحدد

 DLR)رقمالنتيجّّّة المرتبطّّّة بّّّالصّّّّّّّّّرف 
إعالم المجالس القروية بمخّصصات (: #2.1

المنح االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية، بحلول 
كررررانون الثرررراني / ينرررراير، وتحويررررل تلررررك  15

صرررررررررررررررات، في الوقررت  ، إلى المحررددالُمخصررررررررررررررّ
كررانون  31المجررالس القرويررة المؤّهلررة بحلول 
 . 2017الثاني / يناير من السنة المالية 

 
 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )

إعالم المجالس القروية بمخّصصات (: #2.2
لول حالمنح االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية، ب

كررررانون الثرررراني / ينرررراير، وتحويررررل تلررررك  15
صررررررات إلى المجالس القروية المؤّهلة  الُمخصررررررّ

كانون الثاني / يناير من السرررررررررررررنة  31بحلول 
 .2018المالية 

 
 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
إعالم المجالس القروية بمخّصصات (: #2.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800.000 

800.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

800.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال ينطبق
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المنح االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية، بحلول 
كررررانون الثرررراني / ينرررراير، وتحويررررل تلررررك  15

صررررررات إلى المجالس القروية المؤّهلة  الُمخصررررررّ
كانون الثاني / يناير من السرررررررررررررنة  31بحلول 
 .2019المالية 

 
 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 

إعالم المجالس القروية بمخّصصات (: #2.4
المنح االسررررررررررررتثمارية الرأسررررررررررررمالية السررررررررررررنوية، 

/ ينراير، وتحويرل تلرك كانون الثراني 15بحلول
صررررررات إلى المجالس القروية المؤّهلة  الُمخصررررررّ

كانون الثاني / يناير من السرررررررررررررنة  31بحلول 
 .2020المالية 

 
 
 
 
 
 
 

800.000 

المؤشر المرتبط بالصرف ( 3)
(: DLI #3) 3رقّّّّّّّم 

الررّنسررررررررررررررربرررررررة الررمررئررويرررررررة 
للمجالس القروية التي 

يد معايير تحد تسررتوفي
األهليرررررة المحرررررددة في 
دليررل عمليررات برنررامج 

 .”LGSIP“الّتحسين 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
 . 2017في السنة المالية  60% (:#3.1

 
 
 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
 .2018في السنة المالية  70% (:#3.2

 
 
 
 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
 .2019في السنة المالية  70% (:#3.3

 
 
 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
 .2020في السنة المالية  80% (:#3.4

 
 
 
 
 
 

1.000.000 
 
 
 
 
 
 

1.500.000 
 
 
 
 
 

1.500.000 
 

 : صفر%30أقّل من  1.000.000
30% :700.000  
 يعني مبلغررراً  %30زيرررادة عن  %1كرررل 

 15.000إضافيًا مقداره 
  1.000.000: %50أكبر من 

 
 : صفر%40أقّل من 

40% :750.000  
يعني مبلغرررًا  %40زيرررادة عن  %1كرررل 

 .12.500إضافيًا مقداره 
 1.000.000: %60أكبر من 

 
 

 : صفر %50أقّل من 
50% :1.300.000  
يعني مبلغرررًا  %50زيرررادة عن  %1كرررل 

  20.000إضافيًا مقداره 
  1.500.000: %70منأكبر 

 
 : صفر %60أقّل من 

60% :1.300.000  
يعني مبلغرررًا  %60زيرررادة عن  %1كرررل 

  20.000إضافيًا مقداره 
 1.500.000: %70أكبر من أو يساوي 
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المؤشر الُمرتبط بالصرف ( 4)
العدد  (:DLI #4) 4رقم 

الّتراكمي للمشررررررررررررررررراريع 
 تتمالُمشررررررررررررررتركرررة التي 

 . الموافقة عليها

 DLRبّّالصّّّّّّّّّرف رقم ) النتيجّّة المرتبطّّة
مشاريع مشتركة  6تتّم الموافقة على  :(#4.1

 . 2017في السنة المالية 
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
مشررررررررررررررروعررررًا  10تتّم الموافقررررة على  :(#4.2

 . 2018مشتركًا في السنة المالية 
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
مشررررررررررررررروعررررًا  14تتّم الموافقررررة على  :(#4.3

 . 2019مشتركًا في السنة المالية 
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
مشررررررررررررررروعررررًا  18تتّم الموافقررررة على  :(#4.4

 . 2020مشتركًا في السنة المالية 

1.000.000 
 
 
 

1.000.000 
 
 
 

1.000.000 
 
 
 

1.000.000 

 ال ينطبق 

المؤشر المرتبط بالصرف  (5)
(: DLI #5) 5رقّّّّّّّم 

)نسررررررررربة ُمجمل النفقات  
مئويررة( من المشرررررررررررررراريع 
المشرررررررررررررتركررة التي تمررت 

  االموافقة عليها.

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
 . 2018في السنة المالية  30% :(#5.1

 
 DLRالنتيجة المرتبطة بالصّّّّّّّّّرف رقم  )

 . 2019في السنة المالية  40% :(#5.2
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
 . 2020في السنة المالية  50% :(#5.3

500.000 
 
 
 

500.000 
 
 
 

500.000 

 ال ينطبق 

المؤّشر الُمرتبط بالصرف ( 6)
تبنِّي    (DLI #6) 6رقم 

وزارة الرررحررركرررم الرررمرررحرررلررري 
 مستوىخطوات لتحسين 

الشرررررررررررررفرررافيرررة في تحرررديرررد 
رسرروم النقل على الطرق 

  .و قابلية التنبؤ بها

-DLR #6)رقم النتيجة المرتبطة بالصرف 
تقديم المتلقِّي، في موعد أقصرررررررراه السررررررررنة  :(1

، توجيهاته إلصرررررررررررالح رسررررررررررروم 2017المالية 
إلررى مررجررلررس الرروزراء  الررنررقرررررررل عررلررى الررطرررق

 الستصدار الموافقة عليها.
 

-DLR #6) رقمالنتيجة المرتبطة بالصرف 
من  %25صرررررررررررررررف مرررررا ال يقرررررل عن  :(2

ة، السنوي النقل على الطرقمخّصصات رسوم 
القروية، إلى تلك الُمخصررررررررررررررصررررررررررررررة للمجالس 

المجالس، في موعد أقصرررررررررررراه السررررررررررررنة المالية 
، وذلك باستخدام المعايير المحّددة في 2018

 .”LGSIP“التحسين  دليل عمليات برنامج

300.000 
 
 
 
 
 

700.000 

 ال ينطبق 
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المؤشر المرتبط بالصرف ( 7)
تنفيذ (: DLI #7) 7رقم 

وزارة الرررحررركرررم الرررمرررحرررلررري 
نشررررررررررراطات بناء القدرات 
اسررررررررررتنادًا إلى خطة بناء 
 القدرات السنوية لديها. 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
إعداد خطة تطوير القدرات الخمسّية  :(#7.1

 .2016في السنة المالية 
 

 DLR) رقمالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف 
نتنفيذ خطة تطوير القدرات  :(#7.2 وية السررررررررّ

 .2017في السنة المالية 
 

 DLRالنتيجّّة المرتبطّّة بّّالصّّّّّّّّّرف رقم )
نوية  :(#7.3 تنفيذ خطة تطوير القدرات السررررررررّ

 .2018في السنة المالية 
 

-.# DLRالنتيجة المرتبطة بالصّّّرف رقم )
نوية في  :(4 تنفيذ خطة تطوير القدرات السرررررررررررّ

 .2019السنة المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 

500.000 
 
 
 

400.000 

200.000 
 
 
 

400.000 

 ال ينطبق

  5.000.000 13.000.000  إجمالي المبلغ
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 : التقييم الفّني 4 –الُملحق 

 : ”LGSIP“، كجزء من برنامج التحسين تقييمًا فنّيًا يتأّلف مما يلي البنك الدولي جرى فريقُ أَ  (1
 تقييم قدرات مجالس القرى. (1)
 مشتركة.تقييم مستوى تقديم الخدمات بصورة  (2)
 تقييم الّنفقات. (3)
 تقييم قدرات وزارة الحكم المحلي. (4)

لطة الفلسرررررررطينية في قطاع الحكم وقد  اسرررررررتعرَض الّتقييُم المذكوُر أيضرررررررًا اإلطاَر االسرررررررتراتيجّي واألهداف الّتنموّية لدى السرررررررّ
، الذي أجراه البنك الدولي كجزء من ”IGFR“المالية العامة بين الجهات الحكومية  المحلي، واسررررررررررررررتفاد من تحليل العالقات
وهي  ،”LGSIP“. وقد أفادت نتائُج الّتقييم الفّني تصرررررررررميم برنامج التحسرررررررررين 2014مراجعة اإلنفاق العام البرامجي، في عام 

  ُملخّصٌة تاليًا: 

 :اإلطارًاالستراتيجيًلتطويرًقطاعًالُحكمًالمحلي -1
 ق التالية:لدى السلطة الفلسطينية، في الوثائ في الضفة الغربية وقطاع غزةاإلطار االستراتيجي لقطاع الحكم المحلي  ُيوَجدُ  (2

  ،(.2014)خطة التنمية الوطنية  2016 – 2014خطة التنمية الوطنية لدى السلطة الفلسطينية 
 :الوثائق االستراتيجية لدى وزارة الحكم المحلي 

o  ،2016 – 2014استراتيجة مجالس الخدمات المشتركة. 
o  ،2017 – 2014خطة الحكومات المحلية الشاملة لكل القطاعات. 
o  ،2017 – 2015اإلطار االستراتيجي لوزارة الحكم المحلي . 

، الوثيقة االسررررررررتراتيجية الُكلِّية التي توفُِّر الرؤية للسررررررررلطة الفلسررررررررطينية بشررررررررأن تطوير 2014 –وُتعتبُر خطة الّتنمية الوطنية  (3
ُف الهيئات المحلية بأنها األسرراُس البالغ األهمية للمجتمع الفلسررطيني ككل، نظرًا لوظائفها التي الحكومات المحلية. وهي ُتعرِّ 

تضرررررررررّطلع بها على صرررررررررعيد التمثيل المحلي، وتقديم الخدمات. وتبني خطة الّتنمية الوطنية على الخطط الّتنموّية السرررررررررابقة، 
. وتشررررررررتمل خطة 2013 – 2011التنمية الوطنية  . وخطة2010 – 2008ومنها خطة اإلصررررررررالح والتنمية الفلسررررررررطينية، 

مًة إلى أربعة قطاعات رئيسررررررية، وما يتبعها من قطاعات  2014 –التنمية الوطنية  على النفقات التشررررررغيلية والتنموية، ُمقسررررررّ
  (:1 –مليار دوالر تقريبًا على ثالث سنوات )الجدول  12فرعية، بنفقات يبلغ مجموعها 
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 ،2016 – 2014: القطاعات المشمولة في خطة التنمية الوطنية، 1 –الجدول 
 وُأطر اإلنفاق بالمليون دوالر أمريكي

 المجموع التنموية التشغيلية         القطاعات
 516 287 229 التنمية االقتصادية والتشغيل  -1
 4.297 392 3.905 الحكم الرشيد وبناء المؤسسات -2
 6.405 410 5.995   االجتماعيةالحماية التنمية و  -3
 675 417 258     البنية التحتية -4

 11.894 1.506 10.388         المجموع

( من خطة 2األولويات االسررررتراتيجية واألهداف الّتنموية للسررررلطة الفلسررررطينية في قطاع الحكم المحلي مشررررمولة في القطاع ) (4
حكومات شررررربه  [ .....] بناء "ويهدف هذا القطاع إلى  ."(GGIB) المؤسرررررسررررراتالحكم الرشررررريد وبناء قطاع "الّتنمية الوطنية: 

وطنية فّعالة وكفؤة، قادرة على تقديم خدمات بارعة وعالية الجودة". وتشرررمل األهداف االسرررتراتيجية اإلضرررافية المشرررمولة في 
نع القرار الالمركزي دُف أما اله، والمسراءلة العامة. )بعيدًا عن الحكومة المركزية( هذا القطاع ضرمان المشراركة العاّمة، وصرُ

الّرامي إلى تطوير ُبنًى تحتّية لخدمات تكون أكثر إنصررررافًا واسررررتدامًة لتزويد المياه، وإلدارة المياه العادمة والّنفايات الصررررلبة، 
جتماعية". وعلى الّرغم من أّن خطة ( من خطة التنمية الوطنية: "قطاع الّتنمية والحماية اال3فهو مشررررررررررررررمول في قطاع )
ياق، إال أنه من المهّم أن  التنمية الوطنية ال ُتشرررررير ضرررررٌة محلّية لهيئات الاكون تتحديدًا إلى الهيئات المحلية في هذا السرررررِّ ُمفوَّ

 الخدمات األساسّية بالغة األهمية. بتقديم

أحد القطاعات الفرعية الخمسررررررة من قطاع خطة التنمية  تّم توصرررررريُف برنامج الحكم المحلي، بصررررررورة أكثر تحديدًا، باعتباره (5
الوطنية: "الحكم المحلي وتنمية المؤسررررسررررات". وتّم تخصرررريص موازنة إجمالية للنفقات التشررررغيلية وللنفقات الرأسررررمالية، بقيمة 

 تاليًا(.  2 – مليون دوالر أمريكي على التوالي، لبرنامج الحكم المحلي )انظر الجدول 140مليون دوالر أمريكي، و  138

 األهداف الفرعية هامعو القطاعات الفرعية لقطاع خطة التنمية الوطنية: الحكم المحلي وبناء المؤّسسات، : 2 –الجدول 
 2016 – 2014موازنة  القطاع الفرعي

 بالمليون دوالر أمريكي
 األهداف الفرعية

 التنموية التشغيلية
دارة المال العام إدارة األموال العامة وتخصررريصرررها بطريقة أكثر فّعاليًة، وكفاءًة أن تتّم  67 270 الّتنمية اإلدارية وا 

 وشفافّية
ة في كررل المحررافظررات أكثر قرردرًة على تقررديم  140 138 الحكم المحلي أن تكون الهيئررات المحليررّ

 خدمات عامة أفضل 
لحصرررررررررول يتّم اأن يتّم تقديم الخدمات العامة بطريقة أكثر فّعاليًة، وأن  93 3.151 األمن

 إنصافًا.  رعليها بطريقة أكث
 أن  ُتعّزز القدرات لتوفير األمن والوصول إلى العدالة.  84.5 127 القضاء

أن يتحّقق حضوُر الفلسطينين بطريقة أكثر فّعالية في المنتديات  7.5 218 العالقات الدولية
 العربية والدولية، وداخل المجتمعات الفلسطينية في الّشتات.

   392 3.905 مجموع قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات
 .50، صفحة 2016 – 2014المصدر: خطة التنمية الوطنية، 
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رقام سنويًا. وبالنسبة ألاتفتقر خطُة الّتنمية الوطنية إلى الّتفاصيل بشأن كيفية تخصيص هذه األرقام أكثر فأكثر، رغم تقديم  (6
 إلى قطاع الحكم المحلي، فإّن األرقام السنوية معروضة تاليًا: 

 والموازنة الّتنموية في خطة التنمية الوطنية لقطاع الحكم المحلي الفرعي بالمليون دوالر أمريكي: الّتشغيليةُموازنة ال: 3 –الجدول 
 2014 2015 2016 2014 – 2016 

 تنموية تشغيلية تنموية تشغيلية تنموية تشغيلية تنموية تشغيلية التشغيلية / التنموية 
 140 138.4 55 47.5 43 46.1 42 44.8 قطاع الحكم المحلي الفرعي

من القضررررايا البالغة األهمية المقاربة التي تسررررتخدمها السررررلطة الفلسررررطينية إلى تقديم الخدمات. وعلى وجه الخصرررروص، فإّن  (7
دور الهيئات المحلية لتقديم الخدمات لم ُيحّدد على نحو دقيق في خطة التنمية الوطنية. غير أّن بعض عناصر استراتيجية 

وثائق االسررررتراتيجية األخرى ذات العالقة بالحكومات المحلية، التي أنشررررأتها وطوَّرتها تقديم الخدمات ُيمكن العثور عليها في 
(، والتي 2017 – 2015وزارة الحكم المحلي، وعلى وجه الخصرررررروص اإلطار االسررررررتراتيجي الحديث لوزارة الحكم المحلي )

 تتضّمن خمسة اّتجاهات استراتيجية، هي: 
طقة الُمصرررررّنفة في المن نسرررررية القادرة على تقديم الخدمات، وتقوية صرررررمود المواطنيتأسررررريس البنية الّتحتية والبنى المؤسرررررّ  (1)

 "ج". 
تطوير القدرات المالية واإلدارية والّتخطيطّية للسرررلطات المحلية لكي تكون قادرًة على الوفاء بواجباتها والتزاماتها ضرررمن  (2)

 (. إلى السلطات األدنى المركزيةالّتوّجه العام نحو زيادة مدى الالمركزية )تفويض السلطات 
الّتحسررررين المسررررتمّر للبنى الفنية، والبشرررررية والقانونّية للوزارة، لكي تسررررتجيب للّتحّديات الجديدة في قطاع الُحكم المحلي،  (3)

 ولكي تأخذ بزمام قيادته. 
راكات في توفير الخد (4) سرررررررررتثمارات بين مات، وتنفيذ االتأسررررررررريس بيئة قانونّية فّعالة، ومرنًة وقانونّية ُتمكِّن من تعزيز الشرررررررررّ

 السلطات المحلية والقطاع الخاص.
بناء القدرات المالية واإلدارية للسررررلطات المحلية لكي تكون قادرة على المسرررراهمة في إعادة إعمار الخدمات األسرررراسررررية  (5)

 في قطاع غزة، وفي تقديمها. 

 :المقترحً”LGSIP“ًالمحليةًوالحكمًالمحلي دماتالخًلبرنامجًتحسينًوالمواَءمةًاالستراتيجيةًالمالءمةًاالستراتيجية -2
كجزءط من اإلطار االستراتيجي لرفد برنامج لتقديم  ،ياقسِّ هذا الضمن  ”PforR“أداة "تمويل البرامج وفقًا للنتائج  جرى تصميمُ  (8

. وُيتوقَُّع أن يدعَم 2017 – 2015، وهو يأتي متالئمًا مع اإلطار االسررررررررررررررتراتيجي الخدمات في القرى )البرنامج الحكومي(
تقديم الخدمات، وبناء قدرات المجالس القروية، والتقوية  على التي سرررررررررريتّم إدخالها الّتحسررررررررررينات ”LGSIP“التحسررررررررررين  برنامجُ 

سرررّية لوزارة الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشرررتركة. وقد تّم إيجاز موضررروع توفير الخدمات المشرررتركة، من خالل  المؤسرررّ
  مات المشتركة، كأولوية للسلطة الفلسطينية في استراتيجيات مجالس الخدمات المشتركة حديثة العهد.مجالس الخد
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دماج قطاع الهيئات المحلّية،  ”LGSIP“َيسررررريُر برنامج الّتحسرررررين  (9 لطة الفلسرررررطينية في توحيد وا  بيق بتطوذلك على ُخطى السرررررّ
الُمقدَّمة بصررررورةط مشررررتركة، والّتجّمع من أجل الّتخطيط المشررررترك وتقديم مزيجط من االسررررتراتيجيات، ومنها اإلدماُج، والخدمات 

، ورفع كفاءة عدد محدود من المجالس القروية إلى مسرررتوى وضرررع البلديات. وَتسرررعى كلُّ هذه المقاربات المشرررتركة الخدمات
ة د الهيئات المحلّية، وبخاصررررررألجل تقديمها داخل حدو  إلى تحسررررررين مسررررررتوى القدرة على تقديم الخدمات واالسررررررتدامة المالية

 المجالس القروية. 

من العناصررررر البالغة األهمية للحكومات المحلية في الضررررفة الغربية وجوُد العديد من المجتمعات المحلية المهّمشررررة، التي  (10
دة؛ أي تقديم الخدمات على المسررررررررتوى الفردي أو بطريقة مباسررررررررتخدام الُمقاربات المُ ال ُيمكن الوصررررررررول إليها  تركة. شرررررررروحَّ

وتشرررررررررمُل تلك المجتمعات المحلية، نظيرتها الواقعة في المنطقة الُمصرررررررررّنفة "ج"، أو تلك المجتمعات التي فصرررررررررلها وعزلها 
االسررتمرار  وقَُّع من السررلطة الفلسررطينيةجدار الفصررل. وَنظرًا لهذا الّتحّدي الخاّص الذي يواجه تلك المجتمعات المحلية، ُيتَ 

، التي (جتمعات المحلية الُمهّمشرررررة ضرررررمن البرنامج الحكومي )برنامج دعم القرى الفلسرررررطينيةفي تركيز اهتمامها على الم
لها السلطة الفلسطينية والشركاء في التنمية اآلخرون، ولكن خارج نطاق آلية "تمويل البرامج وفقًا للنتائج   .”PforR“ُتموِّ

ُن من  ”LGSIP“نظرًا لعدم وجود ُقرًى في قطاع غزة، فإّن برنامج الّتحسررين  (11  25لن َيسررتهدَف قطاع غزة؛ فهذا القطاُع يتكوَّ
الستجابة ل الثاني، ومن هذا الّدعُم الّتمويل اإلضافي حديث العهد –بلديًة، تتلّقى الّدعم من خالل برنامج تطوير البلديات 

 . 2014آب / أغسطس  –إلى الوضع الطارل في أعقاب الّنزاع المسلح الذي استمّر خالل الفترة من تموز / يوليو 

مالئٌم، إلى حدِّ كبير، لقطاع الحكم المحلي في الضررررررررررررررفة الغربية وقطاع غزة، ويدعم هذا  ”LGSIP“برنامج التحسررررررررررررررين  (12
. وُتعتبر الهيئرررات المحليرررة في 2016 – 2014البرنرررامج هررردفين من أهرررداف هرررذا القطررراع في خطرررة الّتنميرررة الوطنيرررة 

م الخدمات بمسررتوًى أفضررل، وهي أكثر فّعاليًة في تقديم الخدمات العامة، وفي توفير المحافظات كافة أكثَر قدرًة على تقدي
ف  أيضررررررررًا المجاالت األكثر ضررررررررعفًا في  ”LGSIP“برنامج التحسررررررررين لخدمات العامة. ويسررررررررتكمُل إلى االوصررررررررول الُمنصررررررررِ

سرررروف يدعم و مقاربة شرررراملة إلى تحسررررين مسررررتوى تقديم الخدمات في القرى. اسررررتخدام اسررررتراتيجية السررررلطة الفلسررررطينية، ب
وزارة الحكم المحلي لكي ُتحدَِّد بدرجة أكبر اسرتراتيجيًة قطاعيًة متماسركًة لتحسرين مسرتوى تقديم  ”LGSIP“برنامج التحسرين 

م مات والّتخطيط لها، باسررررررررررررررتخداالخدمات المحلية، ولتعزيز قدرة وزارة الحكم المحلي على دعم تطوير عملية تقديم الخد
 ترتيبات لتقديم الخدمات المشتركة. 

المُة الفنّية ل (13 ع من الدروس المسررررررررتفادة من برامج السررررررررلطة  ُمحّققةٌ  ”LGSIP“برنامج التحسررررررررين السررررررررّ بوجود تفصرررررررريل موسررررررررّ
ركاء في الّتنمية. ومن مسررررررررتفادة الدرروس ال الفلسررررررررطينية السررررررررابقة في قطاع الُحكم المحلي، بدعم من البنك الدولي والشررررررررّ

وممنهجة عند الّتعامل مع الهيئات المحلية األصررررغر حجمًا، نظرًا إلطالق  دمجةالرئيسررررة وجوُد حاجةط إلى مقاربةط وحيدةط مُ 
الكثير من المبادرات الُمجّزأة واألقّل برامجيًة. وفي مقابل هذا الّدعم، فإّن الهيئات المحلّية األكبر حجمًا؛ أي البلديات، ما 
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تحّقق نتائج جيدة من  2010لقطاع برمته، وهي منذ عام هذا الت ُتدَمُج بطريقة تدريجّية وممنهجة في مقاربة شررررررررررراملة لزا
 "برنامج تطوير البلديات".  :وهوأال ، وحيدخالل برنامج 

ُة أّن الدروُس الُمسرررررررررررتفاد تؤكدكان لمقاربة السرررررررررررلطة الفلسرررررررررررطينية إلى توحيد ودمج قطاع الحكم المحلي نتائج مختلطة. و  (14
بشررررررررررررررأن إدماج الهيئات المحلية وتجميعها عنقوديًا بطريقة آلية، من أجل توفير  المقاربات الُمّتجهة من القمة إلى القاعدة

ضرررررررت، على نطاق كبير، عن مقاومة  من ت لهذه المقارباالخدمات بطريقة مشرررررررتركة، جاءت بنتائج ُمختلطة، ولكنها َتمخَّ
 رنامجبجانب الهيئات المحّلية، وعّززت الّتشرررررررررررررررُذم فيما بينها بداًل عن دعم عملية دمجها وتوحيدها. وتبعًا لذلك، فإن 

المقترح ُيفتَرض أن ُيركِّز على الّتعاون الّطوعي المصرررررحوب بحوافز قوية باتجاه دمج وتوحيد وظائف  ”LGSIP“التحسرررررين 
لَّم تقديم الخدمات بالغة األهمية، مع إعط اء المزيد من الوقت للتوحيد والدمج على صرررررعيد التمثيل السرررررياسررررري، وترتيب سرررررُ

تركة سررتكون حاسررمًة شررالّترتيبات المُ  بأنّ رُّ األولويات االسررتثمارية. وتسررعى الُمقاربة الُمقترحة إلى تحقيق نتائج مسررتدامة تُقِ 
 . على المدى الطويلرتبطة بتقديم الخدمات وباالستدامة المالية في تحسين النتائج المُ 

ابقة مع المجتمع المحلي ”LGSIP“حسرررررررررين برنامُج التّ يبني  (15 المقترنة بالتخطيط الُمسرررررررررتند إلى  ،على الخبرات الّناجحة السرررررررررّ
الرة، في مشررررررررررررررروع  "’CDD‘مقراربرة "التنميرة التي يقودهرا المجتمع المحلي اختبرار جرى المجتمع المحلي. وقرد  بطريقرة فعرّ
ركاء في الّتنمية. وتُ  ،”VNDP“تطوير القرى واألحياء  ح الخبرات الُمسررتقاةوفي مبادرات مماثلة ُأخرى مدعومة من الشررّ  وضررّ

دماج  من تلك البرامج، عمليًا، بأّن المسررررررررررررررراءلة الُمّطردة والحوافز ألجل الّتعاون بإمكانها أن  َتخِلَق الّطلَب على توحيد وا 
نفيذ الّطلب. وتُبيُِّن الخبرة أيضرررررررًا بأّن المجالس القروية ليس بوسرررررررعها تالهيئات المحلية بطريقة عضررررررروية يقودها وُيحرِّكها 

دخال تحسررينات على  االسررتثمارات البالغة األهمية على أسرراس فردي، بهدف تحسررين مسررتوى تقديم الخدمات المشررتركة، وا 
المشتركة،  توفير الخدمات البنى التحتية على نطاق أكبر حجمًا عن طريق الّتشديد بشكل أقوى على الحوافز الهادفة إلى

حّد األدنى واضررررررررررح ُيمثل ال مرجعي )قاعدة معيارية( وال سررررررررررّيما للهيئات المحلية األصررررررررررغر حجمًا، وعلى وضررررررررررع مقياس
أيضررًا بالحاجة إلى وجود حوافز قوية ُتعَكُس  ”LGSIP“حسررين برنامُج التّ واالسررتمرار. وُيقرُّ  للبقاءللسررلطات المحلية القابلة 

 مشتركة. من خالل "تمويل تكميلي" للمشاريع ال اً فرعي الثاني من هذا البرنامج، وتوّفر تموياًل إضافيًا كبير في النشاط ال

إدماج منظور النوع االجتماعي إلى الّتخطيط الُمجتمعي وترتيب أولويات  مقاربةَ عّزَز مشررررررررررررررروُع تطوير القرى واألحياء  (16
أة في مجموعات دعم المشرررررراريع المجتمعية، والمتطلب الذي يقضرررررري بأن الُمجتمع، مثل الحّد األدنى لمتطلبات تمثيل المر 

باب مثاًل. كذلك  70تعود نسررررربة  في المئة من المشررررراريع الُمنفَّذة بالّنفع على المرأة والمجموعات الُمهّمشرررررة اأُلخرى، كالشرررررّ
برنامج تطوير البلديات يحتوي على متطلبات ُمحّددة إلدماج منظور النوع االجتماعي في الّتخطيط االسررررررررررررررتثماري، فإّن 

على أدوات إشراك المواطنين  ”LGSIP“حسين برنامُج التّ وفي إشراك المواطنين، ينبغي االستقاء منها. وُيفَتَرُض بأن يبنَي 
الُمجتمعية كمتطلب لتحديد األهلية لالسرررررررررتفاد من الخطط االسرررررررررتثمارية  إدخال المشررررررررراوراتالُمختبرة مسررررررررربقًا، عن طريق 

نوية، وبأن  يتتّبَع حصررة المرأة والفئات الُمهّمشررة األخرى في المشرراورات المجتمعية ذات العالقة. ومن شررأن  الرأسررمالية السررّ
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تكليف جهة ما، بصررررفة مسررررتقلة، رنامج بعلى المسررررتفيدين، ُيتوّقع من مدير ال ”LGSIP“حسررررين التّ  ألثر برنامج تقييمط إجراء 
أن  ُيقيَِّم الدرجة التي بلغها عدد المسرررررتفيدين الذين شرررررعروا بأّن االسرررررتثمارات الُممّولة عكسرررررت أولويات المجتمع  ،لقيام بها

 المحلي. 

ُح الخبرُة فالمقاربُة إلى بناء القدرات.  ”LGSIP“حسررررررررين برنامُج التّ من المسررررررررائل الُمهّمة في  (17 عمليًا بأّن بناَء القدرات ُتوضررررررررِّ
ممارسررة. وبناًء على م بالُيمكُن أن يكوَن مؤثِّرًا فقط إذا ما اقَتَرن بتمويل اسررتثماري، والعكس صررحيح، إلتاحة الفرصررة للّتعلُّ 

َض المجالس القروية الكبيرة ”LGSIP“حسين برنامج التّ ل ذلك، ُيتوقَّع المجالس ) أن يّتبَع إجراءات الّسلطة الفلسطينية، وُيفوِّ
نسررررمة، والتي تسررررتوفي معايير تحديد األهلية(، ومجالس الخدمات المشررررتركة  4.000القروية التي عدد سرررركانها يزيد عن 

راءبمسررررؤوليات بالغة األهمية الختيار الّتحسررررينات، وبال دارة العقود. ، وباإلدارة المالية و تحضررررير للمشرررراريع، وبعمليات الشررررّ ا 
ن القدرات للهيئات المحلية، لتكون قادرًة على أداء الوظائف بالغة األهمية، ومنها الكيانات غير أّن ضرمان الحّد األدنى م

سرررروف يتعّين على المجالس القروية اسررررتيفاء مجموعة من معايير تحديد األهلية كشررررروط إلزامية، القابلة للبقاء مسررررتقباًل، 
، إجراء العديد من ”LGSIP“لبرنامج الّتحسررررررررررررررين الّتحضررررررررررررررير ُينظُر إليها كبديل للحدِّ األدنى من القدرات. وقد جرى أثناء 

   للتعامل مع الّتحديات التي ُكِشَف الّنقاب عنها.   ،على تصميم يفي بالغرض البرنامجالّتقييمات لضمان احتواء 

 :لبرنامجًالحكوميلعمًا،ًالدًّ”LGSIP“تحسينًالخدماتًالمحليةًوالحكمًالمحليًمجاالتًالنتائجًضمنًبرنامجً -3

تمويل الحكومات كل  من مجاالت النتائج ذات األهمية البالغة لتحسرررررررررررين  ”LGSIP“حسرررررررررررين برنامُج التّ ُيفَترُض أن يتناوَل  (18
فافّية وقابلية الّتنّبؤ بتحويالت المنح  المحلية، وفرص الوصررررول إلى الخدمات المحلية. وهذه تتضررررّمن تحسرررريَن مسررررتوى الشررررّ

سرررات نوية، وتقوية مؤسرررّ  ، وتمويل االسرررتثمارات في البنية التحتية والخدمات المحلية. ويحتويالمحّلي الحكم الرأسرررمالية السرررّ
على مجالين رئيسررررررررررين من مجاالت النتائج، مترابطين معًا بعالقات وثيقة. وكال  ”LGSIP“حسررررررررررين التّ  إطار نتائج برنامج

دعمط ، وب”LGSIP“حسين التّ خاصة ببرنامج  (بإجراءات)النتيجتين مرتبٌط بعدد من المؤّشرات الُمرتبطة بالصرف، وبأعمال 
قًا للقدرات ُمخطَّط له، ستكون  خاضعًة للمتابعة والّتقييم ونشاطات الّتحّقق ضمن هذا البرنامج. وهذه كلُّها توّفر حافزًا ُمنسَّ

مجالس الخدمات المشرتركة لتحسرين القدرات على الّتخطيط للبنية التحتية والخدمات المحلية، وتقديمها لللمجالس القروية و 
دامتها،    ولوزارة الحكم المحلي لكي ُتوائم اّتجاه سياستها وقدراتها لدعم الهيئات المحلية المؤّهلة والقابلة للبقاء ماليًا.وا 

ُيتوقَّع أن تكون النتيجة المسرررررررررتهدفة في هذا المجال إنشررررررررراء  مات المحلية.النتائج األول: تقوية نظام تمويل الحكو  مجال (19
إصررررالح نموذج الّتمويل المعمول به، وجعله  ”LGSIP“نظام تمويلي مسررررتدام للحكومات المحلية. ويعتزم برنامج التحسررررين 

فافّية وبقابلية الّتنبؤ به. وُيفتَرض أن تُقدِّم عملية تحويل المنح الرأسرررررررررر التي جّربها برنامج  ،مالية السررررررررررنويةيّتصررررررررررف بالشررررررررررّ
شررررررمل التحويالت األخرى المعمول بها حاليًا، مثل رسرررررروم ييتطّلع إلى توسرررررريع نطاقه لنموذجًا  ،ريادياً  ”LGSIP“التحسررررررين 

 . النقل على الطرق

المجالس القروية بمخصررّصررات المنح الرأسررمالية السرّرنوية المسررتندة  بال (: إDLI 2) 2 –المؤشررر المرتبط بالصررّرف  (1)
. سررروف تؤدي المنح الرأسرررمالية السرررنوية، حدد، وصررررفها لها في الوقت المفي الوقت المحدد إلى معادلة التخصررريص
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فة بوضررروح، والتي ُتصرررَرف خالل فترة زمنية ُمحّددة، إلى جعل ظام ن التي تسرررتند إلى معادلة تخصررريص بسررريطة وُمعرَّ
مناسررررربًا من حيث و  ،تخصررررريص الموارد من السرررررلطة الفلسرررررطينية إلى المجالس القروية أكثر شرررررفافيًة وقابليًة للّتنبؤ به

ز مسرررتوى  الّتوقيت. وهذا الوضرررع سررروف ُيمكِّن المجالس القروية من التخطيط ووضرررع الموازنات بطريقة واقعّية، وُيعزِّ
 مساءلتها أمام المواطنين. 

رف المؤشررررر المرتب (2) فاقية في تحديد DLI 6) 6 –ط بالصررررّ (: تبنِّي وزارة الحكم المحلي خطوات لتحسررررين مسررررتوى الشررررّ
والتي تشررررررمل  -الحالية  النقل على الطرقتخصرررررريص رسرررررروم  آليةُ  تفتقرُ وقابلية التّنبّؤ بها.  النقل على الطرقرسرررررروم 

لى قابليتها للتّ  - المحلية، واإلطار الزمني، والصررررررف إلى الهيئات النهائية مبالغالمعايير وال نبؤ بها. إلى الوضررررروح وا 
نوية، أن  النقل على الطرقومن شررررأن إصررررالح آلية تخصرررريص رسرررروم  الحالية، بما يتناغم مع المنح الرأسررررمالية السررررّ

قضي ت اتصياغة توجيهعلى يؤّدي إلى تأسيس مصدر تمويلي مستدام للمجالس القروية. وتشتمل النتائج الوسيطة 
استنادًا إلى معادلة ما تسير على ُخطى نموذج صرف المنح الرأسمالية السنوية  النقل على الطرق بتخصيص رسوم

 .”LGSIP“برنامج التحسين في 

من هذا المجال  النتيجة الُمستهدفة تتمّثلُ  مجال النتائج الثاني: تقوية النُُّظم المؤّسسية لتحسين مستوى تقديم الخدمات. (20
في تقوية قدرة المجالس القروية على تخطيط وتنفيذ خططها االستثمارية الرأسمالية الّسنوية بطريقة كفؤة وقابلة للمساءلة. 

ديها القدرة لقاربة االنتقائية، التي ُيفَتَرض بأنها تقبل فقط المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة التي ونظرًا ألّن المُ 
أن ُيحقِّق تحسررررررينات قابلة للقياس في  ”LGSIP“على االسررررررتمرار في تقديم الخدمات المحلية، ُيتوّقع من برنامج التحسررررررين 

تحقيق  البرنامج. وُتسررهُم النتائج الوسرريطة الرئيسررة التالي ذكرها فيهذا تقديم الخدمات للمسررتفيدين في القرى التي يشررملها 
  :7و  5، 4، 3، 1ُل األساس للمؤشرات الُمرتبطة بالصرف هذه النتيجة، وُتشكِّ 

رف  (1)  .: اتّخاذ خطوات تمكينيّة لتقوية الحكم المحلي، تتبناها وزارة الحكم المحلي(DLI 1) 1 –المؤشررررر المرتبط بالصررررّ
سرري يقترُن بشررروط أسرراسررّية  رورية ضرروهذه الخطوات هي إجراءاٌت على المسررتوى المركزي مطلوبٌة لتقديم إطار مؤسررّ

يكون كفؤًا وقاباًل للمسرررررراءلة. وتشررررررتمل النتائج بالغة  ،كأسرررررراس ألداء المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررررتركة
ة تهرردف إلى تقويررة الحكم المحلي، وُيتوقَّع أن تحترراج وزارة الحكم المحلي إلى إقرارهررا  األهميررة على خطوات تمكينيررّ

راء الجديد في  ،”LGSIP“ نوتبنِّيها لكي يتسرررّنى تنفيذ برنامج التحسررري وهي تشرررمل إصررردار تعليمات لتطبيق قانون الشرررّ
قرار المعادلة الخاصررة الموّحد قطاع الحكم المحلي، والموافقة على إطار الحكم الرشرريد  لتوفير الخدمات المشررتركة، وا 

 بتخصيص المنح الرأسمالية السنوية.

الّنسرربة المئوية للمجالس القروية التي تسررتوفي سررنويًا معايير تحديد األهلية  :(DLI 3) 3 –المؤشررر المرتبط بالصررّرف  (2)
ُح قدرُة المجالس القروية على  .”LGSIP“برنامج تحسرررين نظام الُحكم المحلي والخدمات المحلية السرررتفادة من ل ُتوضرررّ

سرررية لمجالس القرى. لالسرررتفادة من هذااسرررتيفاء معايير تحديد األهلية   البرنامج المدى الذي بلغته تقوية النُّظم المؤسرررّ
سرررررّية الُمفّوضرررررة بها، مثل إعداد  ٌر أيضرررررًا على قدرة المجالس القروية على تنفيذ مسرررررؤولياتها المؤسرررررّ وهذه القدرُة مؤشرررررّ

نوية. وهي تُبيُِّن أيضررررًا أّن ا نوّية بطريقة تشرررراركية، وصررررياغة الموازنات السررررّ ت عَ ضررررَ د وَ لمجالس القروية قالخطط السررررّ



 

- 125 - 

نوية بطريقة  أيضرررررررًا موضرررررررع الّتنفيذ آليات إشرررررررراك المواطنين المطلوبة إلعداد الخطط االسرررررررتثمارية الرأسرررررررمالية السرررررررّ
نشاء حلقات تغذية راجعة ناجعة مع المواطنين.   تشاركّية، وا 

رف  (3) الموافقة عليها، والمؤشرررررر  تّمت: العدد التراكمي للمشررررراريع المشرررررتركة التي (DLI 4) 4 –المؤشرررررر المرتبط بالصرررررّ
رف   .: ُمجمل النفقات )نسررررربة مئوية( من المشررررراريع المشرررررتركة التي تّمت الموافقة عليها(DLI 5) 5 –المرتبط بالصرررررّ

ت الموافقة عليها، قدرة المجالس القروية على االنضرررمام إلى الّترتيبا تمّ تالمشررراريع المشرررتركة، التي  ُر عمليًا عددُ ُيظهِ 
عداد مقترحات المشاريع االستثمارية التي تحصد وفورات الحجم. ويعكس هذا  المؤّسسية، والّتعاون بشأنها بنجاعة، وا 

ّد األدنى من حّققت الحالعدُد أيضًا بأّن مجالس الخدمات المشتركة قد وضعت موضع الّتنفيذ ترتيبات للحكم قوية، و 
لمجالس الخدمات المشرررررررررررتركة، لكي ُتصررررررررررربح مّؤهلًة لتنفيذ المشررررررررررراريع  الذي ُيجرى كل سرررررررررررنتينرجات في التقييم الدّ 

قراض البلديات مجالَس الخدمات المشرررررتركة في صرررررياغة مقترحات  المشرررررتركة. وُيفتَرض أن يدعم صرررررندوُق تطوير وا 
ع ٌر بديل لقياس التقّدم اد خطط التمويل دالمشررررررررراريع المشرررررررررتركة، وا  القابلة للوثوق بها. أما ُمجمل النفقات فهو مؤشرررررررررّ

ر على كفاءة مجالس الخدمات المشرررررتركة وقدرتها  الُمحرز على صرررررعيد تنفيذ المشررررراريع المشرررررتركة، وهو كذلك مؤشرررررّ
 على تقديم خدمات محلية كبيرة الحجم. 

رف  (4) المحلي نشرراطات بناء القدرات اسررتنادًا إلى خطة تطوير : تنفيذ وزارة الحكم (DLI 7) 7 –المؤشررر المرتبط بالصررّ
في تحقيق النتائج  ”LGSIP“سررررروف ُتسررررراِعُد نشررررراطات بناء القدرات ضرررررمن برنامج التحسرررررين  لديها. السرررررنوية القدرات

عدا اتالوسررررررريطة الموصررررررروفة أعاله، ومنها ما يتّم من خالل تقديم الّتوجيه د بشرررررررأن ترتيب أولويات البنية التحتية، وا 
شررررراك ا لخطط االسررررتثمارية الرأسررررمالية السررررنوية، وتحسررررين عمليات الشررررراء واإلدارة المالية، والتعامل مع الّتظّلمات، وا 

فافية األخرى. وُيفترض في  المواطنين لتحسررررررررررين القابلية للمسرررررررررراءلة االجتماعية، واإلفصرررررررررراح العمومّي وتدابير الشررررررررررّ
كة، لكي ومجالس الخدمات المشتر  ،ُظم المؤّسسّية للمجالس القرويةنشاطات دعم بناء القدرات التركيز على تقوية النُّ 

ضرررررررة بها، وتحقيق نتائج  تقوية قدرات وزارة  وكذلك، ”LGSIP“برنامج التحسرررررررين تسرررررررتطيع الوفاء بالمسرررررررؤوليات الُمفوَّ
ومسررتوى الُمقاطعات لتزويد الهيئات المحلية باإلشررراف الضررروري، وبتحسررين  ،الحكم المحلي على المسررتوى المركزي

مقارباتها القطاعية اسرررتنادًا إلى الدروس المسرررتفادة. وقد جرى تضرررمين التدابير اإلضرررافية المطلوبة لدعم هذه النتائج 
 . ”LGSIP“في خطة عمل برنامج الّتحسين 

 :لتوحيدًواالستدامةًالماليةتوفيرًالخدماتًالمشتركةًكمحورًأساسيًللدمجًوا -4
ال يزال تأسرريس وتطوير مجالس الخدمات المشررتركة عاماًل حاسررمًا في تحسررين تقديم مسررتوى الخدمات في الضررفة الغربية  (21

ًا في جهود الّتوحيد والدمج التي قامت وتقوم بها 1997وقطاع غزة، منذ إقرار قانون الُحكم المحلي ) (، وعُنصرررررررررررررررًا مهمَّ
ية في السرررررنوات األخيرة لدعم وفورات الحجم، وتعزيز وجود واسرررررتمرار المجالس القروية القائمة. َبي َد أّن السرررررلطة الفلسرررررطين

سرررررررررري الحالي، وبنية الحكم القائم لتوفير الخدمات من قِ  د من العدي َبل مجالس الخدمات المشررررررررررتركة يواجهاإلطار المؤسررررررررررّ
نع القرار، وُأطر المسرررررررررررررراءلة، وترتيبات الّتمويل، وُنُظم المشرررررررررررررراركة العامة،  القيود. وعلى العموم، فإّن ُبنى اإلدارة وصررررررررررررررُ

صل كّلها أمور ال تفي بالغرض أو غير واضحة. وعالوًة على ذلك، فَقبل التحضير لبرنامج والمساءلة االجتماعية، والّتوا
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تتوافر بيانات شرررررررررراملة لدى وزارة الحكم المحلي عن عدد من المجالس القروية المشررررررررررتركة،  لم تكن ،”LGSIP“التحسررررررررررين 
  وعضويتها، والخدمات التي يتم تقديمها، وعّما إذا كانت مجالس الخدمات المشتركة فاعلة أم ال.

وذلك للحصررول  ؛”LGSIP“ن برنامج التحسرريُنفِّذ تقييُم توفير الخدمات المشررتركة كجزء من التحضررير ل قدوبناًء على ذلك، ف (22
م للحك ع إطارذلك وضرررررر د شررررررملَ كامل إلطار مجالس الخدمات المشررررررتركة في الضررررررفة الغربية وقطاع غزة. وق على فهمط 

ير نماذج تطو من خالله كما ُيمكن الّرشررررررررريد يفي بالغرض، ُيمكن تقييم جميع مجالس الخدمات المشرررررررررتركة قياسرررررررررًا عليه، 
جالس م االتفاقات القانونية لمجالس الخدمات المشرررررررتركة ضرررررررمن إطار الحكم المحلي، واقتراحواضرررررررحة لّلوائح الداخلية / 

 ،2015اُز التقييم في آذار / مارس تم إنج لقد .”LGSIP“برنامج التحسرررررررررين الخدمات المشرررررررررتركة التي ُيمكن أن يدعمها 
 ه:وفيما يلي عرٌض لُملخَّصط موّجزط للّتقييم وللنتائج الرئيسة في

لخطوة ، فقد تمّثلت اغير محدثةنظرًا ألّن المعلومات الموجودة لدى وزارة الحكم المحلي كانت غير مكتملة، وكانت جزئيًا  (23
مجلسرررًا منها في الضرررفة الغربية،  82 –مجلسرررًا  92المشرررتركة القائمة، وعددها  األولى في تحديد جميع مجالس الخدمات

ة عن عضررررررررروية تلك المجالس، وأنواع الخدمات التي تقّدمها،  10و مجالس في قطاع غزة. وقد ُجِمَعت البيانات الخاصرررررررررّ
كان ال مالية يراداتها، والبيانات اإلدارية، والإذين تشرررررملهم تلك الخدمات، ورفدها بالكوادر، وقدراتها المالية، ومصرررررادر والسرررررُّ

 مجلسرررررًا من مجالس الخدمات المشرررررتركة. ونسرررررتعرُض تالياً  92الديُمغرافّية اأُلخرى، وذلك من خالل اسرررررتبيان ُأجرى علىو 
 ملخصًا بذلك:

 : عدد مجالس الخدمات المشتركة في الضفة الغربية وقطاع غزة 4 –الجدول 
 (2014مع الوضع الراهن لها )كانون األول / ديسمبر 

 المجموع خامل مؤقت عامل المكان
 82 19 13 50 الضفة الغربية

 10 5  5 قطاع غزة
المجالس في الضفة الغربية مجموع 

 وقطاع غزة 
55 13 24 92 

لتي ا، األخرى مالحظة: وفقا لوزارة الحكم المحلي، سيتم دمج مجالس الخدمات المشتركة المؤقتة مع مجالس الخدمات المشتركة
 . النفايات الصلبة مجاليشمل عملها 

 الجدول: قائمة مجالس الخدمات المشتركة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 ( 2014لكل نشاط )كانون األول / ديسمبر 

 المجموع التخطيط والتنمية المياه، والصرف الصحي النفايات الصلبة المكان
 50 30 6 14 البنك الدولي
 5 2 1 2 قطاع غزة

 (13) 55 (2) 32 7 (11) 16 مجموع المجالس العاملة
 مالحظة: مجالس الخدمات المشتركة المؤقتة مذكورة بين قوسين.
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مجلسررًا  55عالوًة على ذلك، فقد ُأجريت دراسررٌة مسررحّية لتقييم األداء الحالي لمجالس الخدمات المشررتركة، ولتحديد مراتب  (24
مجلسًا مؤّقتًا من مجالس الخدمات المشتركة. وقد استند التقييم إلى أحد إطارات عمل الحكم المحلي لتقديم  13عاماًل، و 

تقديم ( 2) حكم القانون.( 1)رًا في سررررررتة مجاالت مواضرررررريعية )محورية(، هي: مؤشررررررّ  19الخدمات المشررررررتركة باسررررررتخدام 
 ( المشاركة.6( االستجابة. )5( المساءلة. )4) الّشفافّية.( 3) الخدمات بطريقة فّعالة وكفؤة.

لالسرررتبيان الثاني.  في قطاع غزة مجالس خدمات مشرررتركة 5مجلس خدمات مشرررترك في الضرررفة الغربية و  42اسرررتجاب  (25
 58نقطًة و  18وأكد الّتقييُم الّتحّديات المتوّقعة، ومنها الّتباينات الكبيرة في األداء ضررررررمن مدًى إلحراز النقاط يتراوح بين 

ط الّنقاط الُمحرزة في الضررررفة الغربية  نقطة. ومن مجالس  32نقطة، وفي قطاع غزة  34نقطة بحد  أقصررررى. وكان متوسررررّ
في المئة، و  38نقطًة؛ أي  40مجلس خدمات مشرررتركة حّققت أكثر من  16ركة التي تم تحديد مراتبها، الخدمات المشرررت

في أفضرررررررل مسرررررررتوًى قطاعي  ُوِجدَ . وقد في المئة 36نقطًة =  30مجلس خدمات مشرررررررتركة أحرزت نقاطًا أدنى من  15
لبة، ومجالس الخدمات نقطًة في المتوسررررررررررررط. أما قطاع إ 41إحراز النقاط في قطاع المياه؛ إذ أحرز  دارة الّنفايات الصررررررررررررّ

مسررتوى إحراز  تحديدنقطة. وقد جرى  32ألغراض "التخطيط والتنمية" فقد أحرزت، في المتوسررط، التي ُأقيمت المشررتركة 
ه الحرّد األدنى  ،نقطرة 40الرذي يتجراوز  ،الّنقراط  ألي مجلس خردمرات مشررررررررررررررتركرة لكي ُيعَتَبَر مؤّهاًل لبرنرامجالمطلوب برأنرّ

الُمقترح. ويحتوي الجدول المعروض تاليًا على قائمة من مجالس الخدمات المشرررررررررررتركة التي أحرزت  ”LGSIP“حسرررررررررررين التّ 
 :”LGSIP“برنامج التحسين نقطًة، والتي تأّهلت لالستفادة من  40أكثر من 

 )أول دورة منحة استثمارية سنوية(  ”LGSIP“: مجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة لالستفاد من برنامج التحسين 6 –الجدول 

 اسم مجلس الخدمات المشترك النوع المحافظة الرقم 
المرتبة حسب 

النقاط الُمحرزة في 
  2014التقييم لعام 

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية، المناطق  التخطيط والتنمية بيت لحم 2
 42 1الريفية في الغرب، ب 

مجلس الخدمات المشترك للتنمية والتخطيط، تجمع  والتنميةالتخطيط  الخليل 9
 48 الكرمل )العنقودي( 

مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة،  النفايات الصلبة الخليل 10
 42  محافظة الخليل

المجلس األعلى للخدمات المشتركة إلدارة النفايات  النفايات الصلبة الخليل 11
 48 محافظة بيت لحم.الصلبة، الخليل، 

المجلس المحلي المشترك للنفايات الصلبة، مكّب  النفايات الصلبة جنين 14
 52 زهرة الفنجان

 46 مجلس الخدمات المشترك إلدارة المياه والمياه العادمة المياه والمياه العادمة  جنين 15

للمياه والمياه مجلس الخدمات المشترك الغربي  المياه والمياه العادمة جنين 16
 54 العادمة

أريحا ووادي  29
 –المجلس المحلي المشترك إلدارة المياه العادمة  النفايات الصلبة األردن

 54 أريحا واألغوار )وادي األردن(
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 )أول دورة منحة استثمارية سنوية(  ”LGSIP“: مجالس الخدمات المشتركة المؤّهلة لالستفاد من برنامج التحسين 6 –الجدول 

 اسم مجلس الخدمات المشترك النوع المحافظة الرقم 
المرتبة حسب 

النقاط الُمحرزة في 
  2014التقييم لعام 

مال / ش مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية التخطيط والتنمية  نابلس 42
 46  غرب نابلس

مجالس الخدمات المشترك في الوسط للتخطيط  والتنميةالتخطيط  قلقيلية 50
 58 والتنمية

 عمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية لتجمّ  النفايات الصلبة رام اهلل والبيرة 55
 41 بيت لقيا العنقودي. 

 52 مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات العادمة  النفايات الصلبة سلفيت 73

مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتنمية بمنطقة  التخطيط والتنمية طوباس 75
 44 طوباس

مجلس الخدمات المشتركة إلدارة المياه والمياه  المياه والمياه العادمة طوباس 78
 44 العادمة بمنطقة طوباس

ي وذلك بغرض إخضررررررررراعها لتقييم ميدان ؛تّم بعد تقييم تحديد المراتب، اختيار ثمانية من مجالس الخدمات األفضرررررررررل أداءً  (26
تفصررررريلي الحق. وقد ُأجري هذا التقييم للّتحّقق من المعلومات المقّدمة في االسرررررتبيانات، ولمراجعة بنى الحوكمة واتفاقات 

 الخدمة الّسارية المفعول، والتي تحكم أداء مجالس الخدمات المشتركة الُمختارة وعملها. 

َر األساسّية للّتعاون بشأن الخدمات المشتركة قائٌم وموجود، وتتلّقاه مجالُس الخدمات المشتركة، أّن العناص الّتقييمُ  استنتجَ  (27
نًى مجاالت التحسررين الكبيرة في تأسرريس بفإّن  ،ووزارة الحكم المحلي بتفّهم جّيد عمومًا، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى

ة بهدف للحكم الرشرريد  سررتعادة اللضررمان اتفاقات أحسررن وأوضررح بين األعضرراء، و توفير الخدمات أمٌر ضررروري، وبخاصررّ
عن المساءلة  ناتجٌ وهذا الضعُف استدامة الخدمات. فغالبًا ما تكون ُنُظم الُمساءلة ضعيفة، ألجل  بطريقة أفضل تكاليفال

دارة مجالس الخدمات المشتركة.   غير المباشرة بين المستخدمين النهائيين وا 

جالس م تضررري وجود نظام معّدل لمجالس الخدمات المشرررتركة، لوضرررع قواعد واضرررحة لكي تؤدِّيالحاجة تق ييم أنّ قأكد التّ  (28
الخدمات المشررتركة وظائفها، ومنها وضررع نظام داخلي )الئحة داخلية( موّحد كأسرراس الّتفاق واضررح المعالم بين أعضرراء 

األنظمة األسرررررراسررررررية لمجالس الخدمات مجلس الخدمات المشررررررتركة. وتقوم وزارة الحكم المحلي في الوقت الراهن بمراجعة 
، وقد قدَّم الّتقييم معلومات للمراجعة المستمرة، عن طريق اقتراح بنية لنظام 2006المشتركة، التي يعود تاريخها إلى عام 

 داخلياً ًا امعّدل لُيصبح نظمجالس الخدمات المشتركة المُ  إقرار وزارة الحكم المحلي نظامَ ب رَتِبطةهمية المُ داخلي. ونظرًا لألَ 
 ،تركةمجالس الخدمات المشررررأعضرررراء سررررتعمله يأن  فتَرُض يُ توفير الخدمات المشررررتركة، ل نموذج ّاتفاق موّحداً، فإّن وضررررعَ 
 رتبطة بالصرف.المُ  أحد مؤشرات هذا البرنامج ،”LGSIP“لتمويل برنامج الّتحسين  ،لكي ُتصِبح مؤّهلةً 
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المعلومات البالغة األهمية المطلوبة الختيار مجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة التي  مجلس الخدمات المشررررررررررررررتركة تقييمُ  رَ فَّ وَ  (29
معلومات بالغة األهمية عن  كذلك وّفر التقييم .”LGSIP“تسررررررتوفي معايير تحديد األهلية لالسررررررتفادة من برنامج الّتحسررررررين 

 اناتالحكم المحلي بقاعدة بي متطلبات بناء القدرات لتقوية مجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة. كما زّود الّتقييُم أيضررررررررررررررًا وزارةَ 
مطلوبة إلى حد  كبير، وتحتوي على معلومات عن جميع مجالس الخدمات المشرررررررررررتركة في الضرررررررررررفة الغربية وقطاع غزة؛ 

الدمج  (، ألغراضعاملةة البيانات هذه لتقديم الّدعم الفّعال لمجالس الخدمات المشرررتركة الّناشرررطة )الوُيمكن اسرررتعمال قاعد
حٌة أيضررررًا لإلفصرررراح العام و  ةقاعد وحيد، ولحل تلك المجالس غير الّناشررررطة. كذلك، فإنّ والتّ  لّتحديثات لالبيانات هذه ُمرشررررّ

. وبررالبنرراء على هررذا الّتقييم، برراعتبرراره "خّط swww.baladiyat.pي: الرردوريررة في البوابررة اإللكترونيررة لوزارة الحكم المحل
، بتقييم مجالس الخدمات المشرررررتركة لتحدد مجالس كل سرررررنتيناألسررررراس المرجعي"، فإّن وزارة الحكم المحلي سررررروف تقوم، 

 .”LGSIP“مج الّتحسين الخدمات المشتركة المؤّهلة للّتمويل والّدعم ضمن برنا

 :دراتًالمجالسًالقرويةتقييمًقًُ -5
كوادر متناثرة، حيث يفتقر فيها الكثير من المجالس القروية الصررغيرة إلى القدرات والللقدرات ُد في الضررفة الغربية بنية ُيوجَ  (30

ابقة التي ُنفِّذت في الضررفة الغربية المُ  ُر الخبرةُ األسرراسررية. وُتظهِ  لدان ُأخرى ذات وقطاع غزة، وفي بسررتقاة من البرامج السررّ
يئات المحلية التي ليس لديها موظفون دائمون أسررررررررراسررررررررريون، ومنهم مثاًل الفني، والمخطط اله ، أنّ مماثلة من القدرات بنىً 

أو المدير لن تكون قادرًة على إدامة تقديم الخدمات. وُتظهر الخبرات العالمية أّن حدًَّا  ،والمهندس، والمحاسررررررررررب واإلداري
كان، يتراوح بين أد لوجود أسرررررررررراسط ضرررررررررررورّي لتقديم ، ُيعَتبُر عاماًل حاسررررررررررمًا 5.000و  3.000نى بعينه من حجم السررررررررررّ

 محلّية. اليرادات اإلالخدمات ولقاعدة 

ص المجموعة نفسررررررررها من المهّمات للبلديات وللمجالس  وفهال ُيميُِّز قانون الحكم المحلي بين المهّمات الوظيفية،  (31 ُيخصررررررررِّ
صرررة(. ورغم عدم وضرررع وزارة الحكم المحلي  7 –)انظر الجدول على حد  سرررواء القروية  لالّطالع على المهّمات الُمخصرررّ

 معايير كانت، فإّن حجم عدد السررررركان هو العامل الحاسرررررم الرئيسررررري للّتمييز بين مسرررررتويين من اإلدارة. ولكن، مع أنّ  أيّ 
صررة 27وظيفًة أو أقل من الوظائف البالغ عددها  12ُتوّفر فقط  -في المئة  80حوالي  –أغلبية البلديات   وظيفة ُمخصررّ

. أّما الوظائف ذلك العدد من، فإّن المجالس القروية التي لديها عدد من السررررررررررركان أصرررررررررررغر بكثير ُتوّفر حّتى أقل من لها
 وظائف.  4قط ف ذالمجالس القروية األصغر فهي تنفّ 

  

http://www.baladiyat.ps/
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 : وظائف الحكم المحلي 7 –الجدول 
 ( 1997، من قانون الحكم المحلي لعام 15)إشارةا إلى المادة 

 الوظائف

 تخطيط المدن والشوارع )الخطة الشمولية و / أو خطة االستثمار( -1
 ر رخص البناء واإلنشاء اإصد -2
 تزويد المياه  -3
  توزيع الكهرباء -4
 المجاري )الحّمامات العاّمة(  -5
 األسواق العاّمة  -6
 الترخيص ألغراض الّتجارة ومؤّسسات األعمال  -7
 الصحة العامة )تنظيف الشوارع، وجمع النفايات( -8
 الصحة العامة والرقابة )إدارة النفايات الّصلبة(  -9
 ( الّتجاريةو  يةكيانات الّترفيهالالمخازن العامة )الّرقابة على  -10
 المتنّزهات العامة  -11
 اإلجراءات االحتياطية للكوارث الطبيعية  -12
 المنشآت الثقافية والرياضية  -13
 النقل العام -14
  الرقابة على نشاطات البيع في الشوارع ورصدها -15
 الرقابة على األوزان والقياس  -16
 اإلعالنات / اللوحات اإلعالنية  -17
 هدم المباني  -18
 بيع األراضي وِقَطع األراضي  -19
 الرقابة على المتسّولين  -20
 المقابر  -21
 ضوابط الرقابة على الفنادق وبيوت الضيافة  -22
 الّرقابة على الثروة الحيوانية  -23
 مكافحة الكالب الّضاّلة  -24
  وضع الموازنات للكوادر -25
  إدارة ُأصول الهيئات المحلية -26
 إطفاء الحرائق -27
  أخرى -28

 عن المجالس القروية، بهدف:  توفير معلومات أساسّية، ”LGSIP“إلعداد برنامج الّتحسين اقتضت الحاجُة،  (32
  .”LGSIP“تحديد فئة المجالس القروية التي يستهدفها برنامج الّتحسين  (1)



 

- 131 - 

، ومنها البيانات ”LGSIP“وضررررررررع معايير تحديد األهلية للحصررررررررول على المنحة االسررررررررتثمارية من برنامج الّتحسررررررررين  (2)
مكانية الحصررول على الخدمات األسرراسررية بشررأن العدد اإلجمالي للمجالس القروية، وعدد السرركان،  ومسررتوى الفقر، وا 
  .شةوحصة المجتمعات المحلية المهمّ  ،وجودتها، وعدد السكان الذين يعيشون في المنطقة الُمصّنفة "ج"

وكذلك الحصول على معلومات عن القدرات المؤسسية لتلك المجالس، ومستويات رفدها بالكوادر، وقدراتها المالية، ومنها 
 من الشركاء في التنمية. ولجمع تلك المعلومات األساسّية، فقد أجرت وزارة الحكم المحلي عمليةً  هالذي تتلّقا الدعم الحالي

ي، ، بمشرررررررررررررراركة بنك الّتنمية األلمانيداخلية لجمع البيانات من خالل مكاتب المديريات التابعة للوزارة. وقام البنك الدول
 لي لدعم تنفيذ عملية تقييم المجالس القروية من أجل:بتقديم المساعدات الفنية لوزارة الحكم المح

 تها وتحليلها.عتصنيف البيانات المتوافرة لديها، ومراج (1)
رنامج الّتحسررررين بتحديد الفجوات البالغة األهمية في البيانات، والتي تحتاج إلى المزيد من المعالجة أثناء التحضررررير ل (2)

“LGSIP”.  

نسرررمة،  4.000في المئة من المجالس القروية يقل عدد سررركانها عن  85يزيد عن  وقد أكدت هذه العملية الداخلية أن ما
في المئة من المجالس القروية اسررررررررررررررتوفت واحدًا من متطلبات المجالس القروية لدى وزارة الحكم المحلي، وهو  76وأّن 

قط من تلك المجالس سرررررررررّجلت  في المئة ف 39على وجه التحديد تقديم موازناتها إلى وزارة الحكم المحلي. غير أن نسررررررررربة 
ابق. ولم تتوافر أي بيانات  مّما كان عليه، مبالغ من المتأخرات أدنى من حيُث  ،معتمدةوتعادل ما سررررررّجلته في العام السررررررّ

داري(. وكذلك، فإنّ   المجالس القروية لم تقدِّم أي توافر إمكانية الحصرررررررول على الموظفين الدائمين )محاسرررررررب ومهندس وا 
  بالغة األهمية، مثل وجود خطة تنموية واستثمارية مبّسطة. معلومات ُأخرى

 بالّنشرررررررراط الفرعي ختصُّ ما يَ في ،صررررررررلتين من المجالس القروية لغرض النظر فيهمانت تلك العملية من تحديد فئتين منفكَّ مَ  (33
نسررمة(، والتي تسررتوفي  4000: المجالس القروية الكبيرة )التي يتجاوز عدد سرركانها ”LGSIP“برنامج الّتحسررين  من األول

ُل مباشرررررررررررًة من وزارة الُحكم المحلي إلى معايير تحديد األهلية األخرى، ُيتوقَُّع لها أن تتلّقى مُ  صررررررررررًا من المنحة ُيحوَّ خصررررررررررّ
غيرة المُ  حسرراباتها ليقوم كلُّ  ّهلة لتلّقي ؤ مجلس قروي منفردًا بتنفيذ العمل المسررتهدف من المنحة. أما المجالس القروية الصررّ

ص لها المنح، ولكّن أموال  4.000صررررات من هذه المنحة )التي يقّل عدد سرررركانها عن مخصررررّ  نسررررمة(، فيتوّقع أن ُتخصررررّ
الفردية  رةالصررغيهذه المنح لن ُتحّول مباشرررة من وزارة الحكم المحلي إلى هذه المجالس القروية، وسرروف تحتاج المشرراريع 

ين من وسرررروف يتّم تقييم كال الفئتلس خدمات مشررررترك مؤّهل لذلك. ن تُنّفذ من خالل مجألفي المجالس القروية الصررررغيرة 
ه، اسررررتنادًا إلى معايير تحديد  صررررات المنح، كلٌّ فيما يخصررررّ المجالس القروية )الكبيرة والصررررغيرة( لتحديد أهليتيهما لمخصررررّ

عي الّرسررررررررمي ألهلية كم المحلي بتنفيذ تقييم خط األسرررررررراس المرج. وسررررررررتقوم وزارة الحُ 1 –األهلية الموصرررررررروفة في الملحق 
 قبل بدء سريان مفعول تنفيذه.  ،”LGSIP“المجالس القروية كجزء من التحضير لبرنامج الّتحسين 
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 :بينًالجهاتًالحكومية العالقاتًالماليةًالعامة -6
ياسرررة المعنية "بالعالقات المالية العامة بين الجهات الحكومية" لتصرررميم كل  من  (34 اعتمد الّتقييم الفني أيضرررًا على مذكرة السرررّ

حويل إلى المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررتركة. وآلية التّ  ،”LGSIP“ترتيبات المالية العامة في برنامج الّتحسرررررين 
ت المعمول بها للعالقات المالية بين الجهات الحكومية بين السررلطة الفلسررطينية والهيئات عرضررت الدراسررة الترتيباوقد اسررتَ 

ياسرررررات والممارسرررررات  المحلية، بهدف تحديد القضرررررايا الرئيسرررررة لتوفير التوصررررريات الالزمة للسرررررلطة الفلسرررررطينية إلقرار السرررررّ
اسعة ج األولية من هذا التمرين أّن أغلبيًة شالالزمة لتحسين مستوى الصحة المالية للهيئات المحلية. وقد أوضحت النتائ

إلنفاق ا صرررررررالحياتواحدة فقط من  –من المجالس القروية تسرررررررتطيع بشرررررررّق النفس توفير خدمات إدارة الّنفايات الصرررررررلبة 
؛ وُيعزى ذلك إلى نقص مصرررررررررادر اإليرادات الّذاتية لديها، وكذلك إلى النقص في التحويالت صرررررررررالحية 27البالغ عددها 

مو والرسررررررروم التي يدفعها مسرررررررتخد ،الحكومة المركزية. وتعتمد المجالس القروية، إلى حد  كبير، على الرسررررررروم المحليةمن 
 بة المسررقفات ضرررياالمحدودة للغاية لتلقِّي اإليرادات الضررريبية )الضررريبة الشررخصررية و  الصررالحياتالخدمات، وذلك بسرربب 

ن حصررررررة الفرد مفقط نصررررررف نظيرتها من  تللمجالس القروية بلغالفرد من إيرادات المصررررررادر الخاصررررررة  فقط(. فحصررررررةُ 
المجالس القروية ال يتوافر لها أي منح ُيمكن الّتنّبؤ بها، كما ال  . كذلك فإنّ 2011و  2010في عامي إيرادات البلديات 

اصرررة. وال ُينّفذ لخيتوافر لها أي تحويالت من السرررلطة الفلسرررطينية لتسرررتكمل هذا النقص الكبير في الموارد من مصرررادرها ا
 في الوقت الّراهن سوى نوعين من التحويالت من السلطة الفلسطينية إلى مجالس القرى، وهما على وجه التحديد:

 )وهي مع ذلك تعتِرُض سبيلها وزارة المالية لتسديد المتأخرات(. النقل على الطرقحّصتها من رسوم  (1)
 الّتخصيصات في األوضاع الطارئة. (2)

ما أّنها ليسرررررررررررررت ،التحويالت إما أّنها ال ُيمكن الّتنّبؤ بهاَبي َد أّن هذه  ية من تمويل بما يكفي لتمكين المجالس القرو  كبيرةً  وا 
أيضررررًا القدرات المتدنية على التخطيط للموازنات وتنفيذها من خالل الكشررررف  وظائف تقديم الخدمات. وقد أبرزت الدراسررررةُ 
مكررانيررة الّتنّبؤ  عن الّتبرراين الكبير بين الموازنررات الُمخّطط ذة فعاًل. ونظرًا ألهميررة تقويررة قرراعرردة الموارد وا  لتنفيررذهررا والُمنفررَّ

يكون  االّتفاق مع الحكومة الفلسرررررررررررررطينية على أن ،بناًء على ذلك ،بتمويل المجالس القروية لتقوم بتقديم الخدمات، فقد تمّ 
فافّية وعامل تخصرررريص رسرررروم  رات المرتبطة بالصرررررف ضررررموقابلية الّتنب النقل على الطرقعامل الشررررّ ن ؤ بها أحد المؤشررررّ

 .”LGSIP“برنامج الّتحسين 

 :الُحكمًالمحلي تقييمًقدراتًوزارة -7
تضررررررررررّمن الّتقييُم الفنُِّي أيضررررررررررًا مراجعة قدرات وزارة الحكم المحلي. فقد كان الهدف  تقييم قدرات وزارة الحكم المحلي على  (35

دعم المجالس القروية لكي تقّدم خدماتها المحلية. وُيفَتَرُض من نتائج الّتقييم أن أداء المهّمات الُمفّوضررة بأدائها، وال سررّيما 
وذلك بهدف دعم وزارة الحكم المحلي ؛ ”LGSIP“ضرررمن برنامج الّتحسرررين  ُتوّجه نشررراطات بناء القدرات والمسررراعدات الفنية

دمات اء قدرات المجالس القروية ومجالس الخوظيفة اإلشررراف والرقابة القطاعية المنتظمة من جانبها، وكذلك لبن في تنفيذ
المشررررتركة على تقديم الخدمات بطريقة مسررررتدامة. وقد ُنفِّذت عملية الّتقييم بهدف التأكد من قدرة وزارة الحكم المحلي على 
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في تقديم  ، وكذلك لمسرررراعدتها”LGSIP“تقديم الدعم والّتوجيه الُكلِّيين للهيئات المحلية المسررررتهدفة ضررررمن برنامج الّتحسررررين 
خدمات مسررتدامة للمواطنين، اسررتنادًا إلى آلية تمويل قابلة للّتنبؤ بها، وتتماشررى مع مبادل الحكم الرشرريد. ومن َثمَّ ُيفَتَرُض 
في التقييم أن ُيحّدد مجاالت التحسررررررررررررررين والمخاطر التي ينبغي تخفيفها من خالل الدعم الذي يقّدمه برنامج الّتحسررررررررررررررين 

“LGSIP” طة العمل الخاصة بهذا البرنامج، وفي خطة تطوير القدرات لدى وزارة الحكم المحلي.في خ ،المقترح 

جرى التررأكيررد على الّتفويض الممنوح لوزارة الحكم المحلي في "بيرران مهّمتهررا" الررذي يهرردف إلى "العمررل على بنرراء قرردرات  (36
لي ئرها االنتخابية ضررررررررررررررمن إطار الحكم المحالهيئات المحلية وتعزيز مواردها لتمكينها من تحقيق الّرفاه لمواطنيها / دوا

وُجملة القول أّن الّتقييم قام بمراجعة درجة تنفيذ وزارة الحكم المحلي الّتفويض الممنوح لها، ولكّنه رّكز بصرررررورة   24الّرشررررريد.
  المقترح. ”LGSIP“خاّصة على المديريات والوحدات التي ُيتوقَّع منها أن تؤدِّي دورًا بالغ األهمية ضمن برنامج الّتحسين 

ة،  (37 لّتحسرررررررررين بالنسررررررررربة إلى برنامج اُتعتبر الوظائف التالية، التي تؤّديها وزارة الحكم المحلي بالغة األهمية بصرررررررررفة خاصرررررررررّ
“LGSIP”:  

للمجالس القروية ولمجالس الخدمات المشررررررررررتركة التي ُيحتمل أن تتأّهَل لدورة  25أداء عملية انتقاء صررررررررررائبة وشررررررررررّفافة (1)
نوية، وتقديم نتيجة االختيار إلى لجنة برنامج الّتحسررررررين  للموافقة عليها من خالل  ”LGSIP“المنحة االسررررررتثمارية السررررررّ

قراض البلديات(.   26مدير البرنامج )صندوق تطوير وا 
، واإلعالن للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررتركة عن نتيجة االختيار، الّتحسرررررين متابعة موافقة لجنة برنامج (2)

 ومعايير تحديد األهلية، والّتخصيصات المالية، والّنشاطات األولية لبناء القدرات.
وفق  ،ف، من حيُث تلّقي الموازنات السررنوية والموافقة عليها من المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررتركةااإلشررر  (3)

 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام. 1دورة الموازنة الّسنوية، ابتداًء من 
نوية  (4) الفحص الدقيق من وزارة الحكم المحلي لمتطلبات الحّد األدنى الّتشرررراركية للّتخطيط لالسررررتثمارات الرأسررررمالية السررررّ

نوي خطيط االسررتثماري الرأسررمالي السررللمجالس القروية، وتقديم نشرراطات بناء القدرات للمجالس القروية في مجال الت
 التشاركي، والمتابعة والتقييم التشاركّيين. 

دعم وزارة الحكم المحلي للمجالس القروية المؤّهلة لتنفيذ االسررتثمارات ضررمن النشرراط الفرعي األول في جميع جوانب  (5)
تقديم و ة خطط التشرغيل والصريانة، مراجعو دورة برنامج االسرتثمار، ومنها مراجعة وثائق المناقصرات والموافقة عليها، 

 فواتير المقاولين والموافقة عليها )بالنسرررررربة إلى حالة خطط ةمراجعو مراجعة تقارير الموقع، و الرقابة  المرئية الدورية، 

                                                           
 . 2013قات العامة واإلعالم بوزارة الحكم المحلي، عام وحدة العال  24
ي سرريتم تنفيذها في توفقًا للتقييمات السررنوية لتحديد األهلية للمجالس القروية، التي تُنّفذ سررنويا، لتقييمات تحديد األهلية لمجالس الخدمات المشررتركة، ال  25

   .”LGSIP“برنامج الّتحسين أثناء فترة التحضير ل 2015 – 2014، بعد التقييم الذي ُأجري في الفترة 2018و  2016عامي 
مؤّهلة، ويقّدم لاسرررررررتنادًا إلى التقييم الذي ُتجريه وزارة الحكم المحلي، يؤّكد صرررررررندوق إقراض البلديات الّتخصررررررريصرررررررات المالية النهائية للهيئات المحلية ا  26

 .”LGSIP“برنامج الّتحسين القوائم للمصادقة عليها من لجنة 
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عبر مجالس الخدمات المشتركة(، مع التأكد في الوقت ذاته من إجراء التخطيط  ذالتي تُنفّ المجالس القروية الصغيرة 
االسررررتثماري، والّتنفيذ والتشررررغيل وفق المتطلبات / المواصررررفات الفنية ) ومنها إدارة عمليات الشررررراء واإلدارة المالية(، 

 وفق االعتبارات البيئية واالجتماعية الصحيحة. كوفق الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية، وكذل
ومجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة التي لم تتأّهل بعُد لبرنامج تحديد حاجات بناء القدرات التأشرررررررررررررريرّية للمجالس القروية  (6)

المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررررررتركة السررررررررتيفاء ، وتنفيذ نشرررررررراطات بناء القدرات لدعم ”LGSIP“الّتحسررررررررين 
 .”LGSIP“المعايير الدنيا لتحديد األهلية، للتمويل االستثماري ضمن برنامج الّتحسين 

 ية داخل المجالس القروية حسب الحاجة.دعم نشاطات التخطيط المادّ  (7)
 دعم تحسين القدرات المالية والفنية على تقديم خدمات المجالس القروية، من خالل: (8)

قتصرر على أن تودون  –وضرع وتطوير وتنفيذ االسرتراتيجيات، واإلصرالح القانوني، والمبادل التوجيهية، ومنها  (1)
إلى المجالس القروية، والمبادل التوجيهية لتقوم المجالس  النقل على الطرقنظاٌم شرررررّفاٌف لتخصررررريص رسررررروم  –

المتعّلقة بإيرادات ونفقات المجالس  الصرررررررررالحياتالقروية بتطوير إيراداتها من مصرررررررررادرها الخاصرررررررررة، ومراجعة 
إطار عمل مسرررررررتدام للمالية العامة بين الجهات  بهدف وضرررررررع وترسررررررريخالقروية ومجالس الخدمات المشرررررررتركة، 

نى تعرفة الخدمات، وتطبيق إطار الحكم الرشرررررررريد لتوفير الخدمات المشررررررررتركة، وجيهية لبُ بادل التّ الحكومية، والم
 خاص بالّسياسات لدمج وتوحيد الهيئات المحلية الصغيرة وغير القابلة للبقاء. ةمعّدل اتوتطوير توجيه

لس للمجررالس القرويررة ومجرراتوفير الترردريررب الالزم قيرراُم مختلف مررديريررات وزارة الحكم المحلي ب ،ونتيجررًة لررذلررك (2)
 الخدمات المشتركة. 

السرررررررررررررلطة  تفويض رسرررررررررررررميٌّ منكذلك لديها و  ،عمومًا، فإّن التقييم أكد أّن وزارة الحكم المحلي لديها القدرات الفنية الكافية (38
وتشرررررررررررتمل  .”LGSIP“قّدم الّتوجيه الالزم لدعم المجالس القروية في تحقيق نتائج برنامج الّتحسرررررررررررين لكي تُ  ،27الفلسرررررررررررطينية

مديريًة على  11الكوادر المنتشرررررررين في  بما لديها من ،مواطن القّوة لدى وزارة الُحكم المحلي على قدرتها على االنتشررررررار
في المئة من مجموع كوادر وزارة  56كادرًا، أي ما يعادل حوالي  201مسرررررتوى المحافظات في الضرررررفة الغربية، وعددهم 

. وقد أكد تقييم القدرات، من حيُث المبدأ، أّن وزارة الحكم المحلي 28ي كل مديريةكادرًا ف 18الحكم المحلي؛ أي بمعدل 
ولكّنها ربما تحتاُج كذلك إلى نقل  ،”LGSIP“توظيف موظفين عمومين إضرررررافيين لدعم تنفيذ برنامج الّتحسرررررين تحتاُج إلى 

دًة ُمثلى من لكي تسررررتفيد اسررررتفا ،ات مختارةموظفين من المقّر الرئيسرررري لوزارة الحكم المحلي في رام اهلل إلى مكاتب مديري
ُمخطِّطًا ومهندسرررررررًا مدنّيًا من وزارة الحكم المحلي. وربما تحتاُج وزارة الحكم المحلي أيضرررررررًا إلى  130اسرررررررتعمال أكثر من 

أو مدى طويل لدعم النشاطات اإلشرافية التي تضّطلع بها  ،الحصول على خدمات مستشارين يعملون على مدًى قصير
ديم فجوات. وُيتوقَّع أن تقتضرري الحاجُة أيضررًا بناء القدرات وتق ة الحكم المحلي، ولصررياغة سررياسرراتها؛ وذلك تجّنبًا أليّ وزار 

                                                           
 . 1997لسنة  1القانون األساسي للسلطة الفلسطينية، وقانون السلطات المحلية رقم  27
 استراتيجية تطوير الموارد البشرية لدى وزارة الحكم المحلي.   28
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إدارة  ومنها على سبيل المثال، في مجالالتدريب، مع الّتركيز على المجاالت التي تكون فيها قدرات هذه الوزارة محدودًة، 
وتبادل المعرفة  ،وقد الحظ الّتقييم أيضًا نوعًا من الّتنسيق. ضمن النشاط الفرعي الثالث عقود االستشارات والتدريب الوارد

شبه المثالي بين عدد مديريات وزارة الُحكم المحلي. وثّمة حاجٌة إلى ضمان مستوًى كافط من الّتنسيق الفّني بين عدد من 
   .”LGSIP“مديريات وزارة الحكم المحلي، والوحدات الفنية المعنية لضمان تحقيق النتائج التي يسعى إليها برنامج الّتحسين 

برنامج  كجزء من ،قدرات وجود نواقص واضررررررررررررحة ربما تتطلَُّب توفير مسرررررررررررراعدات فنية لوزارة الحكم المحليالحظ تقييم ال (39
وتشررررمل هذه الُمسرررراعدات ما ُيمكن تقديمه ضررررمن النشرررراط الفرعي الثالث، وُيمكن تفصرررريله في خطة  ،”LGSIP“الّتحسررررين 

ُأخذت  لمديريات التيمكاتب الزيارات الميدانية لتطوير القدرات لدى وزارة الحكم المحلي. فعلى سرررررررررررررربيل المثال، أكدت ا
انعكست تمثيلّيًا من حيُث الكوادر والوظائف. ومن شأن ذلك،  الرئيسة على المستوى المركزياإلدارات العامة كعّينات أّن 

ي، وتيسررررير لمن الناحية النظرية، أن ُيسرررراعد في إلغاء المركزية في السررررلطة، وتبسرررريط العمل اإلشرررررافي لوزارة الحكم المح
للوزارة بين ة تطبيق الممارسرررررات اإلشررررررافيفي تكرارية وجود مع الهيئات المحلية. وفي الجانب العملي، أّكد الّتقييُم  الّتفاعل
 هذا الّتكرار ضررررررررررررررمن برنامجالتخلص من مديريات وزارة الحكم المحلي و المسررررررررررررررتوى المركزي للوزارة. وال ُبّد من مكاتب 
 للكوادر ذوي الّصلة بوزارة الحكم المحلي. وُيتوّقع أن يتضمن دليل عمليات البرنامج توجيهات محّددة  LGSIP“الّتحسين 

قييم أيضرررررررًا أن تلك اإلدارات العامة لوزارة الحكم المحلي التي تلّقت، من الناحية التقليدية، مسررررررراعدات فنية أّكدت نتائج التّ  (40
 امن حيث إعداد اسررررررررتراتيجياتهمن غيرها، أكثر تقّدمًا ممنهجة وُمرّكزة، و ونشرررررررراطات لبناء القدرات، ممّولة من المانحين، 

الخاصررررررررررررررة، وبراعتها الفنية وقدرات كوادرها مقارنًة مع المديريات والوحدات األخرى لهذه الوزارة. وبناًء على ذلك، فقد تّم 
القدرات والمسررراعدات الفنية الجارية  ، تنفيذ عملية لرسرررم خريطة نشررراطات بناء”LGSIP“التحسرررين  أثناء الّتحضرررير لبرنامج

، التي تُقّدم لوزارة الحكم المحلي، ومعها اسررررتراتيجية تطوير الموارد البشرررررية لتلك الوزارة، وخطة التدريب حاليًا والمسررررتقبلية
. واستنادًا إلى هذه العملية، فقد تّم االّتفاق على أن تقوم 2017 – 2014على مستوى الدوائر واإلدارات بالوزارة للسنوات 

 ،”LGSIP“سررررررررنوات الّتنفيذ الخمس لبرنامج الّتحسررررررررين  على مدارقدرات التطوير موّحدة لوزارة الحكم المحلي بإعداد خطة 
من تحديد مصرررررادر التمويل ضررررر البرامجية الُمفّوضرررررة بها وزارة الحكم المحلي، ومنها مع الّتركيز على المهّمات اإلشررررررافّية

وسررررررررررروف يتّم، في هذه  .”LGSIP“تها ضرررررررررررمن برنامج الّتحسرررررررررررين يالبرنامج الحكومي، والفجوات التمويلية التي ينبغي تغط
، وُيتوّقع من هذه الخطة أن تحاول في  الحال، وضرررررع خطة لتطوير القدرات أكثر تفصرررررياًل، وتنفيذها على أسررررراس سرررررنوي 

االسررررررتراتيجيات، والمبادل الّتوجيهّية والتدريب، بطريقة تدريجية ومرّتبة من حيث األولويات  الوضررررررع المثالي تغطية نطاق
(. 2017 – 2015)لوزارة الحكم المحلي وللهيئات المحلية معًا(؛ وذلك دعمًا لإلطار االسرررتراتيجي لوزارة الحكم المحلي )

 من خالل مؤشر مرتبط بالصرف. تطوير القدرات سوف تتّم متابعتها الّسنوية لطة خُ الكذلك فإّن 

 

 



 

- 136 - 

   :اإلنفاق تقييمًإطار -8

ل متطلبات اإلنفاق ا مراجعة النظام القائم لتمويل عملية تقديم خدمات البنية التحتية في المجالس القروية: (41 لرأسررررررررررررمالي ُتموَّ
للمجالس القروية، بصررررفة أسرررراسررررّية، من خالل مخصررررصررررات الموازنة من الحكومة المركزية، وكذلك من خالل الضرررررائب 

ل من خالل مزيج من  من الحكومة المركزية وكذلك من خالل اإليرادات م الّدعالمشررررررررررتركة. أما الّنفقات الُمتكّررة فهي ُتموَّ
. أّما تحليل الموازنات للسررنوات السررابقة )انظر الشرركل معظمها من الرسرروم التي يدفعها المسررتفيدون من الخدماتالذاتية، و 

صررات الموازنة للنفقات االسررتثمارية والتشررغيلية من جانب المجالس القروية آخذة في التراجع، تاليًا(، فهو ُيظهِ  ر أّن ُمخصررّ
وهي تتقّلُب على مدى عدة سرررررررنوات، مما ُيشرررررررير إلى وجود ندرة كبيرة في الموارد المتوافرة للمجالس القروية ألجل تطوير 

ة الكبيرة في كثيرًا قدرة تلك المجالس على تمويل النفقات التشغيلي البنى التحتية، وألغراض التشغيل والصيانة. ولم تتحّسن
 2011ين العامين ( أن يتحّرك بيد متوسط حصة الفرد من النفقات التشغيلية )بالشيقل اإلسرائيلالّسنوات األخيرة؛ فلم يكَ 

. وبالمقارنة مع 2013يًا في عام ( شرريقاًل إسرررائيل64.6شرريقاًل إسرررائيليًا، وارتفع إلى حوالي ) 54فبلغ حوالي  – 2012و 
شيقاًل  166إلى  2010شيقاًل في عام  195للبلديات ارتفع باّطراد من هذا الوضع، فإن متوسط حصة الفرد من النفقات 

نخفض هو ا. وبالمثل، فإّن تحليل نفقات الموازنة التشرررررغيلية ُيبيِّن أن حصرررررة الفرد من اإلنفاق الرأسرررررمالي 2012في عام 
موازنات شيقاًل إسرائيليًا. أما حصة الفرد من نفقات  41على مّر السنين، وهو يقُف اآلن عند مستوى حوالي  اآلخر أيضاً 
 ، فد بقيت مستقرًة نسبيًا على مدى السنوات الثالث الماضية.المؤسسات
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 : متوّسطات حصة الفرد من الموازنات الّتنموية للمجالس القروية: 2 –الشكل 
  2013 – 2011معتمدة لألعوام 

 أشهر( بالشيقل اإلسرائيلي 9)ألول  2013 – 2011، والفعلية 2013 – 2011ثالثة أرباع الموازنة المعتمدة: 

 

 الترجمة من اليسار إلى اليمين رأسياا:
 (3/4اإليرادات التّنموية المعتمدة )  اإليرادات التّنموية الُمعتمدة
 التنموية المعتمدةالّنفقات   اإليرادات التَنموية الفعلية

 النفقات التنموية الفعلية  (3/4النفقات التنموية المعتمدة )
 

ا ذمتوسرررطات العجز في الموازنات التشرررغيلية والتنموية. وه ،أظهر تحليل موازنات المجالس القروية، بطريقة مّتسرررقة تماماً  (42
ال تكفي  واإليرادات غير الضررررررريبية للهيئات المحليةيقود إلى االسررررررتنتاج بأّن اإليرادات المتأّتية من الضرررررررائب الّتشررررررغيلّية 

ر الفائض في مصد كذلك أظهر تحليل موازنات المؤسسات العامة أنّ  لتغطية التكاليف التشغيلية والرأسمالية والضرورية.
سرررررررات وهمّي تماماً  والمياه ال  ء، نظرًا ألّن الكثير من الهيئات المحلية المسرررررررؤولة عن توزيع الكهرباتمويل موازنات المؤسرررررررّ

 زّودين بالكامل، وما زالت تتكّبد متأخرات متراكمة كبيرة الحجم.تسّدد مستحقات المُ 

بيَّن تحليُل الحصررررررررررررررص الّنسرررررررررررررربية لألنواع المختلفة من اإليرادات في موازنات  تحديد موارد موازنات المجالس القروية: (43
في المئة( تمّثل "اإليرادات الواردة من السررررررررررررررلطة  45و  35)بين من اإليرادات المجالس القروية أن الحصرررررررررررررررة الكبرى 

مالفلسررررطينية"، والتي تتضررررّمن  معونات،  ، الّتبرعات الحكومية كمنحالنقل على الطرق: رسرررروم اإليرادات والتحويالت تقاسررررُ
صرررات الموازنات الطارئة. أما الحصرررة الثانية الكبرى نسررربّيًا )حتى نسررربة  ، فهي في المئة اسرررتنادًا إلى السرررنة( 30ومخصرررّ

"إيرادات الخدمات" المتأتية من رسررررررروم الخدمات التي يدفعها المسرررررررتفيدون، مثل رسررررررروم جمع النفايات، وهي إلى حّد بعيد 
هذه  أما الفئة الثالثة منو البند األكثر أهمية في هذا المقام، رسررررروم مواقف السررررريارات، ورسررررروم فحص السررررريارات، وغيرها. 
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ضررررررررررررررريبة )ال ويةمجالس القر الُتحّققها المجالس القروية"، وهي تشررررررررررررررمل الضرررررررررررررررائب التي تجبيها "إيرادات  اإليرادات فهي
التي تجبيها المجالس القروية )مثل (، والرسرررروم األخرى المعارف وضررررريبة ”ceiling tax“ضررررريبة المسررررّقفات الشررررخصررررية، 

اإلعالنية "اآلرمات"(. ومما يثير المنتجات الزراعية، ورسرررررررروم فحص األنعام، ورسرررررررروم رخص المباني، ورسرررررررروم اللوحات 
ّن المجالس القروية تذكر القروض )التي ُتؤخذ من السررلطة الفلسررطينية والمؤسررسررات األخرى( كإيرادات تشررغيلية. أ الدهشررة
ه ال ُبّد من نظرًا ألن ،أن تكون هذه قروٌض تجسررررررررررررريرية قصررررررررررررريرة األمد، ولكنها ُتذكر في التقارير خطًأ كإيرادات وُيفترض

تسرررررديدها. وأخيرًا فإّن فئة "اإليرادات المتنّوعة" غير الكبيرة تتباين تباينًا كبيرًا في جميع المجالس القروية، وُتغطي أي نوع 
من اإليرادات التي التندرج ضررررررررررررررمن الفئات السررررررررررررررابقة، مثل الفائدة من الودائع في البنوك أو من بيع الممتلكات. وُتظهر 

ي ُتجرى على اإليرادات والنفقات التشررررررررررررغيلية والتنموية، وجود فجوة واضررررررررررررحة. غير أنُّه ال يوجد في الوقت ليالت التالّتح
أتية من ت المتالحاضررررررر منح أو تحويالت دورية منتظمة متوافرة من السررررررلطة الفلسررررررطينية السررررررتكمال النقص في اإليرادا

 ن المستوى المركزي إلى الهيئات المحلية:مصادر الهيئات المحلية الخاصة. وتشمل التحويالت م
 .النقل على الطرقرسوم  (1)
 ضريبة الممتلكات. (2)
 رسوم رخص المهن. (3)
 مخّصصات الطوارل. (4)
قراض البلديات.  (5)  التحويالت الرأسمالية من خالل صندوق تطوير وا 

صررات الطوارل متوافرة للمجالس القروية النقل على الطرقومع ذلك، فإّن رسرروم  ات أيضررًا من فيذ البلدي، بينما تسررتومخصررّ
 مصادر أخرى. 

 : نسب )حصص( اإليرادات: حسب نوع الموازنات ونسبتها من اإليرادات الُكلّية، 8 –الجدول 
 للمجالس القروية 2013إلى  – 2011ة لألعوام من ليّ فعالموافق عليها وال

  

 مجالس القرى
الفعلي 
2011 

الفعلي 
2012 

الفعلي 
2013 

الموافق عليه 
2011 

الموافق عليه 
2012 

الموافق عليه 
2013 

 %22.6 %20.5 %15.9 %21.4 %24.1 %16.6 إيرادات الموازنة التشغيلية
 %63.3 %62.6 %63 %71 %62.5 %60 إيرادات تمويل المؤسسات )العامة( 

 %14.1 %16.9 %21.1 %7.7 %13.4 %23.4 إيرادات الموازنة التنموية

ص اإليرادات، لتخصي ،توزيعالباستخدام معادلة  ،شكاًل من أشكال تقاسم اإليرادات الطرقالنقل على رسوم  ُيشبه تحويلُ  (44
وهي غير مشررررررررررروطة في اسررررررررررتعمالها. ولذلك، وبهذا المعنى، فإّن هذا النوع من التمويل ُيمكن أن ُيعتبر وسرررررررررريلًة لخفض 

ومن العديد من العوامل التي تدخل في حسرررررررراب االختالالت الرأسررررررررية. وهذه المعادلة ُتغيِّرها سررررررررنويًا وزارة الحكم المحلي. 
كان،  في المئة وفقًا له. وتظلُّ  57 – 55األكثر أهميًة، حيث ُتوّزع نسررررررررررربة  إجمااًل، العاملَ المعادلة، ما زال عامُل السرررررررررررّ
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ل إلى المعادلة مبهمًة تمامًا، وال ُتطِلُق وزارُة الحكم ال ه المعادلة إال محلي هذالمعاييُر الُمحّددة وعملية صررررنع القرار للّتوصررررّ
كان الُمسرررتخَدم  مُّ العوامل األخرى الُمسرررتخَدمة في مرحلة الحقة من تطبيقها. وباإلضرررافة إلى عامل السرررّ في المعادلة، تضرررُ

، ودعم المجالس القروية، ودعم عملية دمج المجالس القروية ومجالس الخدمات 29فيها: اإلصررررررررررررررالحات المالية واإلدارية
 ،الهيئات المحلية من دون أي وسررريلةالمهّمشرررة والبدو، ودعم القدس وما إلى ذلك. وَيتُرك هذا الّنهُج  المشرررتركة، والمناطق

لكي تتوّقع بوساطتها أو ُتخطِّط لإليرادات التي ُيحتَمُل أن يتوّقعوها من هذا التحويل. وتتعّقد عملية هذا الّتحويل نظرًا ألّن 
ماح لوزارة الحكم المحلي الطرق النقل علىاإليرادات تجمُعها أواًل وزارة  ، ثم ُتوِدعها في الخزينة، ثم تقوم وزارة المالية بالسررررّ

صرررررات. وتُقّرر وزارة الحكم المحلي ما تراه بشرررررأن المعادلة؛ وأخيرًا، فإّن وزارة المالية  باالسرررررتفادة من تجّمع أموال الُمخصرررررّ
ت المحلية، بسرررررربب المتأخرات الُمسررررررتحقة عليها نظير تعَترُض، عمومًا، تلك األموال المنوي تخصرررررريصررررررها لمختلف الهيئا

من قبل مجلس الّتحويالت الطارئة إلى الهيئات المحلية، بطريقة عشررررررررررروائية،  ُص . وُتخصرررررررررررَّ 30اسرررررررررررتهالك الماء والكهرباء
 الوزراء، وال يتّم توفير أي معلومات بشأن معايير الّتخصيص، وعملية صنع القرار، على أساس روتيني ُمعتاد.

خالصررررررة القول، أّن النظام الحالي للتحويالت في الضررررررفة الغربية وقطاع غزة ُيخِفق في األداء من حيُث األهداف الثالثة  (45
لقطاعية. ازن األفقي، والحصررول على األهداف او الّتوازن الرأسرري، التّ  –سررعى إلى تحقيقها، إجمااًل، النُُّظم الّتحويلية تَ التي 

غيرة جدًا من ، وهي صرررررررررررررربها ليًا، فهي تفتقر، في الجزء األعظم منها، إلى قابليتها للّتنبؤأما التحويالت المعمول بها حا
حيث الحجم لتسررتطيع سرردِّ الفجوات الرأسررّية. وهي كذلك تفتقر إلى شررمول معايير صررريحة لمعادلة األهداف، كما أّن أداة 

  الّشرطّية ال تزال في بدايتها.

يولة على الوجه المطلوب، إال أّن أَزمة السرر تؤّدي وظيفتهافي فلسررطين موازنة ال مع أّن  عمليةُ  صررياغة الموازنة وتنفيذها: (46
نوية للسرررررلطة الفلسرررررطينية. فقد أظهرت  ،المسرررررتمّرة، وانعدام االسرررررتقرار غالبًا ما ُيؤدِّيا إلى تأّخر الموافقة على الموازنة السرررررّ

مراجعة السررررنوات القليلة الماضررررية أن الموازنة السررررنوية عادًة ما يوافق عليها مجلس وزراء السررررلطة الفلسررررطينية بعد مرور 
تأّخر الموافقة على الموازنة أيضررًا إلى تأّخر صرررف الموارد  . ويؤّدي31حوالي ثالثة أشررهر على بداية السررنة المالية العامة

نوي ”LGSIP“من الموازنة. وربما ُيمثُِّل ذلك خطرًا بالغ األهمية لبرنامج الّتحسررررين   ةوذلك ألّن برمجة المنح الرأسررررمالية السررررّ
ل ن للّتأّكد من حصررررررو ضررررررروريا في الوقت المناسررررررب، في الموازنة السررررررنوية، وصرررررررفها في الوقت المناسررررررب أيضررررررًا أمران

لية التنفيذ خططها االسرررررررررتثمارية الرأسرررررررررم ،المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرررررررررتركة على الموارد في الوقت المحدد
نوية، بطريقة كفؤة. ويحتاج تصرررررررررررميُم برنامج الّتحسرررررررررررين  إلى إبرام اتفاقات مالئمة مع وزارة المالية إلدراج  ”LGSIP“السرررررررررررّ

                                                           
ُح الموظِّفين حلية التي ُتسرررررِّ القصررررُد من هذا البند هو دعم الهيئات المحلية لكي تُقرَّ اإلصررررالحات المالية واإلدارية. ومن األمثلة على ذلك، الهيئات الم  29

 فوعة مسبقًا. دغير الُمنِتجين، وتحتاُج إلى دفع تعويضات لهم، أو الهيئات المحلية التي تعتزم تركيب عّدادات كهرباء، قيمة االستهالك التي تحسبها م
. غيَر أّن 2013مواقع وزارة المالية اإللكتروني في  عملية اعتراض قيمة ضررررريبة الممتلكات تم فقط البدء بنشرررررها في تقارير ربع سررررنوية )فصررررلية( في 30

ول على هذه صرررررالّتقارير المنشرررررورة ال تتضرررررّمن المبالغ الُمعَتَرض سررررربيلها، بل إنها تتضرررررمن المتأخرات المطلوب تسرررررديدها إلى وزارة المالية. وُيمكن الح
 .http://www.pmof.ps/documents/10180/363023/property.tax.Q1.2014.arb.pdf/d541fa4e-e3cb-4219-9a99-05d602ae4409المعلومات من الرابط اإللكتروني: 

  تتطابق سنة المالية العامة للسلطة الفلسينية مع سنة التقويم الشمسية. وهذا ينطببق أيضًا على معاملة دورة موازنات الهيئات المحلية.  31
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في الموازنة السرررررررررنوية، وكذلك تطبيق تدابير قوية لضرررررررررمان تحويل موارد الموازنة  ”LGSIP“ نشررررررررراطات برنامج الّتحسرررررررررين
الضرررورية للبرنامج المذكور في الوقت المناسررب. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإّن وزارة المالية سرروف تؤّكد مخصررصررات الموازنة 

 برنامج. ، قبل إجراء المفاوضات بشأن هذا ال”LGSIP“الخاصة ببرنامج الّتحسين 

ومن ذلك تطوير خارطة موّحدة للحسررابات،  -زنة سرروف تكون جهود اإلصررالح حديثة العهد في مجال تحسررين تنفيذ الموا (47
ألجررل الّتنفيررذ الكفؤ للبرنررامج. وُتطررالررَُب جميع المجررالس القرويررة اآلن برراإلبال  عن  -ومبررادل توجيهيررة معيرراريررة للموازنررة 

بين  موازنات المجالس القروية وجوَد تباين ُمّتسررررررررررررررق وزارة الحكم المحلي. وُيبيُِّن تحليلُ السررررررررررررررنوية إلكترونيًا إلى  اموازناته
التي تؤّدي إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة في تقديم الخدمات المحلية. ويميُل  ،الموازنات الُمخّطط لها والموازنات الفعلية

ا والموازنات الفعلية إلى إفسررررررررررررررراد المنفعة التي تتحّقق من االختالف )عدم التطابق( الُممنهج بين الموازنات الُمخّطط له
ّلم أولويرات اإلنفراق.  لبرًا تنفيرذ الموازنرة على أسررررررررررررررراس حجز االعتمرادات المراليرة الّتخطيط للموازنرة، وسررررررررررررررُ وقرد يؤثُِّر سررررررررررررررَ

“sequestering” –  شركلة م على كفاءة وعدالة تخصريصرات اإلنفاق الفعلية. كذلك فإنّ  –وذلك يتوّقف على توافر السريولة
االختالف )عدم التطابق( أكثر حّدة فيما يتعّلق بالمجالس القروية. ومع ذلك، فإّن ضررررعف القدرات والمهارات يسررررتمّر في 

كافية لتقوية ُنُظم  تكون تلقدرالأن يتضّمن دعمًا  ”LGSIP“كونه خطرًا يواجه تنفيذ الموازنة، ويجب على برنامج الّتحسين 
 للمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. (القدراتالكفاءات )توفير اإلدارة المالية والشراء، و 

لّتدقيق المالي ا أعمال ثّمة جانٌب أخير من أداء الموازنة؛ أال وهو الّتدقيق والتقييم )الّتقويم( الاّلحقين. ورغم القيام ببعض (48
فقد توافر  –ُيراجع سررررنوّيًا عّينة من المجالس القروية  ("ديوان الرقابة المالية واإلدراية الفلسررررطيني")بة العامة االرقمكتب  –

ُق فيه البرامج إلى أي مدى ُتحقِّ هم فّ تأو لم يتوافر أّي قدرط من تقييم األداء لموازنات الهيئات المحلية، بهدف  ،قدٌر ضررررئيلٌ 
ا، وبأّي تكلفة تتحّقق. وكانت وزارة الحكم المحلي قد أصرررررررررررررردرت تعليمات، في اآلونة المحلّية األهداف المقصررررررررررررررودة منه

األخيرة، لجميع المجالس القروية، لكي ُترتَِّب لتدقيق أعمالها سررررررنوّيًا، باسررررررتخدام خدمات ُمدقِّقين خارجيين مسررررررتقّلين. وما 
 هذه الجهود إال خطوة ممتازة لتقوية مساءلة الحكومات المحلية.

تحليل المالية العامة للحكومات المحلية، وُنُظم إدارة المال العام، وجود العديد من الفجوات ومواطن الضعف التي أوضح  (49
 ُمّتسررررررررررقة في فجوةٌ ينبغي معالجتها، مع أّن المجالس القروية تعمل وفق ُأُطر بدائية في إدارة ماليتها العامة وأموالها. وثّمة 

لتي تتوافر فيها التشرررغيلية. وحتى في الحاالت ا هامتطلباتها الرأسرررمالية ونفقات كي ُتعاِلجة لالموارد المتوافرة للمجالس القروي
فافية أو النقل على الطرقاألموال )مثل رسروم  ة للّتنبؤ بها. كما يالقابلب(، فإّن عملية تخصريصرها وتوزيعها ال تّتصرف بالشرّ

 حويالت من المالية العامة إلى المجالس القروية، قد أّدى إلىللتّ  ،أّن غياب نظام حكومي مشترك، مستقر وقابل للّتنبؤ به
الُمخطَّط لها للمجالس القروية، وقد أثَّر هذا بدوره على قدراتها على الموازنات وجود فجوة مّتسرررررررررقة بين الموازنات الفعلية و 

طلقتها وزارة حتاُج المبادراُت، التي أَ أولويات تنمية البنية التحتية. وتتنفيذ تناول مسررررررررألة تقديم الخدمات المحلية، ومسررررررررألة 
الّرامية إلى تحسرررررررررررررين أداء ومسررررررررررررراءلة ُنُظم إدارة المال العام للحكومات المحلية، عن و الحكم المحلي، في اآلونة األخيرة، 
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، يةلنوية إلكترونيًا، وعلى إجراء عمليات التدقيق المالي السررررررنوية للهيئات المحطريق اإلصرررررررار على تقديم الموازنات السررررررّ 
المقترح هذه المسائل في الحسبان، وهو  ”LGSIP“صارمة. وقد أخذ برنامج التحسين  ةتحتاُج إلى متابعتها وتنفيذها بطريق

 ة لمعالجة هذه المسائل الرئيسية.يحتوي على سماتط عديدة ُمعدّ 

نه أن الغربية وقطاع غزة(، وُيتوّقع مالُقطرية )المعمول بها في الضررررررررررررفة اإلجراءات يعتمُد إطار إنفاق البرنامج على نُُّظم  (50
فافية والّتنبؤية سرريية، إلى جانب تقوية المسرراءلة واألفي تمويل المجالس القرو  ُيقّوي مسررتوى الشررّ لهذه المجالس.  داء المؤسررّ

دراكًا من  ويات لللحاجة إلى تمكين المجالس القروية لكي ُتلبِّي متطلبات الّتنمية وفق األو  ”LGSIP“برنامج التحسررررررررررررررين وا 
وفُِّر الموارد وف يُ ، سرررَ بين الجهات الحكومية المالية العامة حويالتللتّ الُمدارة محّلّيًا، فإّن هذا البرنامج بصررردد إنشررراء نظام 

ص تَّ للمجالس القروية بطريقة تَ  فافية والّتنّبؤية. وسرروف ُيخصررّ في هذه الحالة، المنح  ،”LGSIP“برنامج التحسررين صررف بالشررّ
ن وية للمجالس القروية المؤّهلة لالسررررررررررررتفادة من هذا البرنامج، وهذه سرررررررررررروف ُتمّكنها من تمويل خططها الرأسررررررررررررمالية السررررررررررررّ

بما يّتسق مع عزم السلطة الفلسطينية على تقوية قدرات  - ”LGSIP“برنامج التحسين االستثمارية الرأسمالية. وسوف يقوم 
في ط على المدى المتوسرررررررررررالمجالس القروية الكبيرة، ومسررررررررررراعدتها على عبور المرحلة االنتقالية لُتصررررررررررربح بلديات محلية 

موال، بتوفير المنح الرأسررررررررمالية مباشرررررررررًة إلى المجالس القروية الكبيرة التي سررررررررتكون مسررررررررؤولًة عن عهدة األ - المسررررررررتقبل
 واالستفادة منها واإلبال  عنها.

نح الرأسررررررمالية السررررررنوية للمجالس القروية في موازنة السررررررلطة الفلسررررررطينية تحت عنوان في الموازنة سرررررروف تتّم برمجة المِ  (51
ص لوزارة الحكم المحلي. صرررررات الموازنة لعناصرررررر  مخصرررررّ برنامج التحسرررررين وضرررررمن هذا العنوان، سررررروف ُتعَرُض ُمخصرررررّ

“LGSIP” صررات المشرراريع المشررالثالث صررات المنح الرأسررمالية للمجالس القروية، وُمخصررّ دوق تركة لصررنة )من خالل مخصررّ
قراض البلديات صرررررات بناء القدرات لوزارة الحكم المحلي( تحت بنود محّددة بعينها من خطوط الموازنة تطوير وا  ، وُمخصرررررّ

للمجالس القروية، في الوقت المناسرررب، أمٌر  لكل عنصرررر من العناصرررر. ونظرًا ألّن تخصررريَص وصررررف المنح الرأسرررمالية
وألّن الخبرات السرررررررررررررررابقررة أظهرت وجود تررأخيرات في عمليررات  ،”LGSIP“بررالغ األهميررة لتحقيق نتررائج برنررامج التحسررررررررررررررين 

بأن يتّم مع وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي  ”LGSIP“تخصرررررررريص وصرررررررررف أموال الموازنة، فقد اّتفق برنامج التحسررررررررين 
صرررات المنح الرأسرررمالية خالل فترة زمنية محددة بعصررررف  الموافقة على الموازنة السرررنوية. وباإلضرررافة إلى ذلك،  دمخصرررّ

تخصيص وصرف المنح الرأسمالية السنوية، في الوقت المناسب، من عملية سيقوم بحفز  ”LGSIP“برنامج التحسين فإّن 
 خالل أحد المؤّشرات المرتبطة بالصرف.

من أجل إنشررراء نظام للمنح الرأسرررمالية السرررنوية إلى المجالس القروية، فإّن  ”LGSIP“م برنامج التحسرررين واسرررتكمااًل لتصرررمي (52
لنقل اإصالح نظامها المعمول به حاليًا لتخصيص وصرف رسوم في هذا البرنامج سوف يدعم أيضًا السلطة الفلسطينية 

السرررلطة الفلسرررطينية في نّيتها الّرامية إلى جعل تخصررريصرررات وزارة  ”LGSIP“. وسررروف يدعم برنامج التحسرررين على الطرق
ظر في بالنّ و فيما بين المجالس القروية أكثر شفافّية، ومستندًا إلى معادلة ُمحددة.  النقل على الطرقالحكم المحلي لرسوم 
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روية، فإّن يرادات للمجالس القمسرررررررتقرة، وأن تكون مصررررررردرًا قاباًل للّتنبؤ به لأل النقل على الطرقاحتمالية أن تكون رسررررررروم 
ى النقل علعلى إصررالح رسرروم  ،للمضرري ُقُدمًا وبسرررعة ،سرريعمل على حفز وزارة الحكم المحلي ”LGSIP“برنامج التحسررين 

 من خالل مؤّسر مرتبط بالصرف، محدِّد بعينه.  الطرق

ابلة للّتنبؤ مستقّرة وقتمويلّيًة، نفيذ قناًة تضع موضع التّ السلطَة الفلسطينية من أن  ”LGSIP“سوف ُيمكِّن برنامج التحسين  (53
بأّن هذا البرنامج  ،”LGSIP“كجزء من برنامج التحسررررررررررررررين  الذي ُأجري لتمويل المجالس القروية. وُيبيِّن الّتقييم الفني، ،بها

ئيليًا، بمبلغ شررريقاًل إسررررا 25التخصررريص االسرررتثماري الرأسرررمالي لحصرررة الفرد، المعمول بها حاليًا وهو بقيمة سررروف ُيكمِّل 
شررررررررررريقاًل آخر، مّما يؤّدي إلى توفير موارد إضرررررررررررافية للمجالس القروية لتمويل الخطط االسرررررررررررتثمارية  25إضرررررررررررافي مقداره 

ضررررافًة إلى التمويل المشررررترك الذي يجلبه الشررررركاء في التنمية إلى برنامج التحسررررين  ، فإّن ”LGSIP“الرأسررررمالية السررررنوية. وا 

ية، األلماني، سررررروف يتدّفق أيضرررررًا إلى المجالس القرو  التنمية، مثل بنك التنميةالموازي، الذي يقّدمه الشرررررركاء في  التمويل
وسررررروف ُيكمِّل الموارد المتوافرة للقيام بعملية تطوير وتنمية البنى التحتية، وتقديم الخدمات. وُيتوّقع لعملية إصرررررالح رسررررروم 

أن  تضرررع موضرررَع الّتنفيذ أسررراسرررات المصرررادر  ،”LGSIP“كجزء من برنامج التحسرررين  ، الُمخّطط لتنفيذهاالنقل على الطرق
 المستدامة للتمويل للمجالس القروية، لكي تقوم بتنفيذ استثماراتها الرأسمالية والتشغيلية. 

إدارة المال العام المعمول بها لدى السررررلطة الفلسررررطينية، في إجراءات على ُنُظم  ”LGSIP“سرررروف يعتمد برنامج التحسررررين  (54
جزءًا من الموازنة  ”LGSIP“صرررف أموال هذا البرنامج، واإلبال  عنها واإلشررراف عليها. وسررتكون أموال برنامج التحسررين 

وب من المجالس لبعد تنفيذ إجراءات الّتخصرريص والصرررف. وُتحفُِّز شررروُط تحديد األهلية، المط الوطنية، وسرريتّم الصرررف
القروية االمتثال لها من أجل الحصررررررررررول على المنح الرأسررررررررررمالية، المجالَس القروية لالمتثال لممارسررررررررررات الحكم الرشرررررررررريد 

مبادرات وزارة الحكم المحلي لتقديم الموازنات السرررنوية اإللكترونية في  ”LGSIP“المعيارية. وسررروف ُيقّوي برنامج التحسرررين 
التدقيق الخارجي السنوي للمجالس القروية عن طريق إدماجها في تصميم هذا البرنامج، وخطط الوقت المناسب، وإلجراء 

الّتنفيذ الخطوات  موضرررعَ  ”LGSIP“المؤشررررات الُمرتبطة بالصررررف في برنامج التحسرررين  وسررروف تضرررعُ  العمل الخاصرررة به.
ليمات ، من خالل وضع اللمسات األخيرة على تعمكين من تنفيذ الموازنة بطريقة كفؤة من ِقَبل المجالس القرويةالالزمة للتّ 
     من جانب وزارة الحكم المحلي.الشراء 

معمول به الراءات اإلج حسرررربما تّمت مناقشررررته مسرررربقًا، فإّن نظامَ  تّنبّؤية )القدرة على التّنبؤ( بالتمويل:المالية والاالسررررتدامة  (55
ّن الموازنات الّتشغيلية  لة من وزارة المالية إلى المجالس القروية ُمبَهٌم ، ويفتقر إلى الّتنبؤية؛ وا  للتحويالت الضريبية الُمحصَّ
والتنموية ُتعاني من العجز، وتقف عاجزًة عن تحقيق أهدافها. ومع ذلك، فإّن تصرررررميم البرنامج أخذ في الُحسررررربان مواطن 

مات لتقوية آلية التمويل الحكومي المحلي. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإّن الضررررررررررررعف هذه، وتضرررررررررررر رنامج بمَّن العديد من السررررررررررررِّ
سرررررررروف ُيطوِّر البنى الحالية لحكم الهيئات المحلية بهدف تعزيز االسررررررررتدامة المالية لتوفير الخدمات   ”LGSIP“التحسررررررررين 

ُر أيضررررررًا نظام صرررررروَّر الحالي. وُيت المالية العامة بين الجهات الحكومية تياللتحو ل اً داخل المجالس القروية، وسرررررروف ُيطوِّ
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وضررررررع نظام للتحويالت من المالية العامة على أسرررررراس معادلة ما لتخصرررررريص وصرررررررف المنح الرأسررررررمالية السررررررنوية إلى 
لتحويل ا. وسررررروف تقوم السرررررلطة الفلسرررررطينية بتجربة نظام قابلة للّتنبؤ بهاالمجالس القروية، في الوقت المناسرررررب وبطريقة 

 ،ياً المعمول به حالاإلجراءات المذكور رياديًا من خالل هذا البرنامج، ولكنها تسررعى في نهاية المطاف إلى إصررالح نظام 
 مخّصص المنحة المستندة إلى حصة الفرد، والمقّدمة للمجالس القروية.  زيادةو 

 المتابعةًوالتقييم:ةًعلىًقدرالإطارًالنتائجًو (9
قراض البلديات مسررررررررؤواًل عن متابسرررررررروف يكون صررررررررندوق  (56 تئاج ومجاالت الن ،عة نتائج الهدف التنموي للمشررررررررروعتطوير وا 

قراض البلدين بالفعل نظامًا للمتابعة والّتقي2 –وّفرها الملحق يكما  الوسررريطة لى أسررراس عم ي. ويسرررتخدم صرررندوق تطوير وا 
سرررررراتحاول قياس مدى مالءمة المبادرات التي نّفذتها النتائج، يُ  هر صررررررندوق . وقد أظ، ، وفّعاليتها وكفاءتها وأثرهاالمؤسررررررّ

قراض البلديات عمليًا قدراته القوية في المتابعة والتقييم، من خالل تنفيذه برنامج تطوير البلديات وبرامج ُأخرى.  تطوير وا 
لُ وسررررررروف  قراض البلديات يواصرررررررِ ت مج، ونظام لمعلومانظام إلكتروني لمعلومات إدارة البرا اسرررررررتعمالَ  صرررررررندوق تطوير وا 

 لى أسرررررررررررررراسعاإلدارة المالية، بهدف أتمتة عمليات تجميع البيانات وتخزينها، وتقديمها كجزء من نظام المتابعة والتقييم 
قراض البلديات، ألغراض إعداد  النتائج. وباإلضررررافة إلى نشرررراطات جمع البيانات، التي ُينّفذها مباشرررررة صررررندوق تطوير وا 

( عمليات تقويم وتقييم مسرررتقلة ”outsourcing“ ُيصررراُر إلى تعهيد )االسرررتعانة بموارد خارجية لتنفيذتقارير المشرررايع، فسررروف 
قراض البلديات بتفصكذلك ودورية، بهدف قياس ما يتحقق من الهدف التنموي للبرنامج.  يل سوف يقوم صندوق تطوير وا 

عداد التق قراض الب ما أنّ . كجتماعيرير عنها، حسب القطاع وحسب النوع االاوتصنيف النتائج وا  لديات صندوق تطوير وا 
يس مدى ما عكسته من شأنه أن يقو البرنامج على المستفيدين، الذي ُيحِدثه ثر أللبتعهيد إجراء تقييم مستقل سيقوم أيضًا 

ل ئوالتي تّم تنفيذها من حاجات المجتمع، وأن يؤكِّد تطبيق المسرررررررررررررا ،الخطط االسرررررررررررررتثمارية الرأسرررررررررررررمالية المرّتبة أولوياتها
 لبرنررامج.ل يمجتمعالعم دّ الرر وترردابير إدارة المواطنين، مثررل االجتمرراعررات العررامررة برردار البلررديررة، ومجموعررات ،االجتمرراعيررة
قراض البلديات من وزارة الحكم المحلي بيانات مستقاة من تقييمات وسوف يَ  ة المجالس تحديد أهليجمع صندوق تطوير وا 

التي ُتجَمُع من خالل الخطط االستثمارية الرأسمالية المرجعي القروية ومجالس الخدمات المشتركة، وبيانات خط األساس 
ارة بالصررررررف المسرررررؤولة عنها. ومن ثّم تقوم وز  ةرتبطالسرررررنوية، بينما تقوم وزارة الحكم المحلي باإلبال  عن المؤشررررررات المُ 

طالعميع معلومات النتائج، الحكم المحلي بتج ه السررنوية تقارير سررير العمل شرربوالشررركاء في التنمية على البنك الدولي  وا 
 والسنوية. 

 المقترحً”LGSIP“برنامجًالّتحسينًتنفيذًلًةاالقتصاديًالمبّررات (10

على تحسررين البنى الّتحتية المحلية والخدمات  ”LGSIP“توّقعة لبرنامج التحسررين َتشررتمُل اآلثاُر الّتنموّية المُ : ةالتّنموي اآلثار (57
المحلية التي تقّدمها المجالس القروية؛ ورفع مسررررتوى قدرات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررتركة على الّتخطيط 

نة بين المواطنين الفلسررررررررررررررطلهذه البنى التحتية المحلية والخدمات المحلية قامة عالقة ُمحسررررررررررررررّ نين ي، وتمويلها وتقديمها؛ وا 
والسرررررررررررلطات المحلية. فالمجتمعات المحلية التي تعيش داخل المجالس القروية تتوافُر لها فرص محدودة للحصرررررررررررول على 
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وألّن  .”LGSIP“المسرررررررررتفيدون الرئيسررررررررريون من النواتج الُمتوّقعة من برنامج التحسرررررررررين  ُتشررررررررركِّلالخدمات العامة، وسررررررررروف 
حصررررررررررة الفرد من اإلنفاق العام كمقياس بديل، ُيتوقَُّع من برنامج االختالفات في المسررررررررررتويات المعيشررررررررررية تُقاس بحسررررررررررب 

من المناطق والمجتمعات  اسررررررررررررررتهداف مناطق ومجتمعات محلية يكون األثر الّتنموّي عليها أعلى ”LGSIP“التحسررررررررررررررين 
صرررل ما تح يفوقحسرررب حصرررة الفرد . وفي المتوسرررط، فإن البلديات تحصرررل تقريبًا على نصررريب من اإلنفاق العام األخرى

في المئة من المجالس القروية ال ُتوفِّر البنى الّتحتية، األساسية  18عليه المجالس القروية بمقدار ثالثة أضعاف. فنسبة 
 في المئة فقط من البلديات )ال ُتوفِّر ذلك(.  2منها والبالغة األهمية، كتزويد المياه على سبيل المثال، مقارنة بنسبة 

ة ونشررررررررررررراطات تقوي النقل على الطرقُيتوقَُّع من اإلصرررررررررررررالحات الُمقترحة لنظام تمويل الحكومات المحلية، ومنها رسررررررررررررروم  (58
سررات، التي يدعمها برنامج التحسررين   أن تنهض بمسررتوى الكفاءة في الّتخصرريص لدى الحكومات المحلية ،”LGSIP“المؤسررّ

ال أكبر للمجالس القروية في اسرررررررتعمد ر من السرررررررلطة التقديرية نِح قَ ة. وُيتوقَّع من مَ ة، ولدى المجالس القروية خاصرررررررّ عامّ 
تحسررين الكفاء الّتخصرريصررّية في توفير البنى التحتية المحلية والخدمات المحلية داخل القرى المشررمولة في برنامج مواردها 
فّضله ى تخصيص الموارد وفقًا لما يُ وُتظهُر الخبرة الدولية، عمليًا، أّن الهيئات المحلية أفضل قدرًة عل .”LGSIP“التحسين 
عندما تتوافر لها سرررلطات تقديرية تفي بالغرض في اسرررتعمال الموارد، وذلك  ،بالمقارنة مع السرررلطات المركزية ،المواطنون

 تخضع السلطات المحلية للمساءلة. عندما األداء، و  متابعة و تقييمعندما يستطيع المواطنون و 

ألغراض برنامج تقوية الحكم المحلي ليست بالعملية المباشرة عمليُة قياس معدالت العائد االقتصادي : العائد االقتصادي (59
النظام المالي للحكومات المحلية ُمصرررررمَّم لتمكين الهيئات المحلية والمواطنين الّتابعين لها. وتبعًا  لعدة أسرررررباب. فإصرررررالحُ 

لتي سررررررروف يتّم تمويلها من خالل المنح اوالتي محددة بعينها، الرية سرررررررثمااالمشررررررراريع ال ُتعَرُف في هذه المرحلة اللذلك، ف
. وعالوة على ذلك، فإّن االسررررررتثمارات الرأسررررررمالية التي من المحتمل اختيارها وتنفيذها ”LGSIP“برنامج التحسررررررين يدعمها 

المجالس القروية في هذا البرنامج، وال سررررررّيما الطرق المحلية، وشرررررربكات تصررررررريف المياه، وتأهيل شرررررربكات المياه  قبلمن 
اب ، مع عدم القدرة على حسرررومياه المجاري، والبنى التحتية االجتماعية الصرررغيرة، هي عمومًا اسرررتثمارات صرررغيرة الحجم

 سررربق للسرررلطة الفلسرررطينية أن  قامت بتفويض أي جهةط إلجراء تحليالتولم يَ  العديد من المنافع كمّيًا بطريقة شرررديدة الدقة.
في الماضرررري؛ وتبعًا لذلك، ال يوجد أي بيانات ُيمكن اسررررتعمالها لحسرررراب منافع مشرررراريع مماثلة  اقتصررررادية لهذه المشرررراريع

 مالية المشروطة. بموجب المنح الرأس االستثمارات المشتركة األكبر حجمًا، لكي تتلّقى الدعم كميًَّا، فيما عدا

طة ومعمواًل بها في برنامج تطوير البلديات، وذلك لتقييم  (60 قراض البلديات منهجيًة مبسرررررّ سررررروف يسرررررتخدم صرررررندوق تطوير وا 
جدوى كلفة االسررررتثمارات األكبر. ال بل  إّن إجراَء تحليلط لُمعّدل العائد على االسررررتثمار، بدقة شررررديدة وبطريقة موثوق بها، 

سرررية، مسرررألٌة أكثر صرررعوبًة. ونظرًا ألّن تحديد االسرررتثمارات ألغراض تطوير الكفاء ات )القدرات( ونشررراطات التقوية المؤسرررّ
لَّمط  لصرررررررالح المجالس القروية المؤّهلة لتلّقي ذلك الدعم، ”LGSIP“برنامج التحسرررررررين التي يتم تمويلها ضرررررررمن  ووضرررررررع سرررررررُ

مالية يات تخطيطّية تشاركية، فإّن المنافع االقتصادية والُمحّرك الطلب، استنادًا إلى عملأساس ، سوف يتّم على ألولوياتها
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ّتى حأولوياُت االسررتثمار في الخطط االسررتثمارية الرأسررمالية السررنوية،  قياسررها مسرربقًا. وما إن ُتَرتَّب لالسررتثمارات ال ُيمكن
قراض البلديات، ُيصررررررار إلى تقويمها  ا لصررررررالح التي جرى تطويرهاسررررررتنادًا إلى المبادل التوجيهية لدى صررررررندوق تطوير وا 

منها االسرررتثمارات و  "(،الصرررغيرةللمشررراريع  المبادل التوجيهية للّتحليل االقتصرررادي والمالي"برنامج تطوير البلديات الثاني )
عاد ت ، واالسرررتثمارا)النظافة الصرررحية( تأهيل وحدات الصررررف الصرررحي ةاألصرررغر حجمًا للمتنّزهات العامة، والمالعب، وا 

تي تشررررمل معدات إدارة النفايات الصررررعبة )المركبات والحاويات(، وسرررربل تزويد المياه )الّعدادات، وتوسرررريع األكبر حجمًا ال
عادة التأهيل(. وسررررروف  عادة تأهيلها(، والطرق المحلية وتلك التي تربط بين القرى )الّتوسرررررعات وا  حسررررراب  تمُّ يالشررررربكات وا 

أما ترشررررريد التكلفة، التي تُقاُس بحسرررررب صرررررافي القيمة الحالية لكل . الُمدّرة للدخل الصرررررغيرةمعدل العائد المالي للمشررررراريع 
 . الصغيرةمستفيد، فسوف يتّم حسابها لما تبّقى من المشاريع 

َغي َر أّن األدّلة الثّبوتية، الُمسررررررررتقاة من مشرررررررراريع دعم الحكومات المحلية، التي قام البنك الدولي بدعمها في بلدان ُأخرى،  (61
بية لتلك المشرررررررررراريع، ففي أوغندا، كشررررررررررف الّتقييم الذي ُأجري لبرنامج تطوير الحكومات المحلية توحي بتحقيق عوائد إيجا

أّن معدل العائد االقتصررررررررررررررادي لمشرررررررررررررراريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من خالل الهيئات الّنقاب عن ، (LGDP1)األول 
في الفلبين )مشررررررررررررروع تمويل وتطوير الحكومات وأثمر مشررررررررررررروع مماثل جرى تنفيذه  .في المئة 12المحلية بلغ أكثر من 

في المئة. أّما في الضررررررررررفة الغربية وقطاع غزة، فقد حّقق برنامج  35المحلية( بمعدل للعائد االقتصررررررررررادي بلغت نسرررررررررربته 
في المئة للمنشررررررررررررررآت  15.7وبين  اتفي المئة للطرق 29.7تطوير البلديات معدالت للعائد االقتصررررررررررررررادي، تراوحت بين 

ائج تتباينان عن بعضرررهما بعضرررًا، إال أّن النت هاعامة. ومع أّن سرررياق المشررراريع االسرررتثمارية والُحزمة الدقيقة منوالمرافق ال
ُح بأّن برنامج التحسرررررررين  ن تصرررررررميمه وتتنفيذه، فإّنه يسرررررررتطيع أن ُيِدَر عوائد ، فيما ”LGSIP“سرررررررالفة الّذكر ُتوضرررررررِّ لو َحسرررررررُ

بما يزيد َر تكلفتها تُقدَّ  ،الجدوى االقتصررادية ألي اسررتثمارات دراسرراتُ  بأن  تقتضرريابية. وُيقَترح في هذا المقام اقتصررادية إيج
العائد  معدالتتحت مظّلة هذا البرنامج، إدراج  َعمُ عن مليون دوالر أمريكي، وتُنّفُذ باعتبارها اسررررررررررررررتثمارات مشررررررررررررررتركة ُتد  

لب تلك االسرررررررررتثمارات ماعية ع بمهمة إجراء تحاليل لآلثار االجتبرنامج يضرررررررررّطل تنفيذ. كذلك ُيقترُح االقتصرررررررررادي في صرررررررررُ
ُم لغرض توفير بيانات تأشرررررررررريرية عن  ل فترة تنفيذ نوعّية، خالالنتائج الواالقتصررررررررررادية على هيئات محّلية مختارة، وُيصررررررررررمَّ

   .”LGSIP“برنامج التحسين 

 الحكومي: الّتمويلًالموازيًلدعمًالبرنامج (11

مليون دوالر أمريكي، ولالّطالع على  82حوالي ب ”LGSIP“التمويل الموازي لبرنامج التحسررررررررررررين  يُيفتَرض أن ُيقدَّر إجمال (62
  :ل، يرجى الّرجوع إلى الجدول المعروض تالياً تفاصيل هذا الّتموي
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 : التمويل الموازي لدعم البرنامج الحكومي9 –الجدول 

 المالحظات المبلغ األسلوب المصدر
التّنميررررة ألمررررانيررررا من خالل بنررررك 

 KfW األلماني
 12 –ماليين  8 تمويل موازط 

 مليون يورو 
اسررتثمارات مشررتركة تُنفِّذها مجالس الخدمات المشررتركة، ودعم 

 .إلى المجتمعات المهّمشة في المنطقة الُمصّنفة "ج"
الوكرررررررالرررررررة ألمرررررررانيرررررررا من خالل 

 "GIZ"للتعاون الدولي  األلمانية
سررررررية لوزارة الحكم  ال ينطبق مساعدات فنية بناء قدرات الهيئات المحلية والتقوية المؤسررررررّ

 المحلي. 

بررلررجرريرركرررررررا مررن خررالل الرروكرررررررالرررررررة 
 "BTCالبلجيكية للتنمية "

مسرررررررررررراعدات فنية 
 وتمويل موازط 

 مليون يورو 12

دعم بنرررراء القرررردرات للمجررررالس القرويررررة ومجررررالس الخرررردمررررات 
سررررية على  المشررررتركة في أربع تجمُّعات عنقودية، وتقوية مؤسررررّ

بين  (الّتعاون)المسررررتوى اإلداري المتوسررررط لتحسررررين الّتعاضررررد 
 الهيئات المحلية. 

لمنطقة في ا بناء القدراتتقديم الدعم لالسررتثمارات ولنشرراطات  مليونا يورو 2 تمويل موازط  االّتحاد األوروبي 
 الُمصّنفة "ج". 

فرنسا من خالل الوكالة الفرنسية 
 "AFD"للتنمية 

مسرررررررررررراعدات فنية 
 وتمويل موازط 

 ماليين يورو  5
تخطيط ُمجتمعي محلي للمجتمعررررات الُمهّمشررررررررررررررررررة في وادي 

 األردن.
يطاليا، والسررررررويد من  أسررررررتراليا، وا 
خالل برنرررررررامج األمم المتحررررررردة 

 اإلنمائي

فنية  مسرررررررررررراعدات
 وتمويل موازط 

 مليون يورو  13
توفير إمكانية الحصررررررررررررررول على الخدمات االجتماعية والعامة 

 في المنطقة الُمصّنفة "ج".

سررررررررررررررويسرررررررررررررررا من خالل الوكررالررة 
السرررررررررررويسررررررررررررية للتعاون اإلنمائي 

"SDC" 
 مليونا يورو  مساعدات فنية

نشرررررررررررراطات بناء قدرات واسررررررررررررتثمارات تسررررررررررررتهدف المجتمعات 
المجالس القروية، وداخل المنطقة الُمصررررررّنفة الُمهّمشررررررة داخل 

 "ج". 

  مجموع التمويل اآلخر
 44مّّّّا ُيعّّّّادل 

مّّّّلّّّّيّّّّون دوالر 
  أمريكي
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 ّية االستئمانتقييم النظم : 5 –الملحق 

لمحلي ابرنررامج تحسررررررررررررررين نظررام الحكم بذات العالقررة  (FSA)ظم االتئمررانيررة للنُّ  اً تقييمرر الرردوليالعمررل لرردى البنررك  فريقُ  أجرى (1
 0-9الدولي:  البنك إجراءات/  للبنك الدولي الّتنفيذية السررررررررررررياسررررررررررررةوفق  ،(”LGSIP“والخدمات المحلية )برنامج الّتحسررررررررررررين 

(OP/BP 9.0)،  .نُّظم التي تمّخُض عنها تقييم ال االسرررررتنتاجات إلى واسرررررتناداً وذلك كجزء من عملية التحضرررررير لهذا البرنامج
 حصرررررريلة بأن تفيدُ  تطمينات ُتوفِّرُ  ”LGSIP“في برنامج الّتحسررررررين  يةاالسررررررتئمان، فقد َخلص الّتقييم إلى أّن النظم يةاالسررررررتئمان
فافّية  ،منها المقصرررررررودة لألغراض ُتسرررررررَتعملُ  سررررررروف التمويل مع االهتمام الواجب بمبادل االقتصررررررراد والكفاءة والفّعالية والشرررررررّ

مكنها والتي يُ  بها، المعمولالعمل إجراءات  نظاممن الفجوات ومواطن الضعف في  والُمساءلة. وفي الوقت ذاته، ثمة العديد
 النظم في الموجودة الضرررررررعف مواطن وبأخذ. منه الُمتوّخاة النتائج تحقيق على ”LGSIP“أن تؤّثر في قدرة برنامج الّتحسرررررررين 

 ".ةجوهريّ " جةدر صّنف بتُ لهذا البرنامج  ةالمتبقي ةياالستئمان ةر و الخطفإّن  ،بعين االعتبار البرنامج لهذا يةاالستئمان

 التمويل لدى جميع المجالس وُبنيةالسررررلطَة الفلسررررطينية في تقوية الحوكمة )الُحكم(  ”LGSIP“ سرررروف يدعُم برنامُج الّتحسررررين (2
القروية، وذلك بهدف توفير مستوًى من التغطية بالخدمات أفضل من المستوى الموجود، وتوفير جودة من الخدمات المحلية 

"، PforRأحسررررررررررررررن مما هي عليه، بطريقة مسررررررررررررررتقّرة من حيث المالية العاّمة. أّما أداة اإلقراض: "تمويل البرامج وفقًا للنتائج 
 وتحسرين مسرتوى تقديم الخدمات المحلية في القرى. وأّما تصرميم تلك ،ها هو تقوية آلية تمويل الحكومات المحليةفالقصرد من

 لحكم المحلي الفلسطيني، وإلدارة األموالدى االعمل المعمول بها ل إجراءاتُظم فهو َيّتِكُل على المؤسسات ونُ  ”PforR“األداة 
قراض البلديات  ”LGSIP“ين العامة. وسرررررررروف يتم تنفيذ برنامج الّتحسرررررررر ، ووزارة الحكم ”MDLF“من خالل صررررررررندوق تطوير وا 

نظام إدارة األموال العامة لدى السلطة الفلسطينية؛ إذ سوف ُتوَدُع أموال هذا البرنامج  المحلي، وسوف َيستعمُل هذا البرنامجُ 
صررات وزارة  د في الموازنة تحت ُمخصررّ  الحكم المحلي. وسرروف تتدّفق تلك األموالفي حسرراب الخزينة الموّحد، وسرروف ُترصررّ
قراض البلد لى المجالس القروية الكبيرة.ياتمن حساب الخزينة الُموّحد إلى وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وا    ، وا 

 إجراءات ام ُنظمُيقَتَرُح تنفيُذ اإلدارة المالية لبرنامج الّتحسررين باسررتخد :”LGSIP“تقييم نظم اإلدارة المالية لبرنامج الّتحسّّين  (3
والعمليات المعمول بها لدى السرررررررررلطة الفلسرررررررررطينية في مجال إدارة األموال العاّمة. وسررررررررروف يكون برنامج الّتحسرررررررررين العمل 

“LGSIP” سرررية ألغراض )موازنة السرررلطة الفلسرررطينية( جزءًا من إطار الموازنة الُقطرية ، الذي سررروف يعتمد على النُُّظم المؤسرررّ
فافّية والفحصلسرررررلطة الفلسرررررطينية ا الّتنفيذ. ومع أنَّ   حّققت تقّدمًا كبيرًا في بحر السرررررنوات الماضرررررية، مثل زيادة مسرررررتوى الشرررررّ

بل الُمحاسرربية، إال أّنه قد تّم كشررُف الّنقاب أيضررًا عن مواطن ضررعف كبيرة في مجاالت ُأخرى،  الّدقيق، وتحسررين مسررتوى السررُّ
ألموال العامة وكأّنه يفي بالغرض من حيُث تحقيق النتائج الُمّتفق عليها مثل إعداد الموازنة وتنفيذها. ويبدو نظام إدارة ا

. ولكن ينبغي تبّني تحقيق المزيد من ”LGSIP“" ببرنامج الّتحسرررين PforRلنتائج وفقًا للعمليات أداة اإلقراض: "تمويل البرامج 
 الّتحسينات لتعزيز المزيد من الّتقّدم، ومعالجة الّتحديات التي تواجه نظم إدارة المال العام. 

يحتاُج الّتخطيُط لإلنفاق والّرقابُة على تنفيذ الموازنة إلى إدخال المزيد من الّتحسررررررررررينات عليهما. فتخفيض مسررررررررررتوى نشرررررررررروء  (4
داد( الجديدة يتطّلُب وضرررررع خطة نقديةالُمتأخرات )المبال حدِّ لّرقابة على االلتزامات، بهدف الإجراءات اونظام  ،غ ُمتأخرة السرررررّ

َعدُّ على سررررررنوية للسرررررريولة النقدية، تُ  وجد خطةٌ من تحمُّل المصررررررروفات اإلضررررررافية من السرررررريولة الّنقدية المتوّقعة والمتوافرة. وتُ 
، مع وجود مصررررروفات غير اسررررتنسررررابّية )أي: "غير تقديرّية" أو 2014من عام  أسرررراس شررررهري، وُيعَمُل بها منذ وقت مبّكر

 ( واختيارية. وُينظُر إلى ذلك بأّنه إنجاز إيجابي. ”non-discretionary“"وفقًا للظروف" 
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ق زيادة مستوى ، وعن طري(IPSAS)تقوية الُمحاسبة واإلبال  عن طريق الّتبّني الّتاّم لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  (5
فافّية في الموازنة. فقد انتهى ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسرررطيني ، من مراجعة وتدقيق 2013، في عام  (SAACB)الشرررّ

، ُمبديًا عددًا من الّتحّفظات بالمقارنة مع معايير المحاسرررربة الدولية للقطاع 2010المنتهية في المالية البيانات المالية للسررررنة 
ة بشررأن الفجوة في الّتمويل(. وقد صرردرت في اآلونة األخيرة البيانات المالية لعام العام  ، بتأخير َبلغت مّدته 2011)وبخاصررّ

مليون دوالر أمريكي. وهذا التَّصررررررحيُح في  100حوالي ثالث سررررررنوات، مع تصررررررحيح ألخطاء في الّرصرررررريد تزيُد قيمُتها عن 
، وبين الكشوفات البنكية. وقد 2011وأرصدة بداية عام  2010ن أرصدة نهاية عام األخطاء َيتعلَُّق بالّتسوية )بالمطابقة( بي

ة جوهرية بشرررررأن معايير المحاسررررربة الدولية للقطاع العام، وبشرررررأن كيفية إصررررردار البيانات / قّدم البنك الدولي مسررررراعدات فنيّ 
 الكشوفات المالية.

ودها هو عليه، فإّن مخاطر إضافية ربما ترتبط باألوضاع التي يس بافتراض استمرار وضع السِّياق السِّياسّي الّراهن على ما (6
ضررررعاف ضرررروابط  يولة، والّتحويل الُمحتمل للتمويل، وا  الّنزاع والهشرررراشررررة، وتشررررمل هذه المخاطر القيود التي تُفرض على السررررِّ

 ت الصلة، من جملة أمور ُأخرى. نظام الرواتب والّنفقات اأُلخرى، والقدرات المحدودة لإلدارة المالية على أداء المهّمات ذا

"خطورة ُتصّنف بدرجة  ”LGSIP“ية إلى أّن المخاطر الُكلِّّية على اإلدارة المالية لبرنامج الّتحسين االستئمانَخُلَص تقييم الّنظم  (7
 ، بعد تنفيذ تدابير ُمخفِّفة؛ وذلك عائٌد بصفة رئيسةط إلى ما يلي: "عالية
  أّن المجالس القروية والعديد من مجالس الخدمات المشتركة ال تمتلك قدرات وكوادر كافية لالضطالع بمهّمات إدارة

 واإلدارة المالية. عمليات الشراء
 فتقار وتنفيذ تلك الخطط، و / أو نتيجًة لال ،خطورة التأّخر في صررررررررررررف التمويل نتيجًة للّتخطيط للمجتمعات المحلية

 لمالئم فيما بين الهيئات المحلية )وحدات الحكم المحلي( والجهة اإلشرافية. إلى الّتنسيق ا
 .)خطورة اإلفراط في تقدير توّقعات الّتدّفقات الّنقدية أو في تجديدها )بتعويض الّنقص فيها 
 يق البرنامج قأّن الّرقابة من وزارة الحكم المحلي ليسررررت رصررررينة، وال ُتحقُِّق الّرضررررى، وهي ُتشرررركُِّل خطرًا على عدم تح

وابط  عف في القدرات على الّتنفيذ والمراقبة. فعمليُة الضررررررّ النتائج المرغوبة منه، وذلك راجٌع بصررررررفة رئيسررررررة إلى الضررررررّ
لٌة وغير كفؤة.  الداخلية لدى وزارة الحكم المحلي ُمطوَّ

 ذات العالقة باإلدارة المالية:  المقترح لتخفيف المخاطر ”LGSIP“وقد جرى إعداُد الّتدابير الّتالية في برنامج الّتحسين  (8
  ُيتوّقع أن تُقيَُّم أوضررررررراع المجالس القروية في بداية برنامج الّتحسرررررررين“LGSIP” ويتعّين على المجالس القروية )التي .

نسمة( أن ُتظهر عملّيًا الحّد األدنى من قدرات كوادرها على تنفيذ المنح االستثمارية  4.000يزيد تعداد سكانها عن 
الّية بمفردها، عن طريق العمل مع إداري )متفرِّ (، ومحاسررب )متفرِّ  أو غير متفرِّ ( ومهندس )ُمتفرِّ  أو غير الرأسررم

تسررررررررررررررتطيع تأمين هذه المتطلبات من الكوادر، فسرررررررررررررروف تحتاُج إلى أن تقوم ال متفرِّ (. أما المجالس القروية التي 
في تقييم مجالس الخدمات المشررررتركة، بتنفيذ  40ثر من بتفويض مجالِس الخدمات المشررررتركة، التي أحرزت درجة أك

ُمخّصصات منحها االستثمارية. وسوف يتلّقى المنهدسون والمحاسبون، الّتابعون للمجالس القروية ومجالس الخدمات 
 واإلدارة المالية. الّشراءالمشتركة، تدريبات على بناء القدرات من وزارة الحكم المحلي، في مجال 

  ُرتيبات ، على مستوى الجهة اإلشرافية، بهدف تفسير تحساباٌت عاّمة، وحساباُت دفاتر األستاذ منفصلةً  سوف تُفَتَتح
ن، وزارة الحكم المحلي وصرررررررررندوق إقراض وتطوير ي. وكلتا الجهتالصرررررررررغيرةاإلدارة المالية على مسرررررررررتوى المشررررررررراريع 
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ركاء في الّتنمية، ا البلديات لديهما أنظمة مؤتمتة لمعلومات اإلدارة المالية َيعَتِرفُ  ألمُر به كلٌّ من البنك الدولي والشررررررّ
ضرررررافًة إلى والهيئات المحلية، إ ،الذي ُيمكُِّن من تبيان الّتمويالت الممنوحة لكل برنامج فرعّي، والشرررررركاء في التمويل

 تبيان الّنفقات التي يتكّبدها كلٌّ منهم. 
  َقراض البلديات يؤدِّي دور ، فإّن هذا الصرررررندوق يمتلك ”LGSIP“ُمدير برنامج الّتحسرررررين  نظرًا ألّن صرررررندوق تطوير وا 

دارتها.   الخبرة الواسعة التي َتب عُث على الّرضى، في مجال التخطيط للّتدّفقات النقدية وا 
  صرررررات اسرررررتثماراتها. أما سررررروف تقوم المجالس القروية الصرررررغيرة بتفويض مجالس الخدمات المشرررررتركة بتنفيذ ُمخصرررررّ

طالبًة بإخضررراع حسررراباتها لعمليات تدقيق ومراجعة الحسرررابات، على أسررراس كبيرة فسررروف تكون مُ المجالس القروية ال
 يرضى عنها البنك الدولي. ”ToR“سنوّي، من جانب مراجعي حسابات مالية مستقلِّين، وفق شروط مرجعية 

  سرررررروف ُيوفُِّر عنصررررررُر بناء القدرات في برنامج الّتحسررررررين“LGSIP”  الحكم المحلي والمجالس الّدعم الضرررررررورّي لوزارة
دعم عملية بناء القدرات )لتكون  ”LGSIP“التحسين برنامج خاصة بعمل الالالقروية تبعًا لذلك. وسوف تتضّمن خطة 

أيضرًا مشرمولًة في خطة تطوير القدارت لدى وزارة الحكم المحلي(؛ وذلك من أجل تحسرين قدرات اإلدارة المالية لدى 
جودة  حاسررربّية، إلى جانب تحسرررينتقوم هي األخرى بتحسرررين معايير الموازنة والمعايير المُ وزارة الحكم المحلي، لكي 

 المعلومات المالية للمجالس القروية.
  ،فيذ، للّتأّكد من الّتن موضررررعَ  اسررررتئمانيةتنفيذية وضرررروابط  على مسررررتويات الجهات اإلشرررررافية، ترتيباتٌ سرررروف ُتوضررررُع

ن، وزارة الحكم المحلي وصرررررندوق إقراض وتطوير البلديات، يتخفيف مخاطر الغش )االحتيال( والفسررررراد. وكلتا الجهت
راء المعمول بها لدىلديهما الخبرة في  البنك الدولي، وفي المبادل الّتوجيهّية لإلدارة المالية. وسررررررررروف  إجراءات الشرررررررررّ

 ،حسررررررابات من القطاع الخاص، مسررررررتقّلين ومؤّهلين، ومقبولين من جانب البنك الدولي ُيصرررررراُر إلى إشررررررراك مراجعي
ُن المعايير الدولية المعنية بالغشِّ والّتحايل والفسراد ”LGSIP“ليقوموا بتدقيق حسرابات برنامج الّتحسرين  . وسروف ُتضرمَّ

داء المسرررررررررررررتقلة اأُلخرى فسررررررررررررروف تُقيُِّم األ في الشرررررررررررررروط المرجعية للتدقيق المالي الخارجي. أما الّتقديرات والّتقييمات
سرررررراتي( والّتنفيذّي، حسرررررربما تقتضرررررري الحاجة، وفق شررررررروط المرجعية المقبولة لدى البنك الدولي  سررررررّي )المؤسررررررّ المؤسررررررّ

 والّشركاء في الّتنمية.  

ياسرررررررات واإلشرررررررراف على قطاع الحكم المح (9 حكم لي. فوزارُة التَتوّلى وزارة الحكم المحلي زمام القيادة في مجال صرررررررياغة السرررررررّ
، إضررافًة إلى  شرررافي  ضررٌة باالضررطالع بدورط رقابي  وا  ياسررات( واسرراالضررّطالع بالمحلي ُمفوَّ تشررارّي دور سررياسرراتّي )خاص بالسررّ

ب تنفيرررذهرررا، وعلى وجررره  للمجرررالس القرويرررة. ووزارةُ  الحكم المحلي هي التي توافق على موازنرررات المجرررالس القرويرررة ثّم ُتراقرررِ
لها الشررررررررررركاء في التنمية إلى المجالس القروية. وتضررررررررررّطلع اإلدارة العامة للرقابة الخصرررررررررروص، فيما ي تعّلق بالمنح التي ُيحوِّ

صرررررررررات إلى تلك  والّتوجيه في وزارة الحكم المحلي بالمسرررررررررؤولية عن تنفيذ موازنات المجالس القروية وعن تحويالت الُمخصرررررررررّ
ي الوقت الحاضرررر أّي آليات نافذة للتأّكد من أّن المجالس القروية تتسرررلَّم المجالس القروية من الحكومة المركزية. وال ُتوَجُد ف

 تحويالت تّتسُم بالعدالة والّشفافّية لتغطية الّنفقات الجارية.

ية إلى أّن وزارة الحكم المحلي ُتعاني من محدودية القدرات بصرررورة خطرة في مجال اإلشرررراف االسرررتئمانالّنُظم  َخُلَص تقييمُ  (10
قروية الّرقابة )المراقبة( على المجالس الالّتوجيه و اإلدارة المالية للمجالس القروية. وعالوًة على ذلك، فإّن  على ترتيبات

جات، والّتكاليف والجودة النّوعية، وما إلى ذلك. كذلك، فإّن البيانات ُمبعَثرة وغير ُمجّمعة على ضررررعيفٌة فيما يتعّلق بالُمخرَ 
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المسرررتوى المركزي. ويبدو أّن الّرقابة التي ُتمارسرررها وزارة الحكم المحلي غير منتظمة وغير كفؤة. وال تخضرررع دورة اإلنفاق 
ا مصرررررررروفات الحكومة المركزّية. وثّمة مراجعة رقابية على لدى المجالس القروية إلى الضررررررروابط نفسرررررررها التي تخضرررررررع له

ثناء التحضررير ي. وقد جرى، أاالسررتئمانالمدفوعات في مرحلة االلتزام. فاالفتقاُر إلى الرقابة الُمسرربقة َيرفع مسررتوى الخطر 
 "Supreme Audit Institute"للرقابة  األجهزة العلياتأكيُد هذا الّتقييم مع اضررررررررررررررطالع فريق  ”LGSIP“لبرنامج الّتحسررررررررررررررين 

بالمسؤولية عن مراجعة حسابات القطاع الحكومي المحلي. ويتوقَّع ألنشطة بناء القدرات الموّجهة إلى ُكل  من وزارة الحكم 
 المحلي والهيئات المحلية أن تهدف إلى تقوية اإلشراف الُمسبق على شؤون الموازنة. 

قراض البلدياتيمتلُك  (11 ندوُق تطوير وا  تفويضرررررررًا قانونّيًا لتقديم المسررررررراعدات اإلنمائية )الّتنموية( المباشررررررررة للبلديات من  صُّّّّّ
فافية. كذلك فإّن هذا الصرررررندوقُ  ل خالل تمويل كفؤ، مسرررررتندط إلى قواعد محددة، ويّتسرررررم بالشرررررّ ة لدى هو آلية العمل المفضرررررّ

عة حلية. ولدى هذا الصررندوق أيضررًا خبرة واسررالسررلطة الفلسررطينية لتوجيه المسرراعدات اإلصررالحية والّتنموية للحكومات الم
تطوير البلديات الجاري تنفيذه حاليًا. وقد ُقّيمت أنظمة وممارسررررررررررررررات اإلدارة المالية  برنامجفي إدارة المشرررررررررررررراريع، ومنها 

وكذلك لإلشرررررررررراف على تنفيذ النشررررررررراط الثاني من أنشرررررررررطة هذا  ”LGSIP“وُوِجدت مقبولًة لوظائف إدارة برنامج التحسرررررررررين 
 برنامج.ال

ُل ُمخّصصات الموازنة لعناصر برنامج  وصرف الّتمويل منه: ”LGSIP“ترتيبات َتدفُّق أموال برنامج الّتحسين  (12 سوف ُتحوَّ
نوية للسرلطة  ”LGSIP“التحسرين  من الحسراب الجاري للخزينة بوزارة المالية. وسروف ُيدَرُج هذا البرنامج ضرمن الموازنة السرّ

ثالثة . وسوف يتّم تحديد ُمخّصصات البرامج الفرعية ال"وزارة الحكم المحليالي في الموازنة: "الفلسطينية تحت العنوان الت
صررررررات الموازنة السررررررنوية من وزارة المالية إلى وزارة  من خالل ثالثة بنود محّددة في الموازنة. وينبغي أن ُتصرررررررف ُمخصررررررّ

 ”LGSIP“اّلتنفيذ الُمتمِّمة لنشررررررررررررراطات برنامج التحسرررررررررررررين الحكم المحلي خالل فترة زمنية ُمحدَّدة؛ وذلك لكي ُتجرى عملية 
وزارة  ية التي تُفيد بإمكانية وجود تأخيرات في تحويل األموال مناالسررتئمانبسررالسررة. واسررتنادًا إلى اسررتنتاجات نظم الّتقييم 

اّتفق مع وزارة المالية على  ”LGSIP“المالية إلى وزراة الحكم المحلي، ومن ثّم إلى المجالس القروية، فإّن برنامج الّتحسين 
صررررف الّتمويالت في الوقت المناسرررب لها، وسررروف تؤّكد وزارة المالية هذا االلتزام من خالل مراسرررالت رسرررمية، قبل البدء 

التحويالت في الوقت  ه. وبأخذ األهمية الحرجة لضررمان تحويل هذ ”LGSIP“بالمفاوضررات ذات العالقة ببرنامج الّتحسررين 
صرررات المنح الرأسرررمالية السرررنوية بمقتضرررى معادلة المحدد لتحويله ا، فسررروف ُيصررراُر إلى حفز عمليات اإلبال  عن ُمخصرررّ

 الّتخصيص، وصرفها باستعمال مؤشر مرتبط بالصرف.

إلى المجررالس القرويررة الكبيرة  ”LGSIP“سرررررررررررررروف تقوم وزارة الحكم المحلي، بعررد ذلررك، بتحويررل أموال برنررامج التحسررررررررررررررين  (13
قراض  البلديات. وسوف تتلّقى المجالس القروية الكبيرة، التي ُتلبِّي معايير تحديد األهلية لالستفادة من وصندوق تطوير وا 

ل إلى تلك  هذا البرنامج، األموال الالزمة لتنفيذ خططها االستثمارية السنوية. أّما تدّفقات األموال وفقًا للنتائج، فسوف ُتحوَّ
مية المعمول بها، والتي ُتماثل الخطوات العملية لتحويل ُمسرررررراهمة السررررررلطة المجالس القروية وفق الخطوات العملية الحكو 

إلى المجالس القروية. وسرررررروف تكوُن المجالُس القرويُة الكبيرة الُمشرررررراركة، التي  النقل على الطرقالفلسررررررطينية في رسرررررروم 
رأسمالية وفق دة في الخطة االستثمارية التتلّقى المنح الرأسمالية السنوية، مسؤولًة عن تنفيذ االستثمارات والنشاطات الُمحدّ 

دارة  ةإجراءات الشرررررررراء العام الواجب التطبيق على الهيئات المحلية. وسررررررروف تكون المجالس القروية مسرررررررؤولة عن عهدة وا 
 الموارد المالية المحّولة إليها، وعن اسررتعمالها وفق أحكام الدليل المالي للحكومات )الهيئات( المحلية. كذلك سرروف تعكس
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نوية كبند موازنة مسررررررتقل. ولت نوّية للمجالس القروّية الّنفقات ذات العالقة بالمنح الرأسررررررمالية السررررررّ وية قالبيانات المالّية السررررررّ
 ”LGSIP“المجالس القروية أمام الجهات المعنية صررراحبة المصرررلحة العائدة لها، فإّن خطة عمل برنامج التحسرررين  مسرررتوى

ُع  نوية، وُيَتوقَُّع أن تتلّقى تشررررررررمل اإلجراءات التي ُتشررررررررجِّ على إجراء عمليات مراجعة الحسررررررررابات الخارجية المسررررررررتقلة السررررررررّ
المجالس القروية تدريبًا على عمليات المراجعة الخارجية للحسرابات تلك، كجزء من خطة تطوير القدرات لدى وزارة الحكم 

ت المعنية صرررررراحبة المصررررررلحة بشررررررأن قدرات وّفر مراجعُة الحسررررررابات السررررررنوية تطمينات لجميع الجهاالمحلي. وسرررررروف تُ 
المجالس القروية على إدارة شررررررررررررررؤونها وفق القواعد واألنظمة المعمول به، وكذلك وفق المعايير والقواعد المقبولة لّلياقة 

إلدارة امقاربُة "الّتعلم بالممارسررررررررررررة" إلى بناء قدرات المجالس القروية في مجال الّتخطيط والّتنفيذ و  المالية. وسرررررررررررروف ُتمكِّنُ 
. وسررروف ”LGSIP“بينما هي تكتسرررب الخبرة طوال فترة تنفيذ برنامج الّتحسرررين  ،المالية، المجالَس القرويَة من تقوية قدراتها

تسرررررررررررتعمُل المجالس القروية المنح الرأسرررررررررررمالية في تنفيذ خططها االسرررررررررررتثمارية الرأسرررررررررررمالية وفق معادلة الّتحويل )تحويل 
الُمدرجة  لصررغيرةافافّية وبقابلية الّتنبؤ بها. ويجوز للمجالس القروية أن تختار تنفيذ المشرراريع التمويالت(، التي تّتسررُم بالشررّ 

ما من خالل مجالس الخدمات المشتركة.  في خططها االستثمارية الرأسمالي السنوية إما بنفسها، وا 

ه إلى المجالس القروية الصرررررغيرة. فالمجالس  (14 ادة من تكتسرررررب صرررررفة األهلية لالسرررررتف التيالصرررررغيرةغير أّن األموال لن ُتوجَّ
فافّية ، ”LGSIP“برنامج التحسررين  ُص لها منٌح رأسررمالية سررنوية، اسررتنادًا إلى معادلة الّتحويل التي تّتسررُم بالشررّ سرروف ُتخصررّ

نوية إلى تلك المجالس القروية الصررغيرة وفق  وبقابلية الّتنبؤ بها. وسرروف َتصررِرف وزارُة الحكم المحلي المنَح الرأسررمالية السررّ
دين"( والمقاولين. وسرررررررررررررروف تُنفُِّذ مجالس العمل الحكومية، ومنها الدفعات الموجّ  إجراءاتُنظم  دين )أو "الُمزوِّ هة إلى المورِّ

الُمحددة في الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية للمجالس القروية الصغيرة. كما  الصغيرةالخدمات المشتركة المشاريع 
شرررررركيالتها تالي الُمنَتظمين من خالل سرررررروف تقوم مديريات وزارة الحكم المحلي في المقاطعات بتقديم اإلشررررررراف الفني والم

 المعمول بها.  الرقابيةوعملياتها  )ُبناها(

صرررررات المنح  ”LGSIP“َوضرررررَع تقييُم برنامج التحسرررررين  (15 الّلمسرررررات النهائية على هذه الّترتيبات. ففي حالة عدم إنفاق مخصرررررّ
صررات سرروف يتَِّبُع  ُترّحُل إلى السررنة التالية، وسرروف الرأسررمالية السررنوية بالكامل خالل سررنة مالية بعينها، فإّن هذه الُمخصررّ

هذا الّترحيل الّتصرررررررررنيف الرئيس للموازنة. وتقوم إدارة الموازنة بوزارة الُحكم المحلي بضررررررررربط جميع معامالت الّترحيل لكي 
 تضمن صحة تنفيذها، وتدقيقها وكمالها. 

وزارُة المالية النظام المحاسررررررربي الحكومي  سررررررروف َتسرررررررَتخِدمُ  :”LGSIP“نظاما المحاسّّّّبة واإلبال  في برنامج الّتحسّّّّين  (16
د )  ظام "بيسّّان"فنلسررلطة الفلسررطينية( لقيد أموال هذا البرنامج. المعمول به لدى احوسررب : النظام المالي المُ بيسّّانالُموحَّ

ب، وهو قادٌر على قيد معامالت المشررررررروع حسررررررب الجهة الُمنفِّذة وحسررررررب الجهة  ،هو عبارة عن نظام محاسرررررربّي ُمحوسررررررَ
قراض البلديات أو المجالس  نظام بيسّّّّّّانالمانحة. ومع أّن  غير مربوط مع النظم الُمحاسرررررررررربية لدى صررررررررررندوق تطوير وا 

 نظام بيسّّّّانلو القروية، إال أّنه موصرررررروٌل مع وزارة الحكم المحلي )وبصررررررفة ال مركزية مع الوزارات الّتنفيذية أو الُمنِفقة(. 
ريك في المحاسررربي القدرة على َتَتّبع  أموال المشرررروع واإلبال  عنها، بطريقة مسرررتقلة، حسرررب الّنشررراط الفرعي، وحسرررب الشرررّ

برنامج معامالت  لكي يتناول وُيبّين نظام بيسّّانالّتنمية؛ وسررتقوم وزارة المالية بتفويض وافتتاح مركز كلفة مسررتقل ضررمن 
قيد المعامالت المالية ذات الصررلة بالّنشرراطين ، وسرروف تسررتخدم وزارة الحكم المحلي مركز الكلفة هذا ل”LGSIP“التحسررين 

 الفرعّيين األول والثالث. 
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قراض البلديات في استخدام نظامط محاسبي  مقبولط قائمط على نظام "أوراكل  (17 ". وهذا النظام Oracleَيسَتمرُّ صندوُق تطوير وا 
وهو كذلك قادٌر على تتّبع أموال المشرررررروع المحاسررررربّي قادٌر على رصرررررد المعامالت ذات العالقة بالنشررررراط الفرعي الثاني، 

ل وحسررب كل مجلسط قروّي، وكل مجلس خدمات  واإلبال  عنها، بصررورة مسررتقلة، حسررب النشرراط الفرعي، والشررريك الُمموِّ
قراض البلديات، بالّتنسريق الوثيق مع وزارة المالية، بمواصرلة  مشرترك مسرتفيد من البرنامج. وسروف يقوم صرندوق تطوير وا 

ظ بالقيود المحاسرررررررربية الموّحدة عن طريق إدماج وتجميع وتصررررررررنيف القيود المحاسرررررررربية )لوزارة المالية ووزارة الحكم االحتفا
 المحلي(.

ُل 1999تقتدي المجالُس القروية بدليل اإلدارة  المالية الذي وافقت عليه وزارة الحكم المحلي في عام  (18 . فهذا الدليل ُيفصررررررررررِّ
ياغة الموازنة، وكذلك لألغراض المحاسررربية األخرى التي تقوم على األسررراس النقدي دليَل )خارطة( الحسرررابات لغرض صررر

والقيد المزدوج. ولكي تسرررررررررتفيد من الّنظام، فإّن المجالَس القروية المؤّهلة سررررررررروف َتسرررررررررتخِدُم ُنُظمها المحاسررررررررربية لقيد المنح 
مويالت، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، الرأسمالية، ولإلبال  عن المقبوضات من التمويالت وعن استعماالت هذه الت

قراض البلديات بقيد المعامالت  فإّن المجالس القروية الصررررررررغيرة لن ُتديَر أّي تمويالت، وسرررررررروف يقوم صررررررررندوق تطوير وا 
 ". Oracleالمالية ذات الّصلة في نظامه الُمحاسبي القائم على نظام "أوراكل

قراض البلديات يضررّطلُع بمهمات األمانة  :”LGSIP“نظام اإلبال  المالي في برنامج التحسّّين  (19 بصررفة صررندوق تطوير وا 
 ية إعداد البياناتسررررريتوّلى مسرررررؤول الصرررررندوق ، فإنّ للبرنامج وظائف اإلداريةال ويؤدِّي، ”LGSIP“العامة لبرنامج الّتحسرررررين 

 الموّحدة مّما يلي:على أساس سنوّي. وسوف تتأّلف البيانات المالية ، المالية الموّحدة لهذا البرنامج
بيان مالي موّحد بالمقبوضات النقدية والنفقات، ُيبيِّن األموال التي تّم قبضها من البنك الدولي ومن جميع الشركاء  (1)

لين، كلٌّ على انفراد، ولكل فترة من الفترات، وتراكميًا منذ تاريخ البدء بتنفيذ  . ”LGSIP“سررررررررررررررين برنامج التحالُمموِّ
ل( ولكل وسوف يتضمن البيان و  المقبوضات أيضًا النفقات )حسب الفئة والنشاط والنشاط الفرعي لكل شريك مموِّ

 فترة مالية، وتراكمّيًا منذ تاريخ البدء بتنفيذ البرنامج. 

ًا منررذ ترراريخ البرردء بتنفيررذ  (2) ة لكررل فترة مرراليررة، وتراكميررّ المقررارنررة بين المبررالغ المرصررررررررررررررودة في الموازنررة والمبررالغ الفعليررّ
 مع إعطاء الُمسّوغات لكل اختالف كبير فيها.  البرنامج،

يومًا بعد نهاية  45إلى البنك الدولي في موعد أقصررراه  ”LGSIP“البيانات المالية الُمدّققة لبرنامج الّتحسرررين  يمويجب تقد
قراض البلديات ووزارة الحكم المحلي على  ،السررنة المالية للسررلطة الفلسررطينية. وسرروف يحتفظ كلٌّ من صررندوق تطوير وا 

، وبعد آخر ”LGSIP“برنامج الّتحسررررررررررررررين الّتوالي، بالوثائق المؤّيدة لتلك البيانات، لمدة ثالث سررررررررررررررنوات من تاريخ إقفال 
 عملية تدقيق )مراجعة حسابات( ُتجرى له.

سررررروف تقوم شرررررركة تدقيق تتعاقد معها وزارة الحكم المحلي بتدقيق البيانات : ”LGSIP“عمليات تدقيق برنامج التحسّّّّين  (20
ضررافًة إلى ذلك، سرروف اإلجراءات وفق نظام  ،”LGSIP“المالية لبرنامج الّتحسررين  لطة الفلسررطينية. وا  المعمول به لدى السررّ

 ”LGSIP“ق الداخلي لبرنامج الّتحسررررررررررررررين تقوم اإلدارة العامة المركزية للتدقيق الداخلي بوزارة المالية بإجراء عمليات التدقي
الفنّية والمالّية كليهما.  ”LGSIP“وفقًا للّتفويض الممنوح لها. وسرروف يشررمل التدقيق الداخلي جوانب تنفيذ برنامج التحسررين 

 علياال ألجهزةاوباإلضافة إلى ذلك، سوف تكون المجالس القروية خاضعًة لعمليات الّتدقيق الخارجي. وفي فلسطين، فإّن 
ٌض بإجراء عملية الّتدقيق الخارجي للمجالس القروية. ولكن  ."Supreme Audit Institute"للّرقابة  اق نظرًا الّتسرررررررراع نطُمفوَّ
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على تنفيررذ  ةغير قررادر للرقررابررة  األجهزة العليرراالّتفويض إلنجرراز عمليررات الترردقيق على الحكومررة المركزيررة وأجهزتهررا، فررإّن 
ليررًا بترردقيق حررا للرقررابررة األجهزة العليرراقوم تس القرويررة بطريقررة منتظمررة وفي مواعيررد محررّددة. و عمليررات الترردقيق على المجررال

سررنوات. وبناًء على ذلك، فإّن  5إلى  3أعمال عّينة من المجالس القروية، ولكّن متوسررط االنتظام في التدقيق يتراوح بين 
عن طريق  على أعمالها بنفسرررررها وزارة الحكم المحلي قد أصررررردرت توجيهات إلى المجالس القروية كافة لكي ُترتِّب للتدقيق

ع برنامج التحسين شراء خدمات مدقِّق خارج  على تنفيذ هذه الّتوجيهات.  ”LGSIP“ي من القطاع الخاص. وسوف ُيشجِّ

راء الالزمة لبرنامج الّتحسررين  :”LGSIP“في برنامج الّتحسّّين  شّّراءتقييم نظم ال (21  ”LGSIP“سرروف يتمُّ إجراء عمليات الشررّ
(، والذي سرروف يدخُل حّيز الّتنفيذ في كانون األول / ديسررمبر 2014لعام  8العام الجديد )القانون رقم  ءراشرروفق قانون ال

. وُيمّثل هذا القانون الجديد، الذي ينطبق على جميع نشراطات الشرراء العام، ومنها الّنشراطات التي تُنفِّذها الهيئات 2015
لمقبولة وبين الممارسررررررات ا ،لضررررررفة الغربية وقطاع غزة(القطر )ُيمارسررررررها ا التيالعامة، توازنًا جّيدًا بين الوسررررررائل الحالية 

سررريًة وتنظيمّيًة مقبولًة ل ُبنيةً دوليًا. وُيرسررري القانوُن  المسرررائل  العام، وينصُّ على أحكام شرررمولية بشرررأنالشرررراء  عملياتمؤسرررّ
صُّ أيضًا ة استعراض الّشكاوى / المنازعات، وَينَ اإلجرائية، ويضع أحكامًا تتعّلُق بالّشفافّية والمساءلة، ويضع أساسًا آللي

بَر بّوابة عَ  شرررررررراءلعمليات اعلى الّنشرررررررر الّروتيني للمعلومات الخاصرررررررة بالمشرررررررتريات الحكومية من خالل موقع إلكتروني ل
 إلكترونية وحيدة.

ل حديثًا، شكَّ الذي تَ  ،”HCPPP“م التنفيذ، من خالل المجلس األعلى لسياسات الشراء العا الفلسطينية موضعَ  َتَضُع السُّلطةُ  (22
نات، من جملة أمور أخرى، إعداد  نات التي تعتبُر شررررررررررررروطًا مسرررررررررررربقًة للتطبيق الفّعال للقانون. وتشررررررررررررمل هذه المكوِّ الُمكوِّ

صرردار وثائق العطاءات الموّحدة على المسررتوى الوطني، ودليل الشرررا نشرراء موقع إلكتروني ل ءوا   ءلشررراا عملياتالوطني؛ وا 
. المنازعات، وتدريب القوى العاملة على الشراء استعراض )دراسة وبحث ...(عبر بوابة إلكترونية وحيدة، وتأسيس وحدة 

نات إلى اسررتكمال هذا ، بينما سرريدعم ”LGSIP“عن طريق قياس فّعالية برنامج التحسررين  هاوسرروف يحتاج بعض هذه الُمكوِّ
لمثررال، بنرراء القرردرات، وترردريررب المجررالس القرويررة / مجررالس الخرردمررات بعض المكّونررات األخرى )على سرررررررررررررربيررل ا البرنررامج

راء الجديدة(، أو سرررررررريتّم دعمها من خالل المسرررررررراعدات الفنية  جراءات الشررررررررّ المشررررررررتركة ووزارة الحكم المحلي على قواعد وا 
راء المحّدث لمحلي وفق ة من وزارة الحكم االموازية. ونظرًا لألهمية البالغة لضررررورة أن  تتلّقى المجالس القروية تعليمات الشرررّ

ر مرتبط ”LGSIP“ي تعليمات الشررراء الجديدة ضررمن برنامج الّتحسررين القانون الجديد، فال بّد من حفز تبنّ  ، من خالل مؤشررّ
 بالّصرف للسنة األولى من تنفيذ هذا البرنامج.

راء المنصرررررررررروص عليها في القانون الجديد هي عبارة عن خليط من ترتيبات (23 ركزية. الشررررررررررراء المركزية والالم ترتيبات الشررررررررررّ
وَتضررررررررُع األنظمة الُمنفِّذة للقانون الجديد حدودًا دنيا للشررررررررراء، ال بّد لمختلف فئات الكيانات المشررررررررترية )الوزارات والبلديات 

راءوالمجالس القروية( من تنفيذها. أما  نيا فال بّد دقّدر قيمتها بأنها تتجاوز تلك الحدود الالتي تتطّلب عقودًا تُ  عمليات الشرررّ
أيضررًا من إصرردارها على مسررتوى الحكومة المركزية، من خالل دائرة العطاءات المركزية بوزارة األشررغال العامة واإلسرركان 

لع والخدمات غير  –في حالة األعمال والخدمات االسرررتشرررارية، أو من مديرية اللوازم العامة بوزارة المالية  - في حالة السرررّ
 االستشارية. ويتضمُن القانون الجديد أيضًا أحكامًا للدخول في اتفاقيات إطارية للّسلع والخدمات الّشائعة االستعمال. 

من  ةالسررررتفادل معايير تحديد األهليةالخدمات المشررررتركة المؤّهلة، والتي تسررررتوفي  القروية ومجالُس  سرررروف تكون المجالُس  (24
االسررتثمارية الرأسررمالية الفردية والمشررتركة، ومن تصررميم  الصررغيرةمسررؤولًة عن تنفيذ مشرراريعها  ،”LGSIP“حسررين التّ برنامج 
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قراض البلديات،  دارة المشررتريات والعقود تحت إشررراف وزارة الحكم المحلي وصررندوق تطوير وا  المشرراريع والّتحضررير لها، وا 
راءسرررررؤولًة عن تنفيذ على الّتوالي. وسررررروف تكون وزراة الحكم المحلي م رعي المطلوبة بمقتضرررررى النشررررراط الف عمليات الشرررررّ

جراءات الشرررررررراء التي يقّدمها القانون الجديد، والقدرات االسرررررررتئمانالثالث. وكان تقييم الّنظم  ية قد َخُلَص إلى أّن عمليات وا 
رو  ”LGSIP“برنامج التحسررررين الموجودة داخل مختلف الكيانات تكفي لتنفيذ  ع بتلبية مجموعة من الشررررروط على شرررررط الشررررّ

لة في هذا التقييم. وُيبيُِّن القانوُن الجديُد بأّن قرارات الشررررررررراء التي تتخذها الهيئات المحلية  المسرررررررربقة والّتحسررررررررينات المفصررررررررّ
)وحدات الحكم المحلي( سررررررروف تخضرررررررع للموافقة الُمسررررررربقة من وزارة الحكم المحلي، اسرررررررتنادًا إلى تعليمات محّددة ينبغي 

ا من قبل المجلس األعلى لسررررياسررررات الشررررراء العام لهذا الغرض، بالّتشرررراور مع وزارة الحكم المحلي. وعالوًة على إصررررداره
ذلك، فإّن القانوَن َيعَهُد إلى ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسررررررررررررطيني بالمسررررررررررررؤولية عن إجراء المراجعة الالحقة لقرارات 

 الشراء. 

نوية الرأسررررررمالية المنح توفيربموجب النشرررررراط الفرعي األول:  :الشّّّّراء مسّّّّؤوليات (25 سرررررروف  ،المحلية الخدمات لتقديم السررررررّ
َتسررررررررَتعِمُل المجالُس القروية المؤّهلة المنَح االسررررررررتثمارية المحسرررررررروبة على أسرررررررراس حصررررررررة الفرد، لتنفيذ مختلف المشرررررررراريع 

ما من خالل مجالس الخدمات  االسرررررتثمارية؛ وذلك إما مباشررررررًة )على شررررررط أن تسرررررتوفي معايير تحديد األهلية للتنفيذ(، وا 
راء  المشرررتركة المّؤهلة لذلك. وسررروف تكون المجالُس القروية ومجالس الخدمات المشرررتركة المؤّهلة مسرررؤولة عن عملية الشرررّ
عد د ابكاملها، تحت الّرقابة واإلشررررررراف من جانب وزارة الحكم المحلي. وسرررررروف تنطوي هذه المسررررررؤولية على الّتخطيط، وا 

رسررررراء العق دارتها، ومعالجة و وثائق العطاءات / المناقصرررررات، واسرررررتالم وتقييم المناقصرررررات، وا  د، واإلشرررررراف على العقود وا 
دين. وبموجب النشرررررررراط الفرعي الثاني:   لمشررررررررروطةا الرأسررررررررمالية المنح توفيرالمبالغ مسررررررررتحقة الدفع إلى المقاولين / المورِّ

مجالس الخدمات المشرررررررتركة المؤّهلة )أو أّي كيانط قوي  بديل آخر ُمكافئ لها(  فإنّ  ،المشرررررررتركة المشررررررراريع في لالسرررررررتثمار
قراض البلديات.  سوف تُنفُِّذ مشاريع االستثمار المشتركة لصالح المجالس القروية المؤهلة، تحت إشراف صندوق تطوير وا 

راء برمتها، وسررروف ُتعِلمُ  قراض البلديات وسررروف تقوم مجالس الخدمات المشرررتركة بإدارة عملية الشرررّ عن  صرررندوق تطوير وا 
دين. وبموجب النشرررررررررراط الفرعي الثالث:   الحكم يةلتقو  الدعم توفيرصرررررررررررف األموال إلى مسررررررررررتحّقيها من المقاولين / المورِّ

راء، واختيار الُمسررررتشررررارين الالزمين لتنفيذ خطة  اتفإّن وزارة الحكم المحلي سررررتكون مسررررؤولًة عن إدارة عملي المحلي، الشررررّ
القدرات السررررررررررررنوية لدى وزارت الحكم المحلي، والتي ُتغّطي حاجات اإلدارات العامة لهذه الوزارة ومكاتب مديرياتها  تطوير

 في المقاطعات، إلى جانب تغطية حاجات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 

موجب مشرررررررررررررراريع تقديم الخدمات ب –ُيمكن توقُّع توصرررررررررررررريفات محّددة للعقود المطلوب تمويلها كجزء من البنية الّتحتّية  ال (26
 حسررب ّتخصرريصال إلى اسررتناداً  ولكن،. الّطلب يقودها التي العقود طبيعة بسرربب وذلك والثاني؛ األول الفرعيين النشرراطين
 عادةإ المثال، سرربيل)على  الحجم صررغيرة أعمالعلى عقود  األول رعيالف النشرراط من المحتمل أن يشررتملف الفرد، حصررة
نشرررررراء العادمة، والمياه المياه وشرررررربكات الطرق، تأهيل  فرعيال النشرررررراطذلك(، في حين سرررررروف يشررررررتمل  إلىوما  المرافق وا 
نوية، هذا من ناحية. ومن  الحجم، صرررررررررررررغيرة أعمال عقود على الثاني ال ُيمكن تمويلها من نظام التحويالت المالية السرررررررررررررّ
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 خدمات عقودو  الحجم، صررررررررغيرة فنّية مسرررررررراعدات عقود على يشررررررررتمل سرررررررروف الثالث، الفرعي النشرررررررراطناحية أخرى، فإّن 
   32.م المحليلتنفيذ خطة بناء القدرات الّسنوية لدى وزارة الحك تعتبر ضروريةٌ هذه و  الحجم صغيرة استشارية

راء: (27 ية، بتقييم ماناالسررررررررتئقام فريُق البنك الدولي، كجزء من تقييم النظم  تقييم قدرات الكيانات الُمشّّّّّاركة في عملية الشّّّّّّ
ما من خالل الّرقابة / اإلشرررررراف ،قدرات مختلف الكيانات المشررررراركة في برنامج إدارة المشرررررتريات إّما من خالل الّتنفيذ . وا 

برنامج للقيام بعمليات الشراء الالزمة ل تمتلك القدرات الالزمة ،على اختالف أنواعها ،الكيانات ُوِجَد أنّ وبصورة عاّمة، فقد 
 من حيث رفدها بالكوادر وتدريبها.  ،على شرط أن تتلّقى تلك الكيانات الّدعم ،”LGSIP“الّتحسين 

الس القروية ومجالس الخدمات المشررررررررتركة. جرى تقييم عّينة من المج المجالس القروية / مجالس الخدمات المشّّّّّتركة: (28
راء للمشرررررررررررررراريع  فُوِجدت المجالس القروية الكبيرة ومجالس الخدمات المشررررررررررررررتركة بأنها تملك الخبرة في القيام بعملية الشررررررررررررررّ
االسررررررررررررررتثمارية، وتملك القدرات الكافية، في حين أّن المجالس القروية الصررررررررررررررغيرة من المحتمل أن تفتقر إلى امتالك تلك 

، ”LGSIP“ات. ولكي تكون المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررتركة مؤّهلة لتلقِّي التمويل من برنامج الّتحسررررين القدر 
فإنها سرررروف تكون مطالبًة بأن تسررررتطيع الحصررررول على خدمات مهندسررررين مؤّهلين بالخبرة في المشررررتريات. وسرررروف يقوم 

عمليات عملية بناء قدرات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررررررتركة على إدارة بتمويل  ”LGSIP“برنامج الّتحسررررررررين 
ها من أجل استيفاء لكي تبني قدرات ،التي ال تكون مؤّهلةً  ،، وُيفَتَرُض أن يدعّم البرنامُج تلك الهيئات المحليةوالعقود الشراء

 .متطلبات تحديد األهلية

 لصغيرةامسؤولًة عن توفير مهّمات اإلشراف والّرقابة على المشتريات الالزمة للمشاريع  وزارة الحكم المحليسوف تكون  (29
الفردية للمجالس القروية، وكذلك عن تنفيذ عمليات الشرررررررررررراء بموجب النشررررررررررراط الفرعي الثالث. لقد جرى تقييم عّينتين من 

راف بأّنهما يمتلكان القدرة على توفير مهّمة اإلشمكاتب مديريتين من مديريات وزارة الحكم المحلي في المقاطعات، فُوِجدا 
الخاصة بالمجالس القروية وبمجالس الخدمات المشتركة. أّما فيما يتعّلق بتفاصيل توزيع المسؤوليات  عمليات الشراءعلى 

سوف يتمُّ (، فعن اإلشراف )بين اإلدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي وبين مكاتب مديريات الوزارة في المقاطعات
ة بتأمين الموافقات الالزمة في تعليمات الشررراء من قبل  تعريف الحدود الدنيا للمراجعة الُمسرربقة، ولمعايير األعمال الخاصررّ
الهيئات المحلية، والتي يجب إصرررررردارها من المجلس األعلى لسررررررياسررررررات الشررررررراء العام قبل البدء بتنفيذ برنامج التحسررررررين 

“LGSIP” ادر اإلدارة العامة للمشررررراريع بوزراة الحكم المحلي، والمهندسرررررون بمكاتب مديريات الوزارة في . وسررررروف تتلّقى كو
على القواعد  ”LGSIP“برنامج الّتحسين المقاطعات، إضافًة إلى مهندسي صندوق إقراض وتطوير البلديات، تدريبًا ضمن 

راء، هذا من ناحية. ومن ناحية ُأخرى، فإّن قدرات هذه الوزارة محدودٌة في مجال إدارة المشرررتريات  واإلجراءات الجديدة للشرررّ
الالزمة للنشاط الفرعي الثالث؛ فهذه القدرات تتكّون بصفة رئيسة من الخدمات االستشارية. وسوف تتلّقى اإلدارات العاّمة 

دارة عقود المستشارين. بوزارة الحكم الم  حلي ذات الّصلة تدريبًا على عملية اختيار وا 

قراض البلدياتسرروف ُيوفِّر  (30 مهّمات اإلشررراف على المشرراريع المشررتركة بموجب النشرراط الفرعي الثاني؛  صّندوق تطوير وا 
دولي، ويمتلُك قدرات لها البنك الفهذا الصندوق يمتلك خبرًة طويلًة في إدارة المشتريات التي تتمُّ بموجب المشاريع التي ُيموِّ 

                                                           
ة الُمحتملة ميتضرررررمُن الملحق األول وصرررررفًا أكثر تفصرررررياًل لمقاربةط، ذات قائمة مفتوحة الخيارات، إلى الخطط االسرررررتثمارية الرأسرررررمالّية السرررررنوية، وللقائ  32

امج على المزيد من . كذلك سررروف يحتوي دليل عمليات البرن”LGSIP“لالسرررتثمارات الُمقصررراة التي ربما ال تكون مؤّهلًة للتمويل ضرررمن برنامج الّتحسرررين 
 الّتفاصيل في هذا الشأن. 
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لتدقيق ا ُبنيةجّيدة )من حيُث المعرفة والكوادر كليهما( على االضرررررطالع بهذه المسرررررؤولية. وسررررروف ُيصررررراُر إلى اسرررررتعمال 
  .”LGSIP“برنامج الّتحسين والرقابة، العاملة حاليًا لدى برنامج تطوير البلديات، لصالح المشاريع المشتركة ضمن 

كاوى ذات العالقة بُمعالجُة  (31 راءالشّّّ كاوى، كما  :عمليات الشّّّ َيضرررُع القانوُن الجديُد أسررراسرررًا آللية عملط رصرررينةط لمعالجة الشرررّ
ُيحدُِّد فترات زمنية لالسرررتجابة لها، وُيطالب كيانات الشرررراء بالوفاء بها. وعالوًة على ذلك، فإّن القانوَن الجديد ُينشرررئ وحدًة 

المجلس األعلى لسياسات الّشراء العام، مهّمتها الّنظر في دعاوى االستئناف  ة )تشكيلة(ُبنيالستعراض المنازعات ضمن 
التي ُيقّدمها ُمقدِّمو العطاءات )المناِقصون( الذين ال يتلقَّون استجابًة مقبولًة لشكاواهم من كيانات الّشراء الُمشتكى عليها. 

جراءات تقديم الشرررررررررركاوى والّتظلمات، وُتحدِّد األنظمة الُمنفِّذة للقانون الّتظلمات التي  تُقدَّم لوحدة اسررررررررررتعراض المنازعات، وا 
كاوى التي َيثُبت بأّنها تنطوي  جراءات الّتعامل معها، والقرارات التي تّتخذها تلك الوحدة، وآلية إصرررررردار قراراتها. أما الشررررررّ وا 

 ”PACC“يئة مكافحة الفسرررراد الفلسررررطينية على ممارسررررات تتعّلق بالغش والفسرررراد، فسرررروف تقوم هذه الوحدة بتحويلها إلى ه
، ءالتخاذ المزيد من التحقيق فيها، ومقاضرررراة مرتكبي تلك الممارسررررات. وأّما الشرررركاوى ذات العالقة بقضررررايا العقود والشرررررا

على مسرررررتوى برنامج الّتحسرررررين لدى وزارة الحكم المحلي، فُيتوّقُع إرسرررررالها إلى وحدة التظلم آلية والتي يجوز توجيهها عبر 
 استعراض الُمنازعات. 

جراءات الشررررررررراء التي يطرحها القانون الجديد، والقدراُت العاملة المتوافرة ضررررررررمن فقد ُوِجَدت  إجمالية، بصّّّّّورة   (32 عملياُت وا 
، بصررررررررررررورة كفؤة، على شرررررررررررررط البدء بتنفيذ مجموعة من ”LGSIP“حسررررررررررررين برنامج التّ مختلف الكيانات، بأّنها تكفي لتنفيذ 

وسررروف ُيصررردر  .، ولتخفيف المخاطر المرتبطة بذلكفيها المتطلبات المسررربقة والّتحسرررينات الالزمة لمعالجة نقاط الضرررعف
المشررتريات من  شررأنالمجلس األعلى لسررياسررات الشررراء العام تعليمات تتعّلق بالمراجعة الُمسرربقة لقرارات الهيئات المحلية ب

قراض البلديات(، وقد تّم االّتفاق على اعتبار تبنِّي هذه الّتعليمات أحد  قبل وزارة الحكم المحلي )أو صررررررررررررررندوق تطوير وا 
نات نظام الشراء التالية:   المؤّشرات الُمرتبطة بالّصرف. وسوف تقتضي الظروف، إضافًة إلى ذلك، إنجاز ُمكوِّ

 لع واألعمال إصرررردار المجلس األعلى لسررررياسررررا ت الشررررراء العام وثائَق العطاءات الموّحدة على المسررررتوى الوطني للسررررّ
عداد دليل الشررررررررراء  راء كافة، ومنها الهيئات المحلية؛ وا  والخدمات االسررررررررتشررررررررارية، وذلك لكي تسررررررررتعملها كيانات الشررررررررّ

لزامية اسرررررررتعمالهما يقّدم عددًا من الفوائد لنظام  ،ودليل الشرررررررراء العام ،الوطني. فإصررررررردار وثائق العطاءات الموّحدة وا 
راء  الشرررررراء، ومنها: المسررررراعدة في توحيد وتناغم تنفيذ إجراءات الشرررررراء، وتعزيز شرررررفافّية وقابلية الّتنّبؤ بإجراءات الشرررررّ

المشاركة في  رالعام، والمساعدة في تخفيف آثار المستويات الُمتدنّية من القدرة على الشراء في القطاع العام، وتيسي
جراء الّرقابة وتدقيق إجراءات الّشراء بانتظام.   األعمال الصغيرة الحجم، وتيسير عملية اإلشراف وا 

  َّقراض الت دريب الّتمهيدي للكوادر المعنية من المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشررررررررررتركة، وصررررررررررندوق تطوير وا 
دريب على إطالع المشررررراركين على ام الجديد. وسررررروف يعمل التّ البلديات ووزارة الحكم المحلي على نظام الشرررررراء الع

سررررّي واإلجرائّي الجديد، وتزويد المشرررراركين بمقّدمة تالجوانب واالب كارات األسرررراسررررية في إطار العمل القانونّي، والمؤسررررّ
راء، ابتداًء من الّتخطيط، ومرورًا بالشررررررر  م اء )اسررررررتالأسرررررراسررررررّية إلى الخطوات واإلجراءات األسرررررراسررررررّية في عملية الشررررررّ

دارتها. رساء العقود(، وانتهاًء بإنجاز تنفيذ العقود وا   المناقصات وا 
  ُ(.اءعالجة الشكاوى للمسائل ذات العالقة بالشر إنشاء وحدة استعراض المنازعات )آلية م 
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  إنشررررررراء موقع إلكتروني للمشرررررررتريات عبر بوابة إلكترونية وحيدة، حيث تُنشرررررررر عليها جميع إعالنات الشرررررررراء، وخطط
عالنات إرساء العقود.  الشراء وا 

سوف يدعم نشاطات بناء القدرات التالية أثناء السنة األولى من تنفيذ  ”LGSIP“برنامج الّتحسين باإلضافة إلى ذلك، فإّن  (33
 : ”LGSIP“تحسين  برنامج

  دة علىتردريرب المجرالس القرويرة الكبيرة ومجرالس الخردمرات المشررررررررررررررتركرة المؤّهلرة على إدارة وثرائق العطراءات  الموحرّ
دارة العقود.  المستوى الوطني وا 

 .دارة عقود المستشارين  تدريب اإلدارات العامة المعنية في وزارة الحكم المحلي على اختيار المستشارين وا 

راء،من  ”LGSIP“الّتحسررررررين  برنامجالخطُر الرئيس على  نشررررررأُ يَ  (34 من التأخيرات التي ُيمكن أن تحدث جّراء عدم  جانب الشررررررّ
راء الجديد، وحدوث تأخيرات  تنفيذ الُمكّونات الضرررورية المذكورة أعاله، والالزمة لتحقيق األداء الوظيفي الفّعال لنظام الشررّ

نب من جا ءالشررررررررامسرررررررائل في إصررررررردار تعليمات الشرررررررراء. وتشرررررررمل المخاطُر األخرى الُممكنة حدوَث تأخير في معالجة 
الجهتين المركزيتين ضررررمن وزارة المالية ووزارة األشررررغال العامة، المسررررؤولتين عن العقود التي تتجاوز قيمتها الحدود الّدنيا 
ة بالمشررتريات الحكومية المحلية ُيمكن إعدادها لتشررمل كاًل من  الواجبة التطبيق. وعالوًة على ذلك، فإّن الّتعليمات الخاصررّ

للمراجعة الُمسرررررربقة"، والمتطلبات الُمفرطة "للمراجعة الُمسرررررربقة"، األمر الذي ُيمكن أن يؤّدي إلى الحدود الدنيا المنخفضررررررة "
 ."ةجوهري ةر و "خطبدرجة  ةمن المشتريات ُمصّنف ةالُمتأّتي ةر و . واستنادًا إلى الّتقييم، فإّن الخطةجوهريّ  اتحدوث تأخير 

المعمول بها لتخفيف حدوث  جراءاتاإلعلى ُنُظم  ”LGSIP“برنامج الّتحسرررين سررروف يعتمد  تقييم مخاطر الغش والفسّّاد: (35
بالمسررررررؤولية عن الّتحقيق في  ”PACC“سررررررطينية لهيئة مكافحة الفسرررررراد الف مخاطر الغش والفسرررررراد في البرنامج. وَتضررررررطِّلعُ 

ويل البرامج مالمبادل التّوجيهية لمنع ومكافحة الغش والفسررررراد في أداة اإلقراض: "تالشررررركاوى ذات العالقة بالفسررررراد. ووفق 
)المبادل الّتوجيهّية لمكافحة الفسرررررررررررراد( العائدة للبنك الدولي، فإّن هذا البنك سرررررررررررروف يعتمد على هيئة مكافحة  وفقًا للنتائج

ل  الفسرراد الفلسررطينية بشررأن الّتحقيق في أي شرركاوى / إّدعاءات تتناول الغش والفسرراد، وسرروف يقبل البنك الدولي ما تتوصررّ
سرروف يحتفظ البنك الدولي بحّقه في إجراء أي تحقيق إضررافي على أسرراس كل كذلك من اسررتنتاجات. إليه تلك الّتحقيقات 

طوير يحتفظ صررررررررندوق تكما سررررررررحالة على انفراد، بعد مناقشررررررررة ذلك واالّتفاق عليه مع نظرائه في السررررررررلطة الفلسررررررررطينية. 
قراض البلديات بقائمةط ُمحّدثةط ألسرررماء المقاولين في  ويتأكد من عدم مشررراركة أّي مقاول من  ،”LGSIP“برنامج الّتحسرررين وا 

درجين على قررائمررة المقرراولين الممنوعين من العمررل مع البنررك الرردولي، في أّي جررانررب من جوانررب برنررامج  المقرراولين المررُ
  .”LGSIP“الّتحسين 

ي معالجة قضايا الغش ذ فَتضّطلُع هيئُة مكافحة الفساد الفلسطينية بالمسؤولية الرئيسة عن جانب الّسياسات وجانب الّتنفي (36
والفساد في النظام القانونّي للسلطة الفلسطينية. وقد جاء تشكيل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في ظّل غياب المجلس 

. وفيما يتعّلق بتعديل قانون الكسرب غير المشرروع، 2010( لعام 7الّتشرريعّي الفلسرطينّي، بموجب المرسروم الرئاسري رقم )
، فإّن هذا القانون ُيعطي هيئة مكافحة الفسراد الفلسرطينية الحّق في اسرتجواب أّي شرخص يعمل لدى 2005( لعام 1رقم )

اد ية، من جملة آخرين. وتستطيع هيئة مكافحة الفسائالحكومة، ومنهم الرئيس وأعضاء المجلس الّتشريعي والسلطة القض
ءات بمقاضرراتهم فعاًل. وُيع َهُد إلى هذه الهيئة بجمع االدعاالفلسررطينية مقاضرراة وزراء في الماضرري، ال بل لقد قامت الهيئة 

والمزاعم بشرررأن الفسررراد في القطاع العام، وبالّتحقيق في تلك االدعاءات والمزاعم والمقاضررراة عنها؛ والهيئُة مسرررؤولٌة أيضرررًا 
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عن بالوضررع المالي، و  عن اإلعالم العام عن الفسرراد، وهي تضررّطلع أيضررًا بالمسررؤولية عن االحتفاظ باإلعالنات الخاصررة
طلب أّي معلومات إضافّية أو توضيح، وعن مراجعة الوضع المالي ألولئك الخاضعين ألحكام هذا القانون، والّتحقيق في 

 تقارير الكسب غير المشروع.

صررررة ُتحاَكُم أمامها قضررررايا الغشضررررَ يَ  (37  ُع هذا القانون أيضررررًا األسرررراس إلنشرررراء محكمة جرائم الفسرررراد، وهي محكمة متخصررررّ
ووّقعت على اتفاقية  ،”UNCAC“والفسرررررراد. فقد انضررررررّمت السررررررلطة الفلسررررررطينية إلى اّتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسرررررراد 

 (.OLAF)المكتب األوروبي لمكافحة الغش الّتعاون اإلداري مع 

خص تقديم شررررر ُيوجد لدى هيئة مكافحة الفسررررراد الفلسرررررطينية آلية شررررركاوى تؤّدي وظائفها بصرررررورة جيدة، حيث يسرررررتطيع أيّ  (38
كاوى عبر الهاتف والفاكس كوى. وتسرررررررررررتقبل هذه اآللية الشرررررررررررّ لهيئة أو الفيسررررررررررربوك أو موقع ا ،أو البريد اإللكتروني ،الشرررررررررررّ

وُيمكن أن تكون الشررررركاوى من أشرررررخاص مجهولي الهوية؛ وتمتلك الهيئة تفويضرررررًا قانونّيًا للّتاّكد من حماية   33اإللكتروني.
ٌة بهم لتتّبع التقارير اإلعالمية، ولعقد الّنقاشررررات مع  الشررررخص الُمبلِّغ عن الشرررركوى، وُيوَجُد لدى الهيئة أيضررررًا لجاٌن خاصررررّ

ية. كذلك تسررررتطيُع الهيئة القيام بالمتابعة في حال وجود شرررركوك بشررررأن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوم
ُر ما  الغش أو الفسرراد. وبعد تنفيذ عملية توثيق الشرركوى والّتحّقق منها، فإّن الهيئة، بما تملكه من فريق قانونّي داخلّي، تُقرِّ

ابية في الدولة، أو ما إذا كانت إذا كانت سرررررررررررُتحيل الشررررررررررركوى إلى وحدات حكومية أخرى، مثل الشررررررررررررطة أو الجهات الّرق
 سُتحقِّق في الشكوى والمقاضاة عنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

ة.  (39 ُيوَجُد لدى هيئة مكافحة الفسررراد الفلسرررطينية فريٌق قانونيٌّ داخلّي ُيقيُم الّدعاوى ويالحقها قضرررائيًا أمام المحكمة المختصرررّ
دث بعض التأخيرات في النظام القضرررررررائي، ولكن القانون ُيحدُِّد ُأُطرًا وُتجرى جميع الُمحاكمات عالنية أمام الجمهور. وتح

كاوى،  زمنيًة تحاول الهيئة االلتزام بها. وُيعتَبُر كافيًا ويفي بالغرض أسررلوُب عمل هيئة مكافحة الفسرراد في الّتعامل مع الشررّ
. فإذا ”LGSIP“ا برنامج الّتحسررررين حسرررربما تّم وصررررفه أعاله، وسرررروف يتم االعتماد على ذلك األسررررلوب بالنسرررربة إلى قضرررراي

تلّقت هيئة مكافحة الفسررراد الفلسرررطينية شررركاوى بشرررأن هذا البرنامج، فإّن الهيئة سررروف تسرررتخِدُم آليات الّتعامل مع الشررركوى 
رورة. وسروف تنقل هيئة مكافحة  المعمول بها لديها، وسروف تسرتعِمُل الخطوات العملية في التحقيق والتقاضري حسرب الضرّ

ل إليها إلى البنك الدولي. وفيما يختّص بالمجالس القروية التي تتلّقى تمويالت بصررورة الفسرراد ا لفلسررطينية أّي نتائج تتوصررّ
 لتظلم.ا المجالس القروية لكي تُنشررررررررررررررئ آليةَ  منفردة، ُيمكن لهذه الهيئة، بمحض اختيارها، أن توّفر الّتدريب الالزم لتلك

ووزارة الحكم المحلي أيضا بإبال  الهيئة عن أّي مخالفات ُتكَتشف  ،”LGSIP“ وسوف يقوم كلٌّ من مدير برنامج الّتحسين
في الّتقارير المالية السررررنوية المدّققة، التي تُقّدمها إليها المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشررررتركة. وسرررروف يصررررف 

جراءات تبادل اإلجراءات التي تّتبعها آلي (”LGSIP“دليل عمليات البرنامج )برنامج الّتحسرررررين  ات الّتعامل مع الشررررركاوى، وا 
سررررررررات على المسررررررررتوى القطري )مسررررررررتوى السررررررررلطة  ”LGSIP“نتائج الّتحقيق. وقد وجد برنامُج الّتحسررررررررين  أّن تقييم المؤسررررررررّ

 لديه.  و مقبولٌ هو  ،الفلسطينية(، من حيُث الّتعامل مع الّشكاوى وحاالت الّتحقيق في مخاطر الغش والفساد، ُيحّقق رضاه

فًة إلى الجهات الّرسمّية لمكافحة الغّش والفساد، ُتوّجُد بعض المنظمات األهلية غير الحكومية التي ُترّكز، على وجه إضا (40
الّتحديد، على قضررايا الحوكمة والفسرراد. والمنظمُة األكثر نشرراطًا في هذا المجال هي االئتالف من أجل الّنزاهة والمسرراءلة 

                                                           
  http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=complainالموقع اإللكتروني:   33

http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=complain
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فافية الدولية )وزارة الخارجية األمريكية، AMANأمان ) (. ووفقًا لما قاله كلٌّ 2011(، وهي الفرع الفسررررررررطيني لمنظمة الشررررررررّ
مان"من ائتالف  ، فررإّن المنظمررات األهليررة غير الحكوميررة ال تتعّرض للمضرررررررررررررررايقررات جراء "Global Integrity"ومنظمررة  "أ

نها تمارس  عملها في بيئة إيجابية وداعمة نسبّيًا. ولم ُتعَرف بعُد أّي محاوالت ممارستها نشاطاتها ذات العالقة بالفساد، وا 
من جانب الحكومة إلعاقة تأسررررررررررررريس منظمات مكافحة الفسررررررررررررراد أو ممارسرررررررررررررتها عملها. وُينظر إلى االفتقار إلى إمكانية 

ُتسرررررررائل  ت رقابيةالحصرررررررول على المعلومات باعتباره أحد القيود الرئيسرررررررة المفروضرررررررة على العمل بطريقة فاعلة، كمنظما
جهودًا للتواصرررررررل الميداني مع تلك المنظمات  ”LGSIP“برنامج الّتحسرررررررين الحكومة على أعمالها وقراراتها. وسررررررروف يبذل 

  األهلية غير الحكومية كجزء من استراتيجية الّتواصل لديه. 

وفقًا للمبادل الّتوجيهية لمكافحة الفسررررررراد لدى البنك الدولي، بشرررررررأن منع مقاولين من ممارسّّّّة عملهم مع البنك الدولي:  (41
 "المبادل الّتوجيهية لمنع ومكافحة الغّش والفسررررررراد في عمليات تمويل –عمليات أداة اإلقراض: تمويل البرامج وفقًا للنتائج 

اّتخاذ خطوات للّتأّكد من أّن  ”LGSIP“ تعّين على برنامج الّتحسررررررررررينيَ فإّنه ، 2012البرامج وفقًا للنتائج"، المؤّرخة في عام 
األشررررررخاص أو الكيانات الممنوعة من ممارسررررررة العمل مع البنك لن ُيمنحوا عقود عمل. وسرررررروف يحتفظ صررررررندوق تطوير 
قراض البلديات بقاعدة بيانات تحتوي على أسررماء جميع المقاولين الذين ُأرسرريت عليهم عقود ضررمن النشرراطات الفرعية،  وا 

قراض كلٌّ فيما يخصّ  ه ؛ وسوف ُيصاُر إلى تحديث تلك القاعدة شهريًا لجميع المشاريع. وسوف يتحّقق صندوق تطوير وا 
البلديات، دورّيًا، من جميع األسرررررررررماء الُمدرجة في قاعد البيانات بالمقارنة مع قائمة البنك الدولي للمقاولين الممنوعين من 

  .”LGSIP“ء أّي عقود عليهم ضمن برنامج الّتحسين ممارسة العمل معه، وذلك بغية الّتاكد من عدم إرسا

يُق . ويضمُّ فر االستئمان أخصائيوجود دعمط ُمّتسق للّتنفيذ من قبل  ”LGSIP“سوف يتطّلُب برنامج الّتحسين  دعم الّتنفيذ: (42
س فريق رئي جنبًا إلى جنب مع -العمل اختصررراصرررّيين في مجال اإلدارة المالية والمشرررتريات، موجودين في الميدان، وهم 

ي مجال عم الكافي فالعمل والرئيس المشرررررررررررترك لفريق العمل )الموجودان في الميدان أيضرررررررررررًا( يسرررررررررررتطيعون معًا توفير الدّ 
 الّتنفيذ. وسوف يضُع فريُق العمل خطَطًا تفصيلية لدعم الّتنفيذ على أساس سنوي. 
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 : ُملّخص تقييم النُُّظم البيئية واالجتماعية 6 –الملحق 

 ُمقّدمة:
 السِّياق واألهداف: 

الذي سيتّم تمويله باستخدام  ”LGSIP“برنامج الّتحسين خدمًة ألغراض  ”ESSA“ تّم إعداُد تقييم للنُُّظم البيئية واالجتماعيةلقد  (1
ويفحُص تقييُم النُُّظم البيئية واالجتماعية نُظَم اإلدارة البيئية واالجتماعية الواجبة  .”PforR“أداة "تمويل البرامج وفقًا للنتائج 

 ،”OP/9.00“ 9:00 – للبنك الدولي ألجل تقييم مدى امتثالها للسياسة التنفيذية ،”LGSIP“برنامج الّتحسين التطبيق على 
ماعية إلى التأكد من تقييُم النظم البيئية واالجت للنتائج". ويسعىالتي ُتطبَُّق على التمويل باستخدام أداة "تمويل البرامج وفقًا 

، بطريقة تفي بالغرض، ومن أّن البرنامج يمتثُل  ”LGSIP“برنامج الّتحسين العمل على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية ل
المبادل األساسية لإلدارة  9:00من السياسة التنفيذية للبنك الدولي  8الفقرة وتصُف للمبادل األساسية للتنمية المستدامة. 

 البيئية واالجتماعية التي يتعّين استيفاؤها في تقييم الّنظم البيئية واالجتماعية. وفيما يلي عرٌض لهذه المبادل األساسية: 

 ُنُظم اإلدارة البيئية:
   برنامج الّتحسين االستدامة البيئية واالجتماعية في تصميم  تعزيز“LGSIP”وتجّنب اآلثار الُمعاِكسة، أو تقليصها إلى  ؛

الحّد األدنى، أو تخفيفها؛ وتعزيز عملية صنع القرار الُمستنير فيما يتعلَُّق باآلثار البيئية واالجتماعية لبرنامج الّتحسين 
“LGSIP”.  

  تجّنب اآلثار الُمعاِكسة التي تقع على الموائل الطبيعية والموارد الماّدية الثّقافية الناتجة عن برنامج الّتحسين“LGSIP” ،
 أو تقليصها إلى الحّد األدنى، أو الّتخفيف منها.

  :حماية عامة الناس وسالمة العاملين من المخاطر المحتملة المرتبطة بما يلي 

  .”LGSIP“برنامج الّتحسين األخرى ضمن  (التنفيذية)المنشآت أو الممارسات التشغيلية إنشاء و / أو تشغيل  (1)

  .”LGSIP“امة، والنفايات الخطرة والمواد األخرى الخطرة ضمن برنامج الّتحسين الّتعّرض للمواد الكيماوية السّ  (2)

 أو إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الُمعّرضة للمخاطر الطبيعية.   ،إعادة إعمار (3)

م اإلدارة االجتماعية:  ن ظ 

  ى الحّد األدنىإل هأو تُقلِّصالّنزوح إدارة حيازة األراضي وفقدان فرص الوصول إلى الموارد الطبيعية بطريقة تتفادى ،
  ومستوياتهم المعيشية، أو استعادتها على أقّل تقدير. وتساعد السكان المتضررين في تحسين سبل معيشتهم

  برنامج الّتحسين للمالءمة الثقافية لمنافع إيالء االعتبار الواجب“LGSIP”،  وللحصول العادل عليها، مع إيالء اعتبار
 خاص لحقوق ومصالح السكان األصليين، ولحاجات أو هموم الفئات الُمستضعفة. 

  ي مراحل ما فالتي تمرُّ تجنُّب تفاقم الّنزاع االجتماعي، وبخاصة في المناطق الهّشة )الُمعّرضة للمخاطر(، أو المناطق
 بعد النزاع، أو المناطق الخاضعة للّنزاعات اإلقليمية. 
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ألساسّية على مستويين أساسيِّين، مع المبادل ا ”LGSIP“برنامج الّتحسين تقييُم الّنظم البيئية واالجتماعية توافق ُنُظم  ُيقيِّمُ  (2
 هما:

 كما ُتحدِّدها القوانين واألنظمة واإلجراءات وغيرها )"الّنظام كما هو محدَّد"(.)ُنُظم اإلجراءات( النُُّظم  (1)

لكي يتسّنى تنفيذ النظام بنجاعة )"النظام كما  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين القدرات المؤّسسّية للكيانات اإلشرافية ضمن  (2)
 هو معمول به على أرض الواقع"(.

 ،”LGSIP“ج الّتحسين برناموُيحدُِّد هذا الّتقييم وُيحلِّل االختالفات بين النُُّظم الوطنية والمبادل األساسية التي تنطبق على 
  على المستويين الموّضحين أعاله. 

 تقييم النظام البيئي واالجتماعي:ج الُمّتَبع( في الُمّتبعة )الّنهُمقاربة ال
 لكي يتسّنى تقييم النُُّظم المعمول بها، إلى جانب تحليل كيفية تنفيذ هذه النُُّظم، فقد تّم إجراء الّنشاطات التالية: (3

 :تُقدِّم بيانات خط األساس المرجعي ُمجَماًل شمولّيًا لُنُظم اإلدارة البيئية  جمع بيانات خط األساس المرجعي
وإلدارة اآلثار الُمعتادة  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تنطبُق على 

ار ة، واألدو لقانونية والّتنظيميمتوسطة الحجم. وهذا يشمل اأُلطر االصغيرة و اللمشاريع البنية التحتية الحضرية، 
إجراءات  الّسياسة الّتنفيذّية للبنك الدولي /يالت الفجوات فيما بين هذه العوامل و والمسؤوليات المؤّسسّية، وتحل

 . 0–9البنك الدولي: 

 :المرجعي التي  على بيانات خط األساس يبني التَّحليُل الذي ُأجري لتقييم النُُّظم البيئية تحليل النُُّظم وخطة العمل
لهذه النُُّظم من منظور المبادل األساسية للسياسة الّتنفيذية للبنك الدولي / إجراءات  يتّم جمعها، وُيقدُِّم تحليالً 

تحليل "مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والمخاطر، لكي  . ويستخدُم الّتحليُل مقاربةَ 00-9البنك الدولي: 
 العمل ألداء، ولصياغة األعمال / اإلجراءات المطلوبة. وُتوِجُز خطةُ يفحص الفجوات في السياسات وفي ا

التدابير المتفق عليها بين الحكومة والبنك الدولي لتقوية ُنُظم اإلدارة البيئية واالجتماعية ولسدِّ الفجوات. وبعد 
الموجودة في  ”LGSIP“التحسين برنامج خاصة بالالعمل ذلك جرى غرس هذه األعمال / اإلجراءات في خطة 

 "وثيقة تقييم المشروع". 

 استفادت عملية تقييم النُُّظم البيئية واالجتماعية من نطاق عريض من المدخالت، يشمل:  (4
 ، تشمل:مُراجعة مكتبية

  للسياسات والقوانين واألنظمة والمبادل الّتوجيهّية الخاص بكل قطاع بعينه، وذات  تحليل قانوني وتنظيميإجراء
عادة التوطين والتعويض، واإلدماج العالقة بتقيي م األثر البيئي واالجتماعي، والّتخطيط الّتشاركي، والالمركزية، وا 
 االجتماعي.
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  ُذّكرات األولية، وتقارير الوضع الراهن للتنفيذ الم(ISRs) وتقارير إنجاز التنفيذ ونتائجه ،(ICRRs)،  والوثائق الفنية
ياس مستوى قومنها ُأطر اإلدارة البيئية واالجتماعية، وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي، والدراسات المسحية ل –

 لثالثاألول والثاني وا التشغيل، ووثائق برنامج تطوير البلديات رضى الزبائن )العمالء(، وأدّلة العمليات أو
(MDP-I, MDP-II, MDP-II AF)، ومشروع تطوير القرى واألحياء، ومشاريع إعادة تأهيل الخدمات البلدية الطارل 

، وكل المشاريع التي تتضّمن أعمال البنى التحتية البلدية التي نّفذتها  (EMSRP-I and EMSRP-II) األول والثاني
 الهيئات المحلية. 

  المجالس القروية، ومجالس الخدمات المشتركةزيارات ميدانية لعّينة تمثيلّية من الهيئات المحلية، وهي تشمل 
روف عن الظُلها جمع معلومات خط األساس المرجعي مَ ن عَ ومديريات وزارة الحكم المحلي في المقاطعات، وتضمَّ 

المحلية،  (، والمشاورات مع الكوادر الفنية لدى الهيئات)أي التي تّم البناء عليها القائمة للبيئات الطبيعية والُمعمَّرة
اعتبارها ُمدخالت لتقييم القدرات واألداء. لقد تم اختيار عّينة تمثيلية للهيئات المحلية التي ُيراد زيارتها، بحيث ب

 تأخُذ في الحسبان تعداد الّسكان، واالختالف الجغرافي )والمحافظات المختلفة في الضفة الغربية(. وقد جمع أحدُ 
ئات المحلية الستكمال المعلومات بشأن الموارد البشرية والمالية، االستشاريين بيانات الدراسة المسحية من الهي

 والممارسات اإلدارية. 
  زارة مديريات و مكاتب ُعِقَدت االجتماعاُت والمقابالت وجلسات العمل في ورشات العمل مع الجهات الحكومية، و

قراض البلديات، والمجالس القروي ة، ومجالس الخدمات الحكم المحلي في المقاطعات، وصندوق تطوير وا 
 المشتركة والّشركاء في الّتنمية.

اإلفصاح عن ، و (ة المصلحةبصاح)تقييم النُُّظم البيئية واالجتماعية مشاورات شاملة مع الجهات المعنية  عمليةُ  شتملُ تَ  (5
تقرير تقييم الّنظم البيئية واالجتماعية، باّتباع المبادل التوجيهية لسياسة الحصول على المعلومات لدى البنك الدولي، علمًا 

الّتحسين  برنامجأّن عملية المشاورات الخاصة بتقييم الّنظم البيئية واالجتماعية ُمضمَّنة في عملية المشاورات بشأن 
“LGSIP”تضمن النشاطات التالية:  ، وهي ت 
  َتّم اإلفصاُح عن الّنسخة الّنهائية من تقرير تقييم النُُّظم  :عليها الوثائق وفترة إبداء المالحظات العامة رشن

لدى البنك الدولي، وتمَّ الّسعي إلى  "Infoshopالبيئية واالجتماعية، على المأل، من خالل برنامج "إنفوشوب 
 لمالحظات.بداء اخالل فترة جرى تحديدها وحجزها إلعامة المالحظات الالحصول على 

 :حيث تّم عرض تقييم الّنظم 2015أيار / مايو  13تّمت إقامة فّعالية تشاورية عامة بتاريخ  فّعالية تشاورّية ،
البيئية واالجتماعية، وتّمت دعوة الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ومنها المنظمات غير الحكومية، والهيئات 

أّن لية، علمًا تفاع بصيغة، لكي تُقدِّم ُمدخالتها بشأن النتائج، واألعمال الموصى بها لمحلية والجهات الُمنفِّذةا
 وتوزيعه قد تّم ُمقّدمًا قبل انعقاد الفّعالية. اإلفصاح عن تقييم الّنظم البيئية واالجتماعية
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 :مع وزارة الحكم المحلي، وللكوادر األخرى الُموَكلة  ةُعقدت ورشة عمل للكوادر الفنية العامل ورشة عمل فنّية
دخالت بشأن دليل ، وذلك للحصول على مُ 2015أيار / مايو  14بتاريخ  إليها مهمة اإلدارة البيئية واالجتماعية

ة داخل بنيّ ومنها تعزيزات النظام الم) االجتماعيةو وقشت اإلدارة البيئية . وقد نُ ”ESMM“اإلدارة البيئية واالجمتاعية 
 .العمل هذه والمعايير الُمستخدمة لتقييم أداء الهيئات المحلية( أثناء انعقاد ورشة ،”LGSIP“برنامج الّتحسين 

 برنامج الّتحسين ورشة العمل الخاصة ب“LGSIP”: قراض البلديات في  ُعقدت ورشة عمل لصندوق تطوير وا 
وقشت اإلدارة وقد نُ  للحصول على مدخالت بشأن دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية. 2015أيار / مايو  14

والمعايير الُمستخدمة لتقييم  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين ومنها تعزيزات النظام المبنّية داخل ) البيئية االجتماعية
    أثناء انعقاد ورشة العمل هذه.أداء الهيئات المحلية( 

ّتحسين برنامج الفي تصميم وتنقيح خطة عمل  مفيدةً  (صاحبة المصلحة)الراجعة من الجهات المعنية  ال تزال الّتغذيةُ  (6
“LGSIP” ،.والمؤشرات والدليل الفّني 

   المؤّسسات، واألدوار، والمسؤوليات والّتنسيق:
الحكومية المعمول بها. وتبعًا لذلك، فإّن المجالس القروية، أو اإلجراءات ُنُظم  ”LGSIP“برنامج الّتحسين سوف يستخدم  (7

أي ترتيبات مماثلة لتوفير الخدمات المشتركة، ووزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير  أو ،مجالس الخدمات المشتركة
قراض البلديات لحكومات وني باالضّطالع بشؤون ا. ولدى وزارة الحكم المحلي تفويٌض قان، هي التي ستقوم بالّتنفيذوا 

المحلية، وهي مسؤولة عن وضع السياسات الكلية وممارسة الرقابة عليها. وسوف َتضّطلُع وزارة الحكم المحلي بالمسؤولية 
الرئيسية عن الّتنسيق واإلشراف الُكّليين داخل القطاع. وضمن هذا االنتداب، فإّن وزارة الحكم المحلي هي التي ستقود 

قراض البلديات مسؤواًل عن إدارةعملية  لنشاط ا تنفيذ النشاطين الفرعيين األول والثالث، بينما سيكون صندوق تطوير وا 
نات هذا البرنامج، ومن يل ،”LGSIP“الثاني، ويعمل بصفة األمانة العامة لبرنامج الّتحسين  قّدم الدعم للتنفيذ في كّل مكوِّ

وسوف تتضمَّن مسؤوليات صندوق تطوير   .”LGSIP“مطلوبة من برنامج الّتحسين ذلك أداء الوظائف اإلدارية للبرنامج، ال
قراض البلديات، تجاه توفير الدعم لتنفيذ برنامج الّتحسين  م عمليات يإعداد البيانات المالية لهذا البرنامج، وتنظ ،”LGSIP“وا 

الصرف. شأن النتائج والمؤشرات المرتبطة بتدقيق البرنامج، وتحديث دليل عمليات البرنامج، وجمع وتصنينف التقارير ب
 قها/ينس، التي يترأسها وزير الحكم المحلي، ويديرها”LGSIP“الّتحسين  وسوف تعوُد األمانة العامة للبرنامج على لجنة برنامج

  ،”LGSIP“ضمان تنفيذ المبالغ الُمنصرفة ضمن برنامج الّتحسين  سؤولية عنموكيل الوزارة. وستضّطلُع وزارة المالية بال
 بما يّتفق مع اإلطار الّزمني الُمّتفق عليها. 

  :”LGSIP“برنامج الّتحسين المخاطر البيئية واالجتماعية ل
 :المخاطر البيئية الرئيسية
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في تحقيق نتائج مستدامة جوهرية، من خالل قيام الهيئات  ”LGSIP“برنامج الّتحسين تمّثُل الهدُف من االستثمارات ضمن يَ  (8
هيئة محلية، وذلك اعتمادًا على السِّياق والخيارات  بتقديم خدمات ُمحّسنة. وسوف تتبايُن المناِفُع حسب كلِّ المحلية 

نظافة الصحية من الضمَّن المنافع الُمجتمعّية خفض مستوى الّتدهور البيئي وظروف تَ االستثمارية، ولكن من المحتمل أن تَ 
ليل عدد حوادث كبات، والّتكاليف الُمخّفضة للنقل، وتقر  والتكاليف الُمنخفضة لتشغيل المَ خالل ُنُظم إدارة الّنفايات الُمحّسنة، 

الطرق، وخفض االزدحام المروري، وخفض مخاطر الفيضانات، وتآكل الّتربة نتيجة للّتحسينات الُمدخلة على تصريف 
 المياه. 

لهيئات لحال، استنادًا إلى ُسلَّم أولويات المجتمع، فإّن امع أّن استثمارات الهيئات المحلّية لها طابع تقديري حسب مقتضى ا (9
 ةصغيرة إلى متوسطة الحجم، تشمل رفع كفاءالمن األعمال المدنية  المحلية ُيمكن أن تختاَر من قائمة خيارات مفتوحة

دارة الّنفايات الّصلبة، والبنى التحتية للنّ  سواق ومصارف شاحنات، واألمثل مواقف الحافالت وال ،قلالطرق القائمة حاليًا، وا 
عادة التأهيل، وتوسعة مرافق المياه والمياه العادمة.    34المياه، والمتنّزهات الّترفيهية، وا 

ُيتوقَُّع لآلثار البيئية واالجتماعية  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين اق المشاريع التي ينبغي تمويلها ضمن طاستنادًا إلى مجال ون (10
 الُمعتدل من حيث الحجم، وبحيث تكون اآلثار األسوأ سلبيًة ُمقتصرًة على مرحلة اإلنشاء،و بالحّد األدنى تراوح بين أن ت

ومحصورًة في الموقع بعينه ومؤقتة. وسوف تخضُع جميُع االستثمارات إلى عملية تقييم األثر البيئ واالجتماعي لكل الّنُظم 
 ”LGSIP“ليل اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي يقوم مدير برنامج الّتحسين البيئية، علمًا أّن هذه اإلجراءات ُملّخصة في د

قراض البلديات( حاليًا بإعداده، كجزء من دليل وهو: ) لبنك الدولي، من ا البرنامج، بتوجيه فني   عملياتصندوق تطوير وا 
 وبالّتشاور مع الكوادر الفنية على المستوى الوطني ومستوى الهيئات المحلية.

البيئية الّسلبية الُمحتملة تلّوث الهواء من الغبار والعوادم، ومظاهر اإلزعاج، مثل الضجيج، والتعطيالت  مل اآلثارُ تش (11
غالق ممّرات الوصول، وتلّوث المياه والّتربة من االنسكاب العَرضي طة لمواد الوقود أو المواد اأُلخرى الُمرتب المرورية، وا 

ت الّصلبة والسائلة من المواقع اإلنشائية، ومواقع مخّيمات العمال، والتعطيالت المروية بأعمال اإلنشاء، وكذلك الّنفايا
والحوادث، واألضرار العرضية للبنى الّتحتية، مثل المرافق الكهربائية، ومرافق المياه العادمة ومرافق المياه. ولكّن هذه 

لة ومؤّقتة. وتوّضح الخبرة الُمكتسبة من تنفيذ أنواع مماثاألنواع من اآلثار، تكون محصورًة في موقع بعينة، على العموم، 

                                                           
،  وُيتوّقع أيضرررررًا أن تشرررررتمَل القائمُة ”LGSIP“برنامج الّتحسرررررين ُيتوّقع وضرررررع قائمة إقصرررررائية بمعايير الفحص الدقيق لتحديد األهلية في دليل عمليات   34

ومنها النشرررراطات السررررياسررررية والدينية، واالسررررتثمارات  ”LGSIP“اإلقصررررائية على قائمة تفصرررريلية باالسررررتبعادات من التمويل الذي يوّفره برنامج الّتحسررررين 
بل عيشرررررهم، أو إنشررررراء مكّبات جديدة لطمر النف يات، أو االُمضرررررّرة بالبيئة، واألعمال التي تنطوي على نقل الناس من أماكن سررررركناهم، أو تؤّثر على سرررررُ

مُل ، بدرجة كبيرة، أو ُتحوِّر إلى حد  كبير كذلك التّنوع الحيوي الذي ُيحتشرراطات التي ُتحوِّل وضررع الموائل الطبيعيةوالنّ محطات لمعالجة المياه العادمة، 
فر أو ، أالتي ُيحتمُل أن تكون مهّمةً  أن يكون مهمًِّا و / أو المناطق ذات الموارد الثقافية، أو البنى التأهيلية ذات القيمة األثرية أو الثقافية و تكاليف السررّ

صررررة ل كوادر الهيئات المحلية، والّنفقات لوالتي ُتدفع لموظفي الخدمة المدنية )موظفو القطاع العام( و  ،”top-up“سررررّد الّنقص الرواتب، أو المبالغ الُمخصررررّ
على وصرررف تفصررريلي أكبر لقائمة االختيارات المفتوحة وللمصرررروفات  ”LGSIP“برنامج الّتحسرررين وسررروف يحتوي دليل عمليات  األخرى. الُمسرررتحّقةغير 

 غير المستحقة. 
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دوثها قصيرة المدى، في معظمها، ُيمكن منع حالتي تكون من النشاطات في الضفة الغربية وقطاع غزة أّن اآلثار اإلنشائية 
مين هذه تض وف يتمّ أو الّتخفيف منها باستخدام إجراءات العمل الموّحدة، والممارسات الفضلى في إدارة اإلنشاءات. وس

تكون جزءًا معياريًا من خطط اإلدارة البيئية، المشمولة في وثائق  بحيثاإلجراءات في دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية، 
 المنافسة الخاّصة بالمقاولين.

رغم عدم توّقع وجود مشاريع كبيرة الحجم أو عالية الخطورة، إال أّن عملية الفحص الدقيق للمشاريع في دليل اإلدارة البيئية  (12
تضّمن المعايير التالية، الستبعاد بعض فئات المشاريع، أو المشاريع ذات الحجم الذي ُيمكن أن تواالجتماعية سوف 

رين. وهذا النعلى ّوعة، أو غير مسبوقة على البيئة و / أو ينطوي على آثار سلبية حّساسة، أو متن وع من الّناس الُمتضرِّ
-9 –)وفق السياسة التنفيذية للبنك الدولي / إجراءات البنك الدولي  ”LGSIP“برنامج الّتحسين االستثمارات ُيسَتبعد من 

لها أيضاً  غير الُمستحقة، ُيتوّقع من دليلة إقصائية للنفقات مإلى قائ (، وُتضاف00 وباإلضافة  .عمليات البرنامج أن ُيفصِّ
لة ضمن برنامج التّ المعايير اإلقصائية تنطبق على األ إلى إجراء الفحص الدقيق لآلثار الكبيرة، فإنّ  حسين عمال المموَّ

“LGSIP” :  
 أو التي تؤّثر على سبل عيشهم. من أماكنهم، األعمال التي تنطوي على عملية نقل للناس 
  ّات معالجة المياه العادمة.طالنفايات الجديدة أو محات مكب 
  ل وضع الموائل الطبيعية، بدرجة كبيرة، أو ُتحوِّر إلى حد  كبير كذلك الّتنوع الحيوي ُيتوّقع أن النشاطات التي ُتحوِّ

ًا و / أو المناطق ذات الموارد الثقافية  .الذي ُيحتمُل أن يكون مهمِّ
  َت األخرى.بات غير مركبات الخدماركَ الم 
  ّوالمبالغ الُمخّصصة لسّد الّنقص  وبدل االنتداب اليومي واتب،الر“top-up”  التي ُتدفع لموظفي الخدمة المدنية

 )ما عدا المبالغ التي ُتدفع لالستشارات قصيرة األمد(.  )موظفو القطاع العام( وكوادر الهيئات المحلية

 :   المخاطر االجتماعية الرئيسية
أن  ُتدّر مكاسب اجتماعية اقتصادية، وأن يكون لها أثٌر  ”LGSIP“برنامج الّتحسين ُيَتوقَُّع للنشاطات التي ينبغي أن يدعمها  (13

ّلي. وُيتوقَُّع لآلثار االجتماعية العكسية أن  تكون منخفضًة. وسوف ُيصاُر إلى استيفاء المتطلبات من األراضي إيجابيٌّ كُ 
من خالل األراضي  ”LGSIP“برنامج الّتحسين الستثمارات التي ينبغي تمويلها ضمن إلى ا)المؤقتة أو الدائمة(، بالنسبة 

 لصغيرةاالمشروعات  جالس الخدمات المشتركة. وسوف يشمُل االستبعادُ لمجالس القروية أو مإلى االتي تعود ملكيتها 
الفردية والمشروعات المشتركة التي تنطوي على نقل األسر المعيشية، وأخذ األراضي بصورة مؤّقته أو دائمة، واآلثار 

ل على لى / الحصو تلك التي تحدث من خالل القيود المفروضة على الوصول إ ،ل العيش، ومن ذلكالُمترّتبة على سبُ 
سوف يعتمد على المبادل التوجيهية  ”LGSIP“برنامج الّتحسين  وإلجراء الفحص الدقيق لهذه االستبعادات، فإنّ  الموارد.

إجراء والتي سوف تتضمن  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين الواردة في دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية، وفي دليل عمليات 
ا الهيئات الهيئات المحلية. وفي الحاالت التي ربما تشتري فيه تنفيذهاتقوم ب الصغيرةعملية فحص شديدة الّدقة للمشاريع 
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ضي، فإّن للشراء"، أو في حاالت الّتبّرع الطوعي باألرا للبيع وُمشترط مستعدٌّ  ستعدٌّ مُ  "بائعٌ  :المحلية األرض من خالل مقاربة
جراء . وكانت الهيئات المحلية قد أعربت، أثناء إج إلى الّتوثيق للحصول على "حّق االختيار"الهيئات المحلية سوف تحتا

وللّتبّرع  لصغيرةاالعملية الّتشاورية، عن حاجتها إلى مبادل توجيهية واضحة وتدريب يتعّلق بعملية الفحص الدقيق للمشاريع 
 الطوعي باألراضي. 

جتماعية السكان األصليين في الضفة الغربية أو فئات محّددة بعينها من األشخاص لم ُيحدِّد تقييم النُُّظم البيئية واال (14
وعالوًة على ذلك، فإّن طبيعة النشاطات المقترحة  .”LGSIP“برنامج الّتحسين لبًا من سَ  نالمستضعفين الذين قد يتضررو 

وعلى  .”LGSIP“برنامج الّتحسين الهيئات المحلية ال توحي بأّن الفئات الُمستضعفة ُيمكن أن تتأّذى من على مستوى 
الفئات المستضعفة، مثل النساء والشباب  يسعى إلى تعزيز إدماج ”LGSIP“برنامج الّتحسين الّنقيض من ذلك، فإّن تصميم 

وذلك يشمل تطوير آليات العمل  ،”LGSIP“نامج الّتحسين بر واألشخاص ذوي اإلعاقات وكبار السِّن من خالل تصميم 
المالئمة، والخاّصة بالمساءلة االجتماعية، مع وجود متطّلبط لتعّقب مشاركة تلك الفئات في المشاورات العامة كمؤّشر أداء 

برنامج الّتحسين إذ سوف يتم إشراك الفئات الُمستهدفة في جميع جوانب  .”LGSIP“برنامج الّتحسين أساسي في إطار 
“LGSIP”،  كم المحلي وزارة الحومتابعة التنفيذ من خالل تطبيق  الصغيرةومنها المشاورات ذات العالقة باختيار المشاريع
ّص . وُيعَمُل في الوقت الراهن بالحدِّ األدنى من الحصص الّنسبية )الكوتات( فيما يختينالمتابعة والتقييم الّتشاركيّ  ُأسلوبَ 

نساء والشباب في المشاورات، كجزء من إعداد الخطط االستثمارية الرأسمالية الّسنوية. وسوف تتلّقى الهيئات بمشاركة ال
المحلّية التدريب في المشاورات التشاركية، وفي نشاطات المتابعة والتقييم التشاركية، مع الّتركيز على النساء والشباب. 

ُز على أهمية ضمان الوصول العادل إلى الفئات الُمستضعفة، وتمكينها من وباإلضافة إلى ذلك، فإّن الّتدريب سوف ُيركِّ 
فيما عاقات اإل صول إلى كبار الّسن، واألشخاص ذوي، ومن هذه الفئات إمكانية الو الصغيرةمنافع المشاريع من االستفادة 
تسجيل طاقات ستفيدين، ومن تقارير بوُيتوّقع من عمليات تقييم أثر البرنامج على الم ألعمال المدنية الصُّغرى.يختصُّ با
ُتساعدعلى رصد ومتابعة إدماج الفئات الُمستضعفة، واقتراح تدابير تصحيحّية إذا  نأ ،الُمحرزة الخاصة بالمواطنينالنقاط 

برنامج دعومة ضمن الم اقتضت الحاجة. وسوف َيتمُّ اإلسهاُب في توضيح التفاصيل الُمتعّلقة بتدابير المساءلة االجتماعية
  . برنامجفي دليل عمليات هذا ال  ”LGSIP“الّتحسين 

 ”LGSIP“امج الّتحسين برنوقطاع غزة دولة هّشةٌ في حالة نزاع، فثّمة خطٌر ضئيٌل في أن يكون وبينما ُتعَتبُر الضفة الغربية  (15
ذبرنامجهذا البعض حاالت الّنزاع، وبعض الّتظّلمات قد تحدث أثناء تنفيذ ف ؛يمصدرًا للّنزاع االجتماع ا ما حدثت هذه . وا 

لقانونية، ااإلجراءات الّتظلُّمات والمنازعات، فإّن الفئات المستضعفة غالبًا ما تكون غير قادرة على الوصول إلى ُنُظم 
  ”LGSIP“ برنامج الّتحسينبسبب الّتكاليف والعوامل اأُلخرى، مثل الخوف من االنتقام واألمّية، وغيرها. ويسعى تصميم 

 ُتطاَلبُ  . وسوفالتظلموآلية  ،من خالل تطوير عمليات تشاورية ومالئمة ،ى تقليص النزاع االجتماعي إلى الحّد األدنىإل
وهي  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين قّدم على مستوى للتعامل مع الشكاوى التي تُ  الهيئاُت المحلية بأن تكون لديها هذه اآللية
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ل الشكاوى في سجل )ُيبيِّن تواريخ استالم مات التالية: أن تكون بالسِّ  تّتصفُ  في متناول المجتمعات المحلية، وأن تسجَّ
خطية في االسجابة الأن ُتعطى الشكاوى، وتواريخ االستجابة لها، ونصوص الشكاوى، وكيفية حّلها، ومتى تّم حّلها(، و 

قدَّم للهيئات تّتصُف بالّسمات نفسها لتلك التي تُ  ، التيلشكاوىلوزارة الحكم المحلي أن تتلّقى االوقت المالئم. وُيمكن أيضًا 
 مناولة الّشكاوى. وبالنسبة إلى القضايا العاجلة التي ال تستطيع الهيئاتالتي لديها فعلّيًا وحدات عاملة في مجال المحلية 

بة إلى النشاط محلي )بالنسالعاملة لدى وزارة الحكم ال رفإّن تلك الهيئات ستقوم على الفور بإبال  الكواد المحلية تناولها،
، التظلملية آوذلك لمساعدتها على االستجابة لتلك الشكاوى. أّما من حيُث متابعة  ،الفرعي األول، والنشاط الفرعي الثالث(

فإّن الهيئات المحلية ُمطالبٌة بتقديم سجل الشكاوى، على أساس شهري، إلى وزارة الحكم المحلي )النشاط الفرعي األول 
قراض البلديات )النشاط الفرعي الثاني(. وسوف ُيط   ،الفرعي الثالث(والنشاط  صندوُق تطوير  عُ لِ أو إلى صندوق تطوير وا 

قراض البلديات لية جل الشهري الذي يتلّقاه من الهيئات المحلية. وسوف يتّم تفصيل هذه العموزارةَ الحكم المحلي على السِّ  وا 
  .”LGSIP“ برنامج الّتحسينص بدليل اإلدارة البيئية واالجتماعية من دليل عمليات والنماذج ذات العالقة بها في الجزء الخا

 تقييم النُُّظم البيئية واالجتماعية: 
 نظام اإلدارة البيئية:

لغايات اإلدارة  الهيئاُت المحلّية، ُنُظَم اإلجراءات الفلسطينية، بصفة رئيسة، في الوقت الّراهن هاذُ التي تُنفِّ  ،سَتخِدُم المشاريعتَ  (16
ت االبيئية واالجتماعية التي تّم تقييمها من خالل تقييم النُُّظم البيئية واالجتماعية؛ فقد أجرى هذا الّتقييُم تحلياًل لُنظم اإلجراء

تنفيذية اّتساقها مع المبادل األساسية للسياسة ال بغرض الّتحّقق منالمعمول به في مجال اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ وذلك 
 وفيما يلي تلخيٌص للفجوات الرئيسة في نظام اإلدارة البيئية:  .00-9للبنك الدولي / إجراءات البنك الدولي: 

اسة الّتنفيذية يالسّ في تّمت دراسة المبادل ذات الّصلة بالنُّظم البيئية المشمولة  في النظام حسبما هي مُدّونة: الفجواتُ  (17
ة واالجتماعية لمشاريع البنية التحتية البلدية في ي، من حيث اإلدارة البيئ00-9:  يللبنك الدولي / إجراءات البنك الدول

كما لو  َنظرًا لعدم وجود نظام ُمحّدد بعينه ُيعَمُل بهالمناطق الحضرية، التي يتّم تنفيذها على مستوى الهيئات المحلية. و 
المرحلية )أي الذي ُينّفذ على مراحل(، على سبيل المثال إطار اإلدارة البيئية كان المشروع أحد مشاريع البنك الدولي 

 يئات المحلية.اله واالجتماعية، فإّن الّتقييَم ُيرّكُز على النُّظم القومية، وعلى كيفية ارتباطه ووظيفته على مستوى

نة، و  جَد أنّ ، فوُ ُأجري تحليٌل للفجوات (18 الّلذين قانون البيئة الفلسطيني، وسياسة تقييم األثر البيئي الفلسطينية، حسبما هي ُمدوَّ
ولي / ُمّتسقان إلى حد  كبير مع السياسة الّتنفيذية للبنك الدُيمثِّالن إطار العمل األساسي إلدارة األثر البيئي واالجتماعي، 

معالجة اآلثار البيئية واالجتماعية، وُتسَتخَدُم ل؛ وهذه عملياٌت ُمصّممٌة لتعزيز االستدامة، و 00-9إجراءات البنك الدولي: 
كإحدى أدوات ُصنع القرار. ومع ذلك، ُتوجُد فجوات في النظام، ُمبيَّنة بإيجاز تاليًا، تّم تشخيصها في تقييم النُُّظم البيئية 

 وسيتّم تضمينها في دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية: واالجتماعية، 
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 مع أّن محتوى عمليات الفحص والتحليل لتقييمات األثر البيئي،  فجوات في تقييم األثر البيئي واالجتماعي:ال
الدولي ذية للبنك  معظم عناصر السياسة التنفيضمن سياسة تقييم األثر البيئي الفلسطينية، ُتعتبر شاملًة وُتغطِّي 

فجواٌت في محتوى متطلبات تقييم األثر البيئ واالجتماعي في ثالثة  ، ُتوَجدُ 00-9/ إجراءات البنك الدولي: 
 مجاالت، هي: 

نى: للمعايير ذات العالقة )بمع شرحاً تتطّلب عمليُة الفحص الدقيق للمشاريع معاييَر واضحة إضافية، و  (1)
عيشة، والمتطلبات ذات العالقة بالّتبّرع الّطوعي لألراضي، ومنها وُسُبل الم ،إلعادة التوطين محتملةال ثاراآل

 توثيق الموافقة، واآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية األخرى(.
 ". ”Without Project”"من دون المشروع البديَل الُمسمَّىحليُل البدائل يتطّلب ت  (2)
 عملية تحليل األثر البيئ إلى تحليل اآلثار الُمستحثَّة صراحًة. تحتاجُ  (3)

 تستثني أداة "تمويل البرامج وفقًا للنتائجإلى فئات:  ثارتصنيف اآل PforR البرامج أو النشاطات التي تفرض "
لُمتضّررين. االناس خطرًا ُيحتَمُل أن يكون كبيرًا، واآلثار العكسية التي ال رجعة فيها على البيئة و / أو على 

ى االستثمارات في البنى التحتية الجديدة، أو الّتوسعات الكبرى عل ُيستثنى من أداة التمويل المذكورةُيتوقَّع أن و 
نطاق واسع في البنى الّتحتية القائمة، أو النشاطات االستثمارية، التي ُيفترض أن ُتعَتبر عادة من نوع استثمارات 

ضمن سياسات اإلقراض االستثمارية. ومن األمثلة على االستثمارات والنشاطات االستثمارية، ولكن  أ –الفئة 
النقل على كة كبيرة الحجم لشبالدون أن تقتصر عليها، ما يلي: محطات توليد الطاقة الكهربائية، والبنى التحتية 

كك ت المترو في المناطق الحضرية، والس، مثل الطرق الرئيسية والطرق السريعة، واالوتوسترادات، وشبكاالطرق
موارد البنى التحتية لالحديدة، والموانئ، واالستثمارات في الصناعات االستخراجية، وأعمال الحفر التجارية، و 

 نقلُ  شملُ أو نقل المياه وي ،ة والجوفية(، ومنها السدود أو المشاريع التي تنطوي على مخّصصاتطحيّ السَّ المياه )
نشاء المياه بين األ حواض المائية، أو النشاطات التي ينتج عنها تغييرات كبيرة في جودة المياه أو توافرها، وا 

 بمرافق الّتصنيع أو المعالجات الصناعية، ومحطات معالجة المياه العادمة، ومكّبات النفايات، والمسالخ. وتتطلّ 
ذات الطبيعة  ن لألثر البيئي ألغراض االستثماراتتقييم األثر البيئ الفلسطينية، إجراء تقييم متكامل األركا سياسةُ 
 لإلقصاءات الموصوفة أعاله.  المماثلة

  :لكل بالنسبة إلى تلك المشاريع التي تتطلب تقييمًا كامالً اإلشراف على مشاريع تقييم األثر البيئي غير الكاملة 
تدابير ضع و  لخطط اإلدارة البيئية )ومنهاالمعايير في سياسة تقييم األثر البيئي الفلسطينية، ُتوَجُد متطلبات 

لتي ال تتطّلب ، ادقيق البيئية، والمشاركة العامة واإلفصاح العام. وتخضع المشاريعُ تخفيف األثر(، وعمليات التّ 
 دُ وجَ ال تُ ف –كامل لألثر البيئي واالجتماعي، لعدد من المتطلبات أقل، ولمستوى من اإلشراف أدنى  تقييمط  إجراءَ 

 باإلفصاح عن الوثائق.  وأ، )الجمهور( عامة الناس إشراكب وأالمشاريع،  هتقضي بتدقيق هذ متطلبات
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 :ُتعَتَبُر ُمتطلبات المشاركة من جانب الجمهور واإلفصاح له بشأن تقييم  المشاركة والمساءلة من ِقَبل الجمهور
األثر البيئي واالجتماعي في فلسطين ضعيفة نسبّيًا. وبالنسبة إلى تلك المشاريع التي تتطّلُب إجراء تقييم بيئي 

بداء  ،فعلية للمراجعةواجتماعي كامل، فإّن توافَر الوثائق على مستوى الجمهور أمٌر مطلوب. إال أّن العملية ال وا 
ربما تكون ُمرِهقة، وقد ينتج عنها عدم إمكانية الوصول إلى / الحصول على الّتقييمات  الجمهورالرأي من قبل 

البيئية نسبيًا. ومع أّن المشاورات مطلوبة أثناء اإلعداد لتقييم األثر البيئي واالجتماعي الكامل، فيما بين 
لمشروع، فإّن جلسات االستماع العامة تكون مرهونًة بالسلطة الّتقديرّية ا مناصريالمجتمعات المحلية وبين 

 للحكومة أثناء عملية مراجعة تقييم األثر البيئي واالجتماعي والموافقة عليه. 

ختلفة بأحجام متضمين عدد كبير من الهيئات المحلية في ظل  عملياا: ةطبّقمُ  يحسبما ه اتالفجوات في نظام اإلجراء (19
 ؛)مجالس قروية ومجالس خدمات مشتركة(، فإّن القدرات تتبايُن على نطاق واسع فيما بينها ”LGSIP“برنامج الّتحسين في 

االجتماعية، عادًة ما ُتكلَُّف بمهّمة اإلدارة البيئية و و تؤّدي وظائفها بصورة جيدة، ها لديه دوائر / إدارات هندسية فنّية فبعضُ 
ز االستدامة الكلية في مجتمعاتها المحلية المديرياتوتُنسُِّق مع مكاتب  ها وبعضُ  .في المقاطعات بشأن هذه القضايا، وُتعزِّ

ي الّتخطيط إلدارة اآلثار، واإلسهام فالالزمة التي ربما تفتقد إلى الخبرات وُنُظم الّتنسيق  رلديه مستويات من الكواد اآلخرُ 
  الّتنموي في مجالسها القروية.

الجوهرية فيما يلي: مع أّن اآلثار )البيئية( كانت تحت السيطرة اإلدارية، عمومًا، مع وجود بضع قضايا تتمّثُل النتيجة  (20
جمع  –تماعي قييم البيئي واالجعملية التّ م إجرائية نافذة المفعول لرئيسة، إال أّن معظم الهيئات المحلية لم يكن لديها ُنظُ 

دارة البيانات البيئية واالج ة. وكان لالضطالع بمهّمة اإلدارة البيئية واالجتماعي واضحٌ  يكن لديها تفويٌض  تماعية، كما لموا 
ز جوانُب القصور وُتعزّ  ُطر اإلدارة البيئية واالجتماعية.الكثير من مشاريع المانحين قد سعى إلى َجسر هذه الُهّوة باستخدام أُ 
لفحص لستوى المحلي، وهي: قوائم الّتحّقق المرجعية الّتحديات الرئيسة التي ووجَهت في تنفيذ المشاريع األخرى على الم

حلية، بطريقة تُتابع الهيئاُت المال ال َترُصد و هي ال ُتسَتخدُم بصورة شائعة على المستويين المحلي والمركزي، و الدقيق 
ظلُّ اإلدارة البيئية واالجتماعية، في أغلب األحيان، خارج عملية التخطيط وصنع البيئية واالجتماعية، وتَ  ممنهجة، اآلثارَ 
لُمترّتبة على ها، فإّن اآلثار الّ أسباب ذلك، في جزء كبير منها، إلى الصعوبات الهيكلية؛ ورغم هذه األمور كُ القرار. وترجع 

ستدامة البيئية، المسألة اإدراك داخل الهيئات المحلية ل جيدة نسبيًا؛ وثّمة المشاريع ما زالت تخضع للسيطرة اإلدارية بصورةط 
ُد رغبٌة لكي ُتسهم المشاريُع في تحقيق مستوًى من الصرف الصحي أفضل، وفي تقليص مستوى الّتلّوث، وفي تحقيق وجَ وتُ 

الدراسات  ن واقعالتي تّم التوصل إليها، م نوعية من الحياة أفضل، إضافًة إلى وجود مؤّسسات ُمعّززة. وُتوحي النتائج
يا الموصوفة من خالل القضاالميدانية والمشاورات مع الّنظراء الوطنيين، أّن ثّمة استعدادًا قوّيًا على كال المستويين للعمل 

دراك لمعالجة القضايا التي تتأّلف منها اإلدارة البيئية واالجتماعية  ”LGSIP“برنامج الّتحسين الفرص التي ُيتيحها  تاليًا، وا 
 الحكومات المحلية. في 
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من خالل الّتدابير الُمدرجة في تصميم هذا  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين القضايا الرئيسة ُملّخصة تاليًا، وهي ُمعالجة في  (21
 البرنامج وفي خطة العمل الخاّصة به:

 :في أيدي  كبير، اإلدارة البيئية واالجتماعية، إلى حد   ُتصِبحَ حّتى ما إن يتّم تحديد مشروع ما،  اإلدارة المركزية
مثال، ومنها على سبيل الالعديد من القرارات، الّسلطات المركزية هي التي تتعامل مع غير أّن  الهيئات المحلية؛

شرف مدير ، ويُ المشاوراتعقد الّتعاقد مع استشاريي التقييم البيئي واالجتماعي، إلجراء عملية مراجعة هذا التقييم، و 
قراض البلديات ووزارة الحكم المحلي(، على  ”LGSIP“برنامج الّتحسين  . تنفيذ عمليات التدقيق)صندوق تطوير وا 

أما التنفيذ اليومي لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية، فسوف تكون من واجبات كوادر الهيئات المحلية، مع السعي 
قراض البلديات. إّن هذا الفصل في الّتفويض منذ إلى بناء القدرات من وزارة الحكم المحلي  وصندوق تطوير وا 

ألّن الجهة  ؛، بطريقة ممنهجة متابعة و التقييمالبداية يضع المشاريع على مسار ما، حيث ال يخضع الّتنفيذ لل
جودة للقيام و جميع المشاريع، وال يوجد لدى الهيئات المحلية قدرات م وتقييم المركزية ال تملك القدرات على متابعة

 بذلك أيضًا. 

 قييم األثر لعملية ت ،إلى حد  كبير ،من النتائج األخرى الُمستقاة من العمل الميداني والمقابالت أّن الطبيعة المركزية
دنى، المشاريع، حّتى تلك التي لها آثاٌر بالحّد األ بوسعها أن ُتبطئ دورة المشروع؛ وذلك نظرًا ألنّ  البيئي االجتماعي

كن أن مب فحصًا بيئيًا دقيقًا من السلطات المركزية، لكي تحصل على شهادة بيئية مطلوبة لكل المشاريع، ويُ تتطلّ 
يحدث تأخيٌر طويٌل في الحصول على شهادات. وقد ُلوِحظ أّن المشاريع قد َمَضت ُقُدمًا مع وجود التأخيرات، ومن 

عض المشاريع بيتُرك دون حصولها على الشهادة المطلوبة. وألّن الهيئات العاملة ليس لها دوٌر واضح تؤدِّيه، فإّن ذلك 
 بقدر قليل من اإلشراف.

  لدى معظم الهيئات المحلية كوادر مختلفة معنية باإلدارة البيئية واالجتماعية،  افرة من الموارد البشرية:القدرات المتو
وكوادر القطاع األخرى الموجود داخل الهيئات المحلية.  ،والمهندسون ،وهم: مسؤول الّتنمية المجتمعية، والُمخطِّطون

ارة البيئية والمجتمعية. أما القدرات )الكفاءات( الكلية الالزمة ونادرًا ما يكون لدى الهيئات المحلية مسؤول عن اإلد
لإلدارة البيئية واالجتماعية، ولتقييم األثر البيئي االجتماعي، فهي عمومًا منخفضة كثيرًا )ومع ذلك فهي تختلف عن 

تدربوا على المحلية لم يمعظم كوادر الهيئات الميدانية أّن  بعضها بعضًا في الهيئات المحلية(. وقد أظهرت الزياراتُ 
كيفية الّتعامل مع المهّمات الفنية، مثل عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وفضاًل عن ذلك، فإّن الهيئات المحلية 
ال تملك القدرة على استئجار )توظيف أو استخدام( كوادر ُمتخّصصة خدمًة لهذا الغرض. وهذا هو موطُن الحاجة 

لى منهجية واضحة للّتنسيق على إلى توفير نظام جّيد ا لّتعريف، بسبب االفتقار إليه حاليًا على المستوى المحلي، وا 
 مستوى المحافظات والمستوى المركزي. 
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  :االجتماعية القيام بمهمة اإلدارة البيئية و  التي ُتعيقُ ال تزاُل الموازنُة ُتعتبُر أحد القيود العاّمة موارد الموازنة وأدواتها
دارة من بنود موازنات المشاريع ألغراض اإل تضمين بندط واحدط بصورة مثالية. وما زال مجتمع المانحين يضغط باّتجاه 

 ، ولرصد ومتابعة هذه اإلدارة على مستوى الحكومة المركزية؛ فنادرًا ما تتدفق األموال أو تكونالبيئية واالجتماعية
رت موارد محدودًة توافقد و  .كافيًة، إن تدفقت، لكي تقوم الكوادر فعلّيًا بتنفيذ متطلبات اإلدارة البيئية واالجتماعية

المتابعة البيئية و  متابعة و التقييمإذ كانوا يفتقرون إلى المركبات وأجهزة ال ؛للكوادر الفنية إلجراء مهّماتها الميدانية
 كذلك.

  :من القضايا التي تّم تشخيصها، واالفتقار إلى العمل الّناجع، حتى تاريخ إعداد هذه  العديدُ يعكُس حوافز األداء
المحلية. وكما ورد  أموال التنمية إلى الهيئاتالّتحفيزّية لكيفية تحويل  الوثيقة، بشأن جميع القضايا سالفة الذكر، البنيةَ 

أداء الهيئات المحلية في مناطق رئيسة من الحكم المحلي، مع  المنح الُمستند إلى األداء يربط ذكره آنفًا، فإّن نظامَ 
 وُأطر العمل القانونية والّتنظيمّية الوطنية.  ،االمتثال إلى السياسات

 في اإلدارة البيئية واالجتماعية، وامتثالها للقوانين ذات الصلة، فإّن هذه ور الرئيس الذي تؤدِّيه الحكومات المحليةرغم الدّ  (22
 في للحصول على المنح، وال المطلوب من الهيئات المحلية استيفاءها -في الشروط الدنيا ال العناصر ليست مشمولة 

تماعي ل مع قطاعات الفقر، والنوع االججامعة تتداخ المؤّشرات التي َتحِفُز ُحسَن األداء. فاإلدارة البيئيُة مشمولٌة كمسألة
)الجندر( والحوكمة، ولكّن مؤّشر األداء ُيشكُِّل تجميعًا لكل هذه القضايا مجتمعًة، ويتطّلُب فقط أن تأخذ الهيئات المحلية 

 على عاتقها تحليل هذه القضايا التي ينبغي أن ُتضمََّن في عملية الّتخطيط الّتنموي لديها.

ه إليها الهيئات المحلية موارَد موازناتها، ّشرات األداء تبعات ومضامين مهمّ للشروط الدنيا ومؤ  (23 ة لالّتجاهات التي ُتوجِّ
ألولويات الُمتعلِّقة بكوادرها. فمن دون قياسات لألداء وعقوبات على األداء المنخفض )أي، إن  لم تكن هناك عواقب لو 

ه، في م  تلك المجاالت. عظم الحاالت، إلىلضعف األداء(، فإّن موارد الموازنة ال ُتوجَّ

، ُيوجُد الكثير من الممارسات على الرغم من الفجوات الموجودة في نظام اإلجراءات مواطن القوة في نظام اإلجراءات:  (24
وعلى المستوى القومي، من األهمية بمكان الّنظر فيها؛ وذلك إلمكانية االستثمار فيهما،  ،اإليجابية في الهيئات المحلية

إلى جانب تقديم الدعم لبناء القدرات. فأواًل،  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين إضافًة إلى تقويتهما من خالل حوافز األداء ضمن 
ة جتماعية، التي تعاملت معها الهيئات اإلدارية، تحت السيطر رغم األدوار والمسؤوليات الواضحة، ما تزال اآلثار البيئية واال

قراض البلديات ووزارة الحكم المحلي. وقد الحظت تقارير الرقابة  اإلدارية الجيدة نسبيًا على مستوى صندوق تطوير وا 
ة الحجم والبنى صغير  عدم وجود آثار كبرى ُتِرَكت من دون تخفيف وطأتها، في كل  من البنى التحتية والزيارات الميدانية

ّققت استفادًة أّن بعض الهيئات المحلية قد ح التحتية كبيرة الحجم التي تلقَّت الّدعم. وثانيًا، فقد الحظت الزيارات الميدانية
بة للقوانين ذات العالقة باإلدارة البيئية واالجتماعية، على سبيل المثال، وحّسنت مستوى إدارة الّنفايات الصّ من اناجعًة جدًا 

 عن طريق مجالس الخدمات المشتركة الُمتخّصصة في الّصرف الّصحي )لكل  من المياه العادمة والّنفايات الّصلبة(.
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تدعُم كلٌّ من وزارة الحكم المحلي، وصندوق إقراض البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الّتدابير الهادفة إلى تقوية نظم  (25
وبينما حّققت ُنُظم اإلجراءات هذه بعض  التي حاولت القيام بذلك في الماضي.اإلجراءات، وهي على اّطالع بالبرامج 

اآلثار الدائمة، فإّنها لم تستطع بعد تبسيط وتنظيم نظام إجراءات كامل لإلدارة البيئية واالجتماعية داخل هيئات الحكم 
  .”LGSIP“برنامج الّتحسين ضمن  عّززَ يُ المحلي، ُيفترض أن 

 : اإلدارة االجتماعيةتقييم ُنُظم 
ى نقل المنفردة والمشاريع المشتركة سوف ُتسَتبَعُد إذا ما كانت تنطوي عل الصغيرةحسبما ورد تفصيله أعاله، فإّن المشاريع  (26

ذا ما كانت تتطلب أخذ األراض لها تأثيرات على ُسُبل العيش، ومنها ما قد يحدث كان ي، و اأُلسر المعيشية من أماكنها، وا 
تّم استيفاء متطلبات األراضي من خالل قطع وسوف يَ  لقيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموارد.من خالل ا

األراضي المملوكة لهيئات الحكم المحلي، وفي بعض األمثلة، من خالل الّتبرع الّطوعي باألراضي أو من خالل شراء 
البيئي  ومشترط مستعدط للشراء". وال تنصُّ سياسة تقييم األثرقطع األراضي الخاصة، عن طريق ُمقاربة "بائع ُمستعد  للبيع 

. كذلك، ا الّتبّرععلى هذ واالجتماعي الفلسطينية على أي توجيه بشأن الّتبرع الطوعي باألراضي، ومن ذلك توثيق الموافقة
أثناء تنفيذ  ر االجتماعيفإّن سياسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي ال تشتمل على أي معلومات بشأن رصد ومتابعة الخط

تابعة بالمبادل الّتوجيهية الخاصة بالّتبّرع الطوعي باألراضي، وبرصد وم . وسوف ُتوافى الهيئات المحليةالصغيرةالمشاريع 
الخطر االجتماعي في تقييم األثر البيئي واالجتماعي. وقد تّم التخطيط كذلك للتدريب على بناء القدرات للهيئات المحلية 

 المناطق. في تلك

تشاركّية وتفاعلية، وأن تأخذ بعين  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين ، ونشاطات الصغيرةيجب أن تكون عمليُة تحديد المشاريع  (27
االعتبار حاجات الفئات الّسكانّية، وأولوياتها. وُتفيُد الهيئاُت المحلية بأّن اختيار المشاريع يتّم تقريبًا بطريقة غير رسمية، 

عملية تشاركية تفسُح المجال للناس ليكونوا  تنفيذَ  ”LGSIP“برنامج الّتحسين غير تمثيلية. ويدعم تصميُم و  ،وغير مسّجلة
وتنفيذها ومتابعتها. وسيتّم تقديم بناء القدرات  ،”LGSIP“برنامج الّتحسين تحديد الحاجات إلى تطوير نشاطات  يُمنخرطين ف

 .  لصغيرةاإلى الهيئات المحلية عندما يتم التشاور مع المستفيدين في مختلف مراحل عملية االختيار، وتنفيذ المشاريع 

ُض بإقامة آلية2005لعام  60استنادًا إلى قرار مجلس الوزارء الفلسطيني، رقم  (28 للشكاوى في جميع الوزارات،  ، الذي ُيفوِّ
 مُّ الجوانبَ ضتَ التي ّظفان. ورغم وجود هذه الوحدة، و للشكاوى داخل وزارة الحكم المحلي، يعمل فيها مديٌر وم ُتوَجُد وحدةٌ 

وي على جميع سجل يحتوجود في الوقت المناسب، و  وهي: توثيق الّشكاوى، واالستجابة لهاالرئيسة لنظام رسمي للشكاوى )
ى الُمسَتَلمة، وتواريخ الرد عليها، ونوع االستجابة، وغير ذلك(، فقد أّكدت المشاورات أّن المجتمعات المحلية ليست الشكاو 

لى مستوى عإلى حد  كبير،  ،بطريقة غير رسمية الّشكاوى . وباإلضافة إلى ذلك، ُيتعاَمُل معتعلى وعي بنظام اإلجراءا
التدريب على بناء القدرات على كيفية معالجة  ”LGSIP“برنامج الّتحسين ُم الهيئات المحلي، وهي غير موثّقة.  ويقدِّ 

 وتناولها. ، واستقبالهاالّتظّلمات
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   :التظلمُملّخص آللية 
مع أّن الضفة . فخاصة بالشكاوى التظلمآللية آلية نافذة المفعول  بأن يكون لديها سوف تكون الهيئاُت المحليُة مطالبةً  (29

مصدرًا  ”LGSIP“برنامج الّتحسين الغربية وقطاع غزة ُتعتبُر دولًة هّشًة في حالة نزاع، فثّمة خطٌر ضئيٌل في أن يكون 
ذبرنامجللّنزاع االجتماعي. َبي َد أّن بعض حاالت الّنزاع، وبعض الّتظّلمات قد تحدث أثناء تنفيذ هذا ال ا ما حدثت هذه . وا 

ف ستضعفة غالبًا ما تكون غير قادرة على الوصول إلى الُنُظم القانونية، بسبب الّتكاليالمنازعات، فإّن الفئات المُ الّتظلُّمات و 
من خالل  ،إلى تقليص النزاع االجتماعي إلى الحّد األدنى ”LGSIP“برنامج الّتحسين والعوامل اأُلخرى. ويسعى تصميم 

. وسوف ُتطاَلُب الهيئاُت المحلية بأن تكون لديها هذه اآللية للتعامل مع التظلم تطوير عمليات تشاورية ومالئمة وآلية
 بالّسمات التالية:  هذه اآللية تّتصفُ و  ؛”LGSIP“برنامج الّتحسين قّدم على مستوى الشكاوى التي تُ 

 أن تكون في متناول المجتمعات المحلية.  (1)
ل الشكاوى في سجل )ُيبيِّن تواريخ استالم الشكاوى، وتواريخ االستجابة لها، ونصوص الشكاوى، وكيفية حّلها،  (2) أن تسجَّ

 ومتى تّم حّلها(. 
 االسجابة الخطية في الوقت المالئم. (3)

ي تُقدَّم للهيئات المحلية الت التي للّشكاوىُيمكن أيضًا لوزارة الحكم المحلي أن تتلّقى الشكاوى، التي تّتصُف بالّسمات نفسها  (30
لية تناولها، التي ال تستطيع الهيئات المح ،التي لديها فعلّيًا وحدات عاملة لمناولة الّشكاوى. وبالنسبة إلى القضايا العاجلة

 ،فإّن تلك الهيئات ستقوم على الفور بإبال  الكوادر العاملة لدى وزارة الحكم المحلي )بالنسبة إلى النشاط الفرعي األول
قراض البلديات بالنسبة للقضايا ذات العالقة بالنشاط الفرعي الثاني،  والنشاط الفرعي الثالث(، أو إلى صندوق تطوير وا 

 وذلك للمساعدة في االستجابة للشكوى. 

إلى وزارة الحكم  شهري   على أساسط  ،بتقديم سجل   ، فإّن الهيئات المحلية سوف تكون مطالبةً  التظلم ومن حيُث متابعة، آلية (31
قراض البلرعي األول وبالنشاط الفرعي الثالثالمحلي، عن النشاطات الخاصة بالنشاط الف ديات ، أو إلى صندوق تطوير وا 

قراض البلدياتنيعن النشاط الفرعي الثا  دائرة الشكاوى بوزارة الحكم المحلي على . وسوف ُيطِلُع صندوُق تطوير وا 
 اها.الّسجالت الّشهرية التي يتلقّ 

يجوز للمجتمعات المحلية واألفراد، الذين يعتقدون بأّنهم تأّثروا سلبًا نتيجًة لعملية "تمويل البرامج وفقًا للنتائج"، التي يدعمها  (32
فها السِّياسات واإلجراء دى برنامج التحسين ل التظلمالواجبة التطبيق، أن ُيقّدموا شكاوى إلى آلية  اتالبنك الدولي، حسبما ُتعرِّ

“LGSIP”  تم يهذه مراجعة الشكاوى التي  التظلملدى البنك الدولي. وتضمن خدمة  التظلمالّنافذة المفعول، أو إلى خدمة
 او مخاوف ذات صلة بها. ويجوز للمجتمعات المحلية واألفراد أن يتقّدم استالمها، على الفور، وذلك بهدف معالجة أيّ 

بشكاواهم إلى هيئة الّتفتيش المستقلة لدى البنك الدولي، التي ُتحدِّد ما إذا كان األذى قد وقع، أو ُيمكن أن يقع، نتيجًة 
جراءاته. ويجوز تقديم الّشكاوى في أي وقت بعد أن يكون قد تّم استرعاء انتباه البنك  لعدم امتثال البنك الدولي لسياساته وا 

مباشرًة، وبعد أن تكون إدارة البنك الدولي قد ُأعطيت الفرصة للرّد. وللحصول على معلومات الدولي إلى تلك الشكاوى 
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عن الشركات لدى البنك الدولي، ُيرجى الّتكرم بزيارة الموقع اإللكتروني:  التظلم بشأن كيفية تقديم الّشكاوى إلى خدمة
http://www.worldbank.org/GRSتقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش في البنك  . وللحصول على معلومات بشأن كيفية

 . www.inspectionpanel.orgالدولي، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

http://www.inspectionpanel.org/
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 : الّتقييم الُمتكامل للمخاطر7 –الُملحق 
 )الّتخميني( المرحلة: التقييم

 

 البيئة التشغيلية )خطورة( خطر  -1
 )عالية( عال التصنيف البلد  1-1

 الوصف: 
لم يتّم بعرررررد تحقيق أي اّتفررررراقرررررات على 
رها الواليات  صرعيد المفاوضرات التي تُيسرّ
المتحررررردة األمريكيرررررة بين اإلسررررررررررررررائيليين 
والفلسرررررررررررررطينيين، في حين أن التطورات 
السرررررياسرررررية في البلدان المجاورة ُتضررررريف 
تعقيدات إلى مفاوضررررررات السررررررالم. كذلك 

)عن الضرررررررررررررفة غزة قطاع فإّن فصرررررررررررررل 
يج التأثير على نسرررررريسررررررتمرُّ في الغربية( 

ات وُتضرريف الشررائع المجتمع الفلسررطيني.
المتكّررة حول اتفاق محتمل لحل قضرررررية 
االنفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية 

انعدام اليقين. كذلك فإّن القيود من بيئة 
المادية )الفيزيائية(، واإلدارية والتنظيمية 
 التي تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية،

 ،ي تفرضرره على قطاع غزةوالحصررار الذ
وما يرافق ذلك من حوادث عنف متقّطعة 
تؤّثر تررررأثيرًا ثقياًل على قرررردرة السرررررررررررررلطرررة 
الفلسررررررررررطينية على تنفيذ خطتها الوطنية. 

للقيود التي ورغم الّتخفيف المحررررررردود 
تفرضرررها إسررررائيل على إمكانية الوصرررول 
والحركة والتّنّقل، فإن الوضررررع، وال سرررريما 

 المخاطر: إدارة
قراض البلديات  سرررة شررربه وهو م –ال يتّم االعتماد على مؤسرررسرررات السرررلطة الفلسرررطينية فحسرررب، بل يتمُّ أيضرررًا االعتماد على صرررندوق تطوير وا  ؤسرررّ

 حكومية، وعلى الهيئات المحلية، والبلديات والمنظمات غير الحكومية، والمرافق الحكومية شبه المستقلة، والمرافق العامة. 
 

فة الغربية ضمدير األمن لدى البنك الدولي يقّدم النُّصَح بشأن الوضع األمني، وبشأن السفر إلى قطاع غزة، وُيصدُر إنذارات / تنبيهات يومية في ال
 وقطاع غزة. وتوجد نُظم أمنية )نظام لتتّبع المركبات، ومركبات مدّرعة( عاملة لضمان سالمة موظفي البنك الدولي. 

 
لدولي وصررررررررندوق النقد الدولي ويتابعان كالهما وضررررررررع المالية العامة، وقد ناشرررررررردا مجتمع المانحين لزيادة التمويل الممنوح للسررررررررلطة يرصررررررررد البنك ا

 . 2015، في أحدث اجتماع للجنة االرتباط الخاصة في بروكسل في أيار / مايو الفلسطينية
 

سرررياسرررات تعزيز المالية العامة الفلسرررطينية، ورّكزت على زيادة مسرررتوى الشرررفافية  (DPGs)لقد دعمت سرررلسرررلة البنك الدولي لمنح السرررياسرررات التنموية 
تشرررديدنا على تعزيز المالية العامة باسرررتخدام منح السرررياسرررات التنموية  والمسررراءلة من خالل تحسرررين اإلدارة المالية العامة. وباإلضرررافة إلى ذلك، فإنّ 

 دفقي متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي( تتاالسرتئمانموارد المانحين )من خالل الصرندوق  يرفع ماليًا مسرتوى دعم المانحين لهذا المجال؛ ألنّ 
 عند تحّقق الّرضى عن األداء في مجاالت اإلصالح التي ُتحّددها منح السياسات التنموية.

 
نية، والمانحون اآلخرون، الّنقاب عن صررورة أكثر إيجابية، ، الذي أنجزته السررلطة الفلسررطي2013يكشررف تقييُم النفقات العامة والمسرراءلة المالية لعام 

سررري 2013. وكان البنك الدولي قد أطلق، في عام 2007بالمقارنة مع التقييم الذي ُأجري عام  ، نشررراطين للمسررراعدات الفنية لتحسرررين اإلطار المؤسرررّ
 ، والمحاسبة وعرض المتأخرات."IPSASللقطاع العام " واإلداري، من أجل إعداد البيانات المالية امتثااًل لمعايير المحاسبة الدولية

 
مجلس  لمجلس األعلى لسرررياسرررات الشرررراء العام، وقد وافقتم االنتهاء من إعداد األنظمة التنفيذية لقانون الشرررراء العام، وتعديالته، والهيكل التنظيمي ل

 . ”IDA”يةالوزراء عليهما. ويجري حاليًا دعم هذه الجهود من المؤسسة الدولية للتنم
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بشررررررررررركل شرررررررررررديد نمو في قطاع غزة ُيقّيد 
 القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية. 

 
تسرررتمّر السرررلطة الفلسرررطينية في االعتماد 

مبررالغ كبيرة من معونررات المررانحين على 
 لتمويل نفقات الموازنة المتكررة. 

 
لقررد تم تحقيق تقررّدم على صرررررررررررررعيررد إدارة 

، من خالل زيررادة مسرررررررررررررتوى المررال العررام
ّسنة، والمحاسبة الُمح الّشفافية، والّتفّحص

نقاط ضررررررعف وجود وقد تّم الكشررررررف عن 
في إعررداد الموازنررة وتنفيررذهررا، وفي  كبيرة

ضرررررررررررررررافرررًة إلى ذلرررك،   مجررراالت ُأخرى. وا 
بالغ مع الم ،المشاكُل حديثة العهدتكشُف 

المتبقية في الحسرررررررررررررابات العامة، الّنقاب 
 زعن الحاجة إلى االسرررررررررررررتمرار في تعزي

 إدارة المال العام. 

 
 

: المسّّّّؤولية
 كالهما

 المرحلة: 
 التنفيذ

 متكرر:
 نعم

 الوضع الراهن:  التكرار: تاريخ االستحقاق:
 جار العمل فيه

 مخاطر الجهات المعنية )صاحبة المصلحة(:  -2
 عالية التصنيف : الجهات المعنية2-1

 الوصف:
 الحكومة القومية: 

ياق السررّ   ياسرري والمؤسررسريعلى ضرروء السررِّ
السررررررائد، فإّن التغييرات في الحكومة ربما 

 إدارة المخاطر: 
قة وشرراملة إلدخال تحسررينات على تقديم الخحوار  مات دمتواصررل مع السررلطة الفلسررطينية، ووزارة المالية والشررركاء في التنمية بشررأن تنفيذ مقاربة ُمنسررّ

أن يشرررررتمل على إضرررررفاء الصررررربغة الرسرررررمية على معادلة  ”LGSIP“برنامج التحسرررررين تصرررررميم المحلية، ومنها تقديم المسررررراعدات إلى القرى. وُيتوّقع ل
قراراها من السلطة الفلسطينية، وحفزها من خالل أحد المؤشرات المرتبط بالصرف )انظ  تاليًا(.  رللتحويل، لتوجيه المساعدات التنموية إلى القرى، وا 
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تؤّدي إلى تغييرات في األولويرات، وربمرا 
 تؤّثر في الخيارات االستراتيجية.

 ُيَتوّقع من السررررلطةوباإلضررررافة إلى ذلك، 
الفلسرررررررررررررطينيررة المسررررررررررررررراهمررة في برنررامج 

عن طريق تخصيص  ،”LGSIP“التحسين 
 وفق النقل على الطرقحصرررة من رسررروم 

ّفافة. غير أّن حالة تحويالت سررررنوية وشرررر
يق التي تعيشرررررررررررررها المالية العامة   الضرررررررررررررّ

 ربما تسرررررررررتمرُّ في للسرررررررررلطة الفلسرررررررررطينية
إجبارها على اعتراض سرربيل الّتحويالت، 
صررررة على  وتغيير مسررررار الموارد الُمخصررررّ
 المستوى المركزي إلى أولويات ُأخرى. 

 
 الحكومات المحلية:

سوف لن تكون بعض القرى مستعدًة إلى 
عمليرررررة تقرررررديم الخررررردمرررررات إلى تحويرررررل 

مجالس الخدمات المشرررررررررررررتركة. وهذا ما 
كان الوضرررررررع عليه في الماضررررررري، حيُث 

لرر بعض القرى تقررديم خرردمرراتهررا  تفضرررررررررررررّ
. وقد فسررررهابن بنفسررررها، وتنفيذ اسررررتثماراتها

حّققررت تجربررُة توحيررد ودمج القرى بعض 
النتررررائج المختلطررررة، ألّن القرى قرررراومررررت 

افيررة لثقررالّتخّلي عن هويتهررا االجتمرراعيررة ا
       ، ضرررررررررررررمن أحد ترتيبات الدمج. واإلدارية

وربما يسررتمر بعض القرى اأُلخرى أيضررًا 
في تلقِّي التمويررل الثنررائي من المررانحين، 
قة ضرمن  خارج نطاق آلية التحويل المنسرّ

 
صرررررات رسررررروم  ”LGSIP“يعتزم برنامج الّتحسرررررين  دها الحكومة المركزية المعمول بها حالياً  النقل على الطرقإصرررررالح ُمخصرررررّ إلى المجالس ، والتي تزوِّ

فافية وبقابلية التّنبؤ بها، وبزيادة مخصرررص حصرررة الفرد من المنحة. وللتأكد من حصرررول هذا  القروية، وذلك بجعل هذه الُمخصرررصرررات تّتصرررف بالشرررّ
رات المرتبطة بالصرررف ضررمن برنامج الّتحسررين  ( 1ت التالية: )، التي تّم االّتفاق عليها مع الحكومة، تتضررّمن الخطوا”LGSIP“اإلصررالح، فإّن المؤشررّ

النقل على ( توزيع الحصررررررص المتأتية من رسرررررروم 2إلى مجلس الوزاراء للموافقة عليه. ) النقل على الطرقبإصررررررالح رسرررررروم  ةخاصرررررر اتتقديم توجيه
سررررنويًا على المجالس القروية، على أسرررراس حصررررة الفرد، وفي الوقت المناسررررب. وسرررروف تتلّقى وزارة الحكم المحلي مسرررراعدات فنية لمراجعة  الطرق

  اإليرادات المحلية وتخصيصات اإلنفاق، لتأسيس إطار عمل للمالية العامة بين الجهات الحكومية.
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكّرر: المرحلة: المسؤولية ت

 االستحقاق: 
 التكرار: 

 
 الوضع الراهن: 

 جارط العمل فيه سنوياً  سنوات 3  كلتاهما كلتاهما
 إدارة المخاطر: 

التمويل التكميلي لتعويض النقص الالزم لُمضاعفات التمويل للّتخصيصات الفردية الُمجّمعة للمشاريع المشتركة، ومنها  - سوف تؤّكد الحوافُز المالية
المنافَع التي تعود على الهيئات المحلية جّراء تقديم الخدمات المشررررررتركة، ومنها إمكانية الحصررررررول  - تسررررررتهدف مجالس القرىوالتوعية العامة، التي 

 دمات أفضل، واستدامة مالية أكبر.على خ
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكرر: المرحلة: :المسؤولية ت

 االستحقاق:
 الوضع الراهن: تكرار:

 جارط العمل فيه.    كلتاهما العميل
 إدارة المخاطر:

على تعزيز التخطيط واإلدارة والتنفيذ، بطريقة مشرررتركة، فإن الخيارات الداعمة ال ُيتوقَُّع أن تقتضررري بالضررررورة  ”LGSIP“بينما يعمل برنامج التحسرررين 
 تمثيل مجالس القرى، ووظيفة ترتيب ُسّلم األولويات. ةإلغاء الخصائص الفردية للقرى الُمستهدفة، على سبيل المثال، من خالل تقوي

 
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  ُمكرر: المرحلة: المسؤولية: ت

 االستحقاق:
 الوضع الراهن: التكرار:

 العمُل جارط فيه.    كلتاهما العميل
 إدارة المخاطر: 
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وهذا سررررروف  .”LGSIP“برنامج التحسرررررين 
 ض للخطر استدامة برنامج التحسين.يعرّ 

قويًة في المشررررررررراركة في  من خالل ترتيبات التمويل المشرررررررررترك، رغبةً  ”LGSIP“برنامج التحسرررررررررين  أبدى عدٌد من المانحين الذين ربما ُيشررررررررراركون في
ما ( التّ 1إما من خالل: ) البرنامج طة . وسرررروف تسررررتمّر المناقشررررات مع السررررلذاتهما معايير تحديد األهلية وترتيبات التّنفيذمن خالل مويل الموازي. وا 

ك رة الحكم المحلي، والشركاء في التنمية من خالل البنى التنسيقية للحكم المحلي، وذلالتخطيط والتنمية اإلدارية، ووزا الفلسطينية، وبخاصة مع وزارة
  لضمان التنسيق المالئم للتمويل التنموي للقرى.

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكرر المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق:

 الوضع الراهن: التكرار

 العمل جار فيه. شبه سنوي    كلتاهما
 إدارة المخاطر:

فافية في عملية ل ”LGSIP“تم تحديد مؤشررررر مرتبط بالصرررررف ضررررمن برنامج التحسررررين  حفز السررررلطة الفلسررررطينية على تحسررررين القدرة على التّنبؤ والشررررّ
   والصرف إلى المجالس القروية. النقل على الطرقتخصيص رسوم 

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  مكرر المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق:

 الوضع الراهن: التكرار:

 لم تستحق بعد. سنوياً    كلتاهما كلتاهما
التصّنيف  القطاع والقطاعات المتعددة 2-2

  
  متوسط

 إدارة المخاطر:  الوصف: 
ذا هينشررررررررررررُط عدٌد كبيٌر من المانحين في 

وفرة كبيرة من البرامج القطررررراع، ومعهم 
ة  التي ترررردعم الحكومررررات المحليررررة. وثمررررّ
ُل في احتمرررررررال أن تكون  خطر يتمثرررررررَّ
الهيئررات المحليررة انتقررائيررة في االختيررار، 
وتخفيف كثافة الحوافز المالية لصرررررررررررررالح 

 تقديم الخدمات بصورة مشتركة.

ج التحسرررررررين مُيعتَبُر تأسررررررريُس مقاربة برامجية، تسرررررررتكمل الّتعاون الناجح بين المانحين في برنامج تطوير البلديات، واحدًا من األهداف الرئيسرررررررة لبرنا
”LGSIP”  اللة على تفضيلها كنظام بقابلية التّنبؤ بها، دالمقترح. كما ُيعتبُر إقرار السلطة الفلسطينية معادلة تخصيص المنح، التي تّتصف بالّشفافية و

لية التحويل ار آُيرسررل إشررارة إلى المانحين ثنائيي الطرف عن مدى أهمية إقر أّن لتوجيه األموال التنموية إلى المجالس القروية، األمر الذي من شررأنه 
قة. وباإلضررررررافة إلى ذلك، فإن فريق البنك الدولي ُيشرررررردُِّد بقوة على تعريف برنامج التحسررررررين  ، والتحضررررررير له، ودعم تنفيذه بصررررررورة ”LGSIP“المنسررررررّ

 ملكية برنامج التحسين المقترح. مشتركة، بهدف تعظيم
 

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  مكرر" المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق:

 الوضع الراهن:  التكرار:

 لم تستحق بعد    كلتاهما كلتاهما
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 مخاطر البرنامج -3
 جوهرية التصنيف المخاطر الفنية 3-1

 الوصف:
قررد ال يمتلررك نظررام اإلجراءات الحكوميررة 
القررردرات الكرررافيرررة لتحقيق نترررائج برنرررامج 

ولتنفيررررذ عمليررررات ، ”LGSIP“التحسرررررررررررررين 
يئات المحلية في الوقت الصررررررف إلى اله

 المناسب.
 

قراض البلرررررديرررررات  صرررررررررررررنررررردوق تطوير وا 
“MDLF” لدى هذا الصرررندوق خبرًة كبيرة :

في إدارة معادالت التحويالت المسررررررررررتندة 
إلى األداء، وفي توفير الررررررردعم لبنررررررراء 
قررردرات البلرررديرررات في الضرررررررررررررفرررة الغربيرررة 

 وقطاع غزة. 
 

قراض البلديات  زُمجهّ  صّّندوق تطوير وا 
بالكوادر في جميع الوظائف األسرررراسررررية، 
ولررررديرررره دائرة لالئتمررررانررررات وأخرى فنيررررة، 

ر يعرراملترران وتؤديرران وظررائفهررا كرراملررًة. غ
قراض البلررديررات  أن صرررررررررررررنرردوق تطوير وا 

سررررررررررررية محدودة لديه خبرة  وقدرات مؤسررررررررررررّ
لتوفير الدعم للهيئات المحلية صرررررررررررررغيرة 
الحجم، وللمجتمعات المحلية المهّمشررررررررررررة 

 .خفضة كثيراً ذات القدرات المن
 

 إدارة المخاطر:
قراض البلدياتسوف  وسوف يكون مسؤواًل عن أداء المهمات اإلدارية لهذا  ،”LGSIP“بمثابة األمانة العامة لبرنامج التحسين  يعمل صندوق تطوير وا 

دارة نشرراطات البرنامج التي تشررمل  قراض البلديات كوادر لديهم خبرة رفيعة البرنامج، ومنها تنظيم وا  إعداد البيانات المالية له. ويعمل لدى صررندوق وا 
راء، والجوانب الفنية األخرى التي تشررمل نظام المتابعة والتقييم المسررتن الذي ُيسررتخَدم لمتابعة و إلى النتائج،  دالمسررتوى في مجاالت اإلدارة المالية والشررّ

ل أداًء يبعث على الّرضى.نتائج التدخالت. وتقوم تلك   الكوادر في الوقت الراهن بتنفيذ برنامج تطوير البلديات، وُيسجِّ
 

غير قادرة على دعم القرى في  كانت هذه الوزارة قادرة أم تقييم وزارة الحكم المحلي للتأكد مما إذا ،”LGSIP“جرى أثناء التحضرررررررير لبرنامج التحسرررررررين 
ية ر أن ُتصررررررررررربح مؤّهلًة للدخول في هذا البرنامج، ودعمها أيضرررررررررررًا في تنفيذ اسرررررررررررتثمارات تقديم الخدمات. وكانت وزارة الحكم المحلي، من خالل مدي

خرى، طوال المالية، والقدرات الفنية األومكاتب مديرياتها في المقاطعات قد طّورت قدرات تفي بالغرض في مجاالت الشراء، واإلدارة  ،المشاريع لديها
رى تطوير الق مشررروعمدة اإلشررراف على الحكومة والتمويل ثنائي األطراف من الجهات المانحة إلى مجالس القرى، وأيضررًا من خالل اإلشررراف على 

، في ةنفيذ المنح الرأسرررررررمالية في المجالس القرويقرية فلسرررررررطينية. وسررررررروف تدعم هذه الوزارة ت 93واألحياء الذي ُأقِفَل حديثًا، والذي دعم ما مجموعه 
قراض البلديات على دعم المشرررراريع المشررررتركة الكبيرة لتقديم الخدمات، التي تنّفذها مجالس الخدمات المشرررر ركة تحين سرررروف ُيركِّز صررررندوق تطوير وا 

 المجالس القروية.بالنيابة عن 
 

 سررررروف ُيصررررراُر إلى إعداد خطة لتطوير القدرات لصرررررالح وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية قبل الدخول في مفاوضرررررات بشرررررأن برنامج التحسرررررين 
“LGSIP” ، ة ر وسررررروف تقترح الخطة تقديم نشررررراطات التدريب والمسررررراعدات الفنية األخرى، المطلوبة لتقوية ُنُظم اإلجراءات المعمول بها لدى تلك الوزا

طات اوالهيئات. وعلى سرربيل المثال، يوجد لدى وزارة الحكم المحلي نظام إجراءت معمول به لمراجعة فواتير المقاولين، وسرروف تتم تقويته ضررمن نشرر
 هذا البرنامج. 

 
ة هذه اللجنة وتضّم عضوياألهمية.  تعمل بمثابة الهيئة التنسيقية للبرنامج، وتقوم بصنع القرارات بالغة ”LGSIP“ ُيتوّقع تشكيل لجنة لبرنامج التحسين

قراض البلديات، والمحاسرررب  (، ومدير عام”Head“ مديرًا/منسرررقاً (، ووكيل وزارة الحكم المحلي )”Chair“وزير الحكم المحلي )رئيسرررًا  صرررندوق تطوير وا 
قراض البلديات لجنة البرنامج هذه في االضرررررطالع   بدورها كأمانة عامة للبرنامج، مسرررررؤولة عنالعام بوزارة المالية. وسررررروف يدعم صرررررندوق تطوير وا 

وقد تّم تعيين أحد الكوادر المؤّهلة لدى وزارة الحكم المحلي لدعم عملية  .”LGSIP“أداء مهمة دعم التنفيذ، والقيام بوظائف إدارة برنامج التحسرررررررررررررين 
قراض البل رة الحكم المحلي وكيل وزاديات، وتقديم الدعم المباشررر إلى التنسرريق داخل الوزارة، وعمل االرتباط والتنسرريق الالزمين مع صررندوق تطوير وا 

ويتعّين تشرركيل لجنة البرنامج المذكورة قبل البدء بتنفيذ هذا البرنامج، وسرروف  .”LGSIP“برنامج التحسررين  فيفي قيامه بدوره بصررفته مسررؤول التنسرريق 
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: لرررردى هررررذه الوزارة وزارة الحكم المحلي
تفويض يخّولهرررا اإلشرررررررررررررراف على جميع 
الهيئرررات المحليرررة، ولرررديهرررا خبرة تراكميرررة 
قّيمة في تأسررررررريس ونشرررررررر مقاربة لتطوير 
المجتمعات المحلية في الضرررررررررررفة الغربية 
وقطرررراع غزة. ولكّن وزارة الحكم المحلي 

ة عررددأقررل خبرًة في إدارة برامج الرردعم مت
المررررانحين، والتي لهررررا ترتيبررررات تنفيررررذيررررة 

ي ت فاسرررررررررررررتثمارافي إدارة أكثر تعقيدًا، و 
 البنى التحتية كبيرة الحجم.

 
تمتلررك القرى درجررات متبرراينررة من القرى: 

القررررردرات اإلداريرررررة، والمررررراليرررررة والفنيرررررة، 
 ، وتعاني من نقص فيوأكثريتها ضررعيف

 رفد الكوادر.
 

لديها قدرات  مجالس الخدمات المشّتركة
 تنفيذية متنّوعة، وبعضها غير مستدام. 

بوظيفة رئيسة تتمّثل في التنسيق بين جميع الجهات المعينة )صاحبة المصلحة( في البرنامج والشركاء في التنمية، سعيًا إلى الوفاء اللجنة تضّطلع 
، يتضرررررّمن 1 –بنتائج البرنامج المذكور. ولضرررررمان التنسررررريق الوزاري الناجع، ورصرررررد ومتابعة التقدم الُمحرز على صرررررعيد هذا البرنامج، فإّن الملحق 

 تفصيلّيًا ألدوار لجنة البرنامج. .  وصفاً 
 

قراض البلديات، بصررررفته األمانة العامة لبرنامج التحسررررين  وظائف خاصررررة بإدارة هذا البرنامج، وسرررروف يكون  ،”LGSIP“سرررريكون لصررررندوق تطوير وا 
ي، والشررركاء في م المحلي، إلى كل  من البنك الدولمسررؤواًل عن نقل النتائج المتحّققة تحت مسررؤولياته، إضررافة إلى نقل النتائج التي ُتحّققها وزارة الحك

وسرررررروف يقوم هذا الصررررررندوق أيضررررررًا بإدارة التقدم الُمحرز، وباإلبال  عن اإلدارة المالية تحت هذا البرنامج.  .”IVA“التنمية، ووكيل الّتحّقق المسررررررتقل 
الذي سرررُيبيِّن تفاصررريل تنفيذ النشررراطات الضررررورية لإلشرررراف ، ”LGSIP“ كذلك سررريقوم صرررندوق تطوير البلديات بإعداد دليل عمليات برنامج التحسرررين

قراض البلديات عملياً  قدراته  والتنفيذ، المطلوبة لتحقيق نتائج البرنامج وتحويل المبالغ المنصررررررفة في الوقت المناسرررررب. وقد أظهر صرررررندوق تطوير وا 
 . 2005على إدارة المشاريع الممّولة من المانحين، منذ إنشائه في عام 

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكرر: المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق: 

 الوضع الراهن:  التكرار:

كررررررررانررررررررون  31  كلتاهما العميل
الثررراني / ينررراير 

2016 

 العمُل جارط فيه. 

 إدارة المخاطر:
، تنفيذ العديد من التقييمات لالطمئنان على أّن هذا البرنامج لديه التصرررررميم الكافي للّتصررررردي ”LGSIP“جرى، أثناء فترة التحضرررررير لبرنامج التحسرررررين 

تقديم الخدمات المشتركة. عملية ( تقييم 2(: تقييم قدرات المجالس القروية. )1للّتحديات القطاعية البالغة األهمية. وتشتمل التقييمات على ما يلي: )
تتطّلب  والمجاالت التيدرات وزارة الحكم المحلي. وقد حّددت هذه التقييمات مواطَن القوة ومواطن الضرررعف الرئيسرررية، ( تقييم ق4( تقييم اإلنفاق. )3)

ج مالتقوية على مسررررررتويات الحكومة المركزية، وكذلك على مسررررررتويات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشررررررتركة؛ وذلك كله لتحقيق نتائج البرنا
ة بتقوية إجراءات النظام فسررروف ُيصررراُر إلى دعمها في كل  من: )بنجاح. أّما المجاالت  ( خطة تطوير القدرات بوزارة الحكم المحلي، والتي 1الخاصرررّ

( خطة العمل 2تحديثها على أسررراس سرررنوي من وزارة الحكم المحلي. )ُيصررراُر إلى ثم ، ”LGSIP“سررريتم إعدادها قبل عقد مفاوضرررات برنامج التحسرررين 
 الخاصة بهذا البرنامج. 

 
لى لجميع مجالس الخدمات المشررتركة في الضررفة الغربية؛ واسررتنادًا إ تقديم الخدمات المشررتركة معلومات جوهرية عن القدرات الراهنةعملية وّفر تقييم 
رات للحكم الّرشرررريد )ومنها المتطلبات الدنيا إلدارة عملية تقديم الخدمات، من  9على مقياس مكّون من  ُعيِّنت مراتب لتلك المجالس ،ذلك التقيم مؤشررررّ

في دورة ِمَنح  ”LGSIP“من برنامج التحسرررررررين  ةية. وسررررررروف تتلقى مجالس الخدمات المشرررررررتركة، التي لم تتأهل لالسرررررررتفاداالسرررررررتئمانالناحيتين الفنية و 
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سرررررتنادًا إلى ا جال بناء القدرات، وذلك لتأهيلها للجولة الثانية من الِمنح. وُيفَترض أن يتّم تصرررررميم نشررررراطات بناء القدراتالبرنامج األولى، دعمًا في م
 تطوير القرى واألحياء حسبما يتالءم مع برنامج التحسين هذا أفضل ما يتالءم. ومشروعالدروس الُمستفادة من برنامج تطوير البلديات 

 
ل من خال اتموضرررع التنفيذ الخطوات الضررررورية لتمكين المجالس القروية من تنفيذ الموازن ”LGSIP“سررروف تضرررع النتائُج المسررربقة لبرنامج التحسرررين 

 خيرة على تعليمات الشراء بقانون الشراء العام. وضع اللمسات األ
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  مكّرر: المرحلة: المسؤولية: ت

 االستحقاق:
 :الراهنالوضع  التكرار:

الرررترررحضرررررررررررررررريرررر  العمليل
 للبرنامج

حررزيررران /  30 
  2015يونيو، 

 العمل جارط فيه. 

 إدارة المخاطر:
باإلضررررافة إلى المنح الرأسررررمالية المشررررروطة التي تحفز التنفيذ المشررررترك للتدخالت الخدمية كبيرة الحجم من  ،”LGSIP“التحسررررين  سرررروف يقّدم برنامجُ 

دمات، وذلك ولتنفيذ تلك الخ ،صررغيرة الحجم الصررغيرةحوافَز للتخطيط للخدمات األسرراسررية التي تقدمها المشرراريع خالل مجالس الخدمات المشررتركة، 
 التنفيذ بطريقة تصاعدية متدرجة. الرأسمالية السنوية للمجالس القروية، وللقدرات على بالبناء على الخطط االستثمارية

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكرر: المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق:

 الوضع الراهن: التكرار:

 العمل جارط فيه.    التنفيذ كلتاهما
 ية االستئمان 3-2

 اإلدارة المالية والشراء: 
 

ال تمتلررررك المجررررالُس القرويررررة، عمومررررًا، 
والعديُد من مجالس الخدمات المشرررررررررتركة 

إلدارة وا الّشراءقدراتط كافية وكوادر إلدارة 
 المالية. 

 

 جوهرية التصنيف

 إدارة المخاطر:
 

نسرررررررمة(،  4.000 التي يزيد عدد سررررررركانها عنالمجالس القروية الكبيرة )أما  .”LGSIP“ُيفَترُض أن تُقيََّم المجالس القروية في بداية برنامج التحسرررررررين 
 (، فيتعّيَن عليها إظهار الحد األدنى من قدرات كوادرها ألغراض التنفيذ الفردي للمنح الرأسرررررررررمالية، عن طريق الحصرررررررررول على موظف إداري )متفرِّ 

فُيفتَرض  ن الكوادرلبات موُمحاسرررررب )متفّر  أو غير متفّر (، ومهندس )متفرِّ  أو غير متفّر (. وأما تلك المجالس التي ال تسرررررتطيع توفير هذه المتط
صرررررررات المنح االسرررررررتثمارية لمجالس الخدمات المشرررررررتركة التي أحرزت أكثر من  عملية تقديم نقطة في تقييم  40منها أن تُفوِّض عملية تنفيذ ُمخصرررررررّ

لقدرات من على بناء ا تدريباً ومجالس الخدمات المشررتركة، الخدمات المشررتركة. وسرروف يتلّقى المهندسررون والمحاسرربون العاملون مع المجالس القروية 
 واإلدارة المالية.  ة الحكم المحلي في مجالي الشراءوزار 
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مخاطر تأخير الصررف كنتيجة للتخطيط 
والتنفيررذ الُمجتمعي، و / أو االفتقررار إلى 
التنسررررررررررررريق المالئم بين الهيئررات المحليررة 

 الجهة الُمنفِّذة. و 
 
خررررررراطر اإلفراط في تقررررررردير توّقعرررررررات م

التدفقات النقدية من برنامج التحسرررررررررررررين  
“LGSIP” ، أو  الموارد تجرررديررردأو إلعرررادة
 التمويل:

القروية  بصررررررررورة عامة، فإّن المجالس
الصررررررغيرة ال تواصررررررُل تطبيق ترتيبات 
مررراليرررة تبعرررث على الّرضررررررررررررررى، ودورة 
اإلنفرراق في هررذه المجررالس القرويررة ال 

راجعة الُمستقلة، تخضع إلجراءات الم
إضررررررررافًة إلى وجود قيود على القدرات 

 ية.االستئمانفي الوظيفة 
 

ال ُيعتبر اإلشررررررررراف الذي ُتمارسرررررررره وزارة 
الحكم المحلي قويًا، وُيشكُِّل خطرًا رئيسًا، 

ل  في عرردم تحقيق النتررائج المرغوب يتمثررّ
، ”LGSIP“فيهرا من برنرامج التحسرررررررررررررين  
 ضرررررعف إلى وذلك راجع بصرررررفة رئيسرررررة 

القرررردرات )الكفرررراءات( في مجررررال التنفيررررذ 
والمتابعة. فعملية الرقابة الداخلية داخل 
لة وغير كفؤة.   وزارة الحكم المحلي ُمطوَّ

 
 الغّش والفساد: 

 
ويات لكي تُبّرر ترتيبات اإلدارة المالية على مسرررررت ،سررررروف تُفَتُح حسرررررابات عامة وحسرررررابات دفتر ااُلسرررررتاذ على مسرررررتوى الجهة التي تتوّلى اإلشرررررراف

ق. الصررررررررغيرةالمشرررررررراريع  ُيقّره البنك  ،راض البلديات ووزارة الحكم المحلي كليهما نظامًا مؤتمتًا لمعلومات اإلدارة الماليةويوجد لدى صررررررررندوق تطوير وا 
ل وهيئة محلية.   الدولي والشركاء في التنمية، ويمكُِّن هذا النوع من عرض األموال والنفقات التي يتكبدها كل برنامج فرعي، وشريك مموِّ

 
قراض البلديات لديه خبرة مسررررررتفيضررررررة تبعث على الرضررررررى في مجال التخطيط  ،”LGSIP“وبصررررررفته مدير برنامج التحسررررررين  فإّن صررررررندوق تطوير وا 

قراض البلديات مؤّسسة شبه مستق دارتها. ويعتبر صندوق تطوير وا  لسياق الفلسطيني ة، وقد أثبتت بنيته التنظيمية صمودًا ضمن الللتدفقات النقدية وا 
دار  التي ي يّتصررررررررف بالّنزاع في األوقاتالهّش والذ د ت ..( السررررررررلطة الفلسررررررررطينية األخرى غير قادرة على تزوياكانت فيها وكاالت )هيئات ودوائر وا 

دارة األموال.   الخدمات وا 
 

المجالس القروية الكبيرة واألكثر قدرًة، وبين المجالس القروية الصرررررررغيرة. فالصرررررررغيرة سرررررررتقوم بتفويض مجالس بين  ”LGSIP“ُيميُِّز برنامج التحسرررررررين  
وفق  فستكون ُمطالبًة بإجراء عملية تدقيق لحساباتها، على أساس سنوي، ُيجريه ُمدقٌِّق ماليٌّ مستقل ةشتركة بتنفيذ استثماراتها. أما الكبير الخدمات الم

مان إدارة ضررررررصررررررالحيات واختصرررررراصررررررات يرتضرررررريها البنك الدولي، وسرررررروف تتلّقى تدريبًا على بناء القدرات ودعمًا من وزارة الحكم المحلي، وذلك ل
 الُمخّصصات وفقًا لألصول.

 
الدعم الضرررروري لوزارة الحكم المحلي وللمجالس القروية تبعًا لذلك. وسررروف تشرررتمل  ”LGSIP“سررروف ُيوفُِّر عنصرررُر بناء القدرات في برنامج التحسرررين 

بناء القدرات )وهو الدعم الذي ينبغي أن تتضمَّنه خطة تطوير القدارت لدى وزارة الحكم المحلي( جل خطة العمل الخاصة بهذا البرنامج على دعم أل
مالية لبهدف تحسرررررين قدرات اإلدارة المالية لوزارة الحكم المحلي، ألجل تحسرررررين معايير الموازنة والمحاسررررربة، إضرررررافًة إلى تحسرررررين جودة المعلومات ا

 الخاصة بالمجالس القروية. 
 

دارته. وسوف  لمجالس القرويةلخرة المتواضعة لأيضًا مجاالت المخاطر المرتبطة با ”FSA“ية االستئمانيم النظم حّدد تقي في مجال التخطيط للشراء وا 
، وصندوق تطوير يُيقّدم التدريب على التعليمات، ووثائق المناقصة، فيما يخصُّ قانون الشراء العام الذي اعُتِمَد حديثًا إلى كل من وزارة الحكم المحل

قراض البلديات والهيئات المحلية )ومنها القرى(، عند البدء بتنفيذ برنامج التحسرررررر وسرررررروف تحتوي خطة بناء القدرات لدى وزارة الحكم   ”LGSIP“ ين وا 
التدريب  وزارة الحكم المحلي، قبل تقديمالمحلي على بناء القدرات المستمر للمجالس القروية ولمجالس الخدمات المشتركة في مجال الشراء. وستقوم 

بهدف ضررمان توافر هذه  ، ”LGSIP“ الجديد، كنتيجة مسرربقة لبرنامج التحسررين  إلى المجالس القروية، بإعداد تعليمات الشررراء وفق قانون الشررراء العام
 التعليمات للمجالس القروية. 
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ة مخرراطر لحرردوث الغش، فيمررا يتعّلق  ثمررّ
بسرررررررروء اسررررررررتخدام األموال على مسررررررررتوى 
ة الجهات الُمنفِّذة، وترتيبات التنفيذ بطريق

فرروَّضرررررررررررررررررررة  الررحرركررومرررررررات الررمررحررلرريرررررررة الررمررُ
الصرررررررررررررالحيررررررات، وعلى المسرررررررررررررتويررررررات 

 المجتمعية. 
 

ُل في اسرررررررررررررتيالء النُّخررب  ثمررة خطٌر يتمثررّ
داخل الهيئات المحلية، وما ينشرررررررررررررأ عن 

يه في المتابعة واإلبال  عن ذلك من تشو 
 نتائج األداء على المستويات المحلية. 

 
ال يوجرررررررد بنيرررررررة حكم الحكم المحلي: 

طار تمويلي واضرررررحة المعالم ألغراض  وا 
تقررديم الخرردمررات المحليررة ضرررررررررررررمن إطررار 

 ُمفّوض بالّصالحيات )ال مركزي(. 
 

ية للتأكد من الستئماناون في العمل بترتيبات التنفيذ وبالضوابط ستمرُّ يوعلى مستويات الجهات الُمنّفذة، فإّن البنك الدولي والشركاء في التنمية سوف 
ية لدى البنك رة في مجال الشراء والمبادل التوجيهية لإلدارة المالوالفساد. فكلتا الجهتين الُمنفِّذتين المنظور في أمرهما لديهما الخبتخفيف وطأة الغش 

اج در إالدولي. وسرروف يتّم إشررراك مدّققين خارجيين مؤّهلين من القطاع الخاص، ومقبولين من جانب البنك الدولي لتدقيق حسررابات المشررروع. وسرريتّم 
قييم تالمعايير الدولية بشرررأن الغش والفسررراد في صرررالحيات واختصررراصرررات التدقيق المالي الخارجي. وسرررتقوم التقييمات والتقويمات المسرررتقلة األخرى ب

 األداء المؤّسسي والتّنفيذي، حسب الحاجة، وفق االختصاصات والصالحيات المقبولة لدى البنك الدولي والشركاء في التنمية. 
 

عدة اسرررروف تضررررمن مقاربات التخطيط لألموال االسررررتثمارية وتنفيذها من خالل الخطط االسررررتثمارية الرأسررررمالية السررررنوي التشرررراركية، التي تبدأ من الق
إلى محاسرربة  ةإلى القمة، تحقيق َقد رط أكبر من المسرراءلة على المسررتويات المحلية. وتعمل االنتخابات المحلية أيضررًا كأحد تدابير الحكم الراميوتتّجه 

 يتوّقع أن. و 2013 – 2012قدت آخر انتخابات محلية في الفترة نجزونه من تحسرررررررينات في تقديم الخدمات. فقد عُ يُ ما خبين على نتَ المسرررررررؤولين المُ 
 نقاطلتي ُتسرررّجل الة االمجتمعيبطاقات الترصرررد عمليات المتابعة والتقييم التشررراركّية، والدراسرررات المسرررحية الدورية لقياس مسرررتوى رضرررى المواطنين، و 

مارية. كذلك ثالُمحرزة، دوريًا، مسررررتوى رضررررى المواطنين، وأن تضررررمن أّن أصرررروات أفراد المجتمعات ُيسررررتمُع إليها في عملية ترتيب األولويات االسررررت
 لين.لُمحتمتثمارات من الغش والفساد االمعمول بها في وزارة الحكم المحلي، وعلى المستويات المجتمعية، أن تحمي أيضًا االس التظلمُيتوقَُّع آللية 

 
قرار إطار عمل للحكم الرشرررررريد لتقديم الخدمات  ”LGSIP“ ُيفَترُض أن ُيولي برنامج التحسررررررين  ًا بدعم السررررررلطة الفلسررررررطينية لتصررررررميم وا  اهتمامًا خاصررررررّ

طار عمل لمقترحات السررياسررات الالزمة إلصررالح عملية تخصرريص رسرروم  رادات إيب الصررالحيات الخاصررةومراجعة ، النقل على الطرقالمشررتركة، وا 
مبادل ع وضربهدف تأسريس إطار عمل مسرتدام للمالية العامة بين الجهات الحكومية، و  ، وذلكونفقات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشرتركة

صردار توجيهية لتطوير إيرادات مصرادر المجالس القروية الخاصرة بها، و  وفي الوقت  ودمج الهيئات المحلية الصرغيرة.توجيه سرياسراتّي منقَّح لتوحيد ا 
ظل  يذاته، فقد أثبتت آلية التحويل ضرررمن برنامج تطوير البلديات أّنها ما زالت صرررامدة ومقبولًة على نطاق واسرررع من جانب السرررلطة الفلسرررطينية ف

 رة.سنوية للهيئات المحلية الصغيالية الغياب اإلطار الّسياساتي هذا. وُيتوّقع حدوث الشيء نفسه لمعادلة حساب تخصيصات المنح الرأسم
 

قراض البلديات، في مجال إدارة معادلة تحويل أموال المالية العامة الخاصرررررررررررة ببرنامج طوير ت وُيحتَمُل أن تنعكس الخبرة الغنية لصرررررررررررندوق تطوير وا 
بالنسبة مات إطار العمل التمويلي الخاص بتقديم الخد البلديات، وفي مجال توفير الدعم الخاص ببناء القدرات إلى البلديات، في تصميم عملية تنفيذ

 الهيئات المحلية. إلى 
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  مكّرر: المرحلة: المسؤولية: ت

 االستحقاق:
 الوضع الراهن: التكرار:

الرررترررحضرررررررررررررررريرررر  العملية
 للبرنامج

 جار العمل فيه.   



 

- 184 - 

 البيئية واالجتماعية:  -4
 ةجوهري الّتصنيف 

 الوصف:
 

ل في الّتغررراضررررررررررررري عن  ثمرررة خطٌر يتمثرررَّ
اإلدارة النرررراجعررررة للمخرررراطر االجتمرررراعيرررة 
والبيئية بسررررررررربب االفتقار إما إلى القدرات 

ما إلى نقص الموّظفين.   وا 
 

ة خطٌر يتمثّرُل في أن ال تخترار القرى  ثمرّ
ومجالس الخدمات المشرررررررتركة المشررررررراريع 

أو المشررراريع المشرررتركة اسرررتنادًا  الصرررغيرة
 مهور. إلى مشاركة الج

 إدارة المخاطر: 
للنظم البيئية واالجتماعية، وأّكد التقييم أن إطار العمل القانوني للمتابعة االجتماعية والبيئية في نظام اإلجراءات الحكومية تقييم عملية جرى تنفيذ 

ي القرى. ضررعيفة جدًا، ال بل غير موجودة تقريبًا ف التظلميفي بالغرض من حيث المتابعة المالئمة حسررب األصررول. وقد أبرز هذا الّتقييم وجود آلية 
تدابير ينبغي تطبيقها على المستوى المركزي، وعلى مستوى الهيئات المحلية لتقوية قدرات  ”LGSIP“ وتتضمن خطة العمل الخاصة ببرنامج التحسين

على مستوى برنامج  التظلم ة الشكاوى المعمول به، ولتأسيس آليةالنظم البيئية واالجتماعية الالزمة لتنفيذ البرنامج، بهدف تقوية نظم إجراءات مناول
 . ”LGSIP“ التحسين

 
َعت المتطلبات الدنيا الالزمة للتخطيط االسررررتثماري التشرررراركي موضررررع التّنفيذ لصررررالح وزارة الحكم المحلي، إلجراء الفحص الدقيق للمشررررروعات  ُوضررررِ

لَّم أولويات لالسررتثمارات. وسرروف تشررمل تلك المتطلبات الحصررص النسرربية ، وذلك لضررمان قيام أعضرراء مجتمع المجالس الصررغيرة القروية بوضررع سررُ
حلي م)الكوتات( الدنيا لمشرراركة النسرراء والشررباب في مجموعات دعم المشرراريع المجتمعية، وما ُيصرراحبها من دعم اإلشررراف من جانب وزارة الحكم ال

اعات وجلسرررات االسرررتماع العامة كإثبات على العملية التشررراركية في إعداد الخطط االسرررتثمارية والمسرررتشرررارين. كما أنها سررروف تتطّلب توثيقًا لالجتم
سوف ُيكلِّف أيضًا تدريبات في مجال المتابعة والتقييم التشاركية. و  الرأسمالية السنوية وتحديثها. وسوف تتلّقى وزارة الحكم المحلي والمجالس القروية

قراض البلديات بإجراء تقييم األثر على المسررررررررررتفيدين، ُيفترض أن ُيقيِّم مدى رضررررررررررى المجتمعات المحلية عن نتائج برنامج  جهةً  صررررررررررندوق تطوير وا 
وهي تفيد على وجه التحديد أّن االسررررررتثمارات الُممّولة عكسررررررت أولويات تلك المجتمعات الُمعّبر عنها في الخطط االسررررررتثمارية  ؛ ”LGSIP“التحسررررررين 

سرروف يقيسرران مدى إشررراك المواطنين في هذا البرنامج؛ أحدهما موجود على   ”LGSIP“إطار نتائج برنامج التحسررين الرأسررمالية. وهناك مؤشررران في 
( حصة المواطنين )من النساء / الفئات المستضعفة / الفئات المهّمشة( الذي شاركوا في 1مستوى الهدف التنموي للمشروع. أما المؤّشران، فهما: )

 (.أساسيفيدون الذين يشعرون بأّن استثمارات المشاريع عكست حاجاتهم )%( )مؤشر ( المست2. )المشاورات )%(
 

لحصررررررول على ل الصررررررغيرةسرررررروف يضررررررمن البنك الدولي أن المجالس القروية والهيئات المحلية لديها قدرات حقيقية إلجراء الفحص الدقيق للمشرررررراريع 
ذا التمويل، والستبعادها من الحصول عليه، ألّن من شأنها أن تأ تي بآثار عكسية على األشخاص المتضررين وفق اآلثار التي تم توصيفها أعاله. وا 

در تطبيق مزيج من ضرررررررمان وجود كوامن خالل تدريب الهيئات المحلية، و / أو  لقدرات، فسررررررروف يتم سرررررررّد تلك الفجوةما تم إثبات وجود فجوة في ا
 عاملة تمتلك المهارت المالئمة. 

ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  :متكّرر: المرحلة: المسؤولية: ت
 االستحقاق:

 :الوضع الراهن: التكرار:

 العمُل جارط فيه.    كلتاهما العميل
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 المؤشرات المرتبطة بالصرف  -5
 الوصف:

 
ربما تتوقف عملية الصررررررررررررررف بسررررررررررررربب 
االفتقررار إلى تحقيق تقررّدم في اسرررررررررررررتيفرراء 

 المؤشرات المرتبطة بالصرف. 
 

 متوسط التصنيف
 إدارة المخاطر 

ولذلك فإّن النتائج بالغة  ،”LGSIP“لقد وقع االختيار على المؤشرررررات المرتبطة بالصرررررف وفق سررررلسررررلة النتائج المتصرررراعدة تدريجيًا لبرنامج التحسررررين 
امج. كذلك ناألهمية ُيمكن أن تتحّقق خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج؛ ألغراض بناء النتائج التصررررررررررررراعدية التدريجية لبلو  الهدف التنموي للبر 

ء بتنفيذ برنامج كافية لدعم نشرراطات البد المؤشرررات المرتبطة بالصرررف ُيمكن أن تكون نتائج مسرربقة، لكي يتسررنى توفير مبالغ منصرررفةفإّن عددًا من 
 .”LGSIP“التحسين 
ّّّّّّّّّّّّّّاريّّّّّّّّّّّّّّخ  متكّرر: المرحلة: المسؤولية: ت

 االستحقاق:
 الوضع الراهن:  التكرار:

 لم يستحق بعد.    كلتاهما كلتاهما
 التصنيف الكلي للمخاطر: عالية -6

ة بعلى ضروء  هشراشرة الوضرع السرياسري ووضرع المالية العامة للسرلطة الفلسرطينية، فإّن القدرات الضرعيفة نسربيًا بوزارة الحكم المحلي،  ذلك بترتيبات اإلدارة  الرقابة واإلشرراف، واقترانالُمختصرّ
سراتي الضرعيف، وبنية الحكم المالية والقدرات الفنية على مسرتوى المجالس القروية، وعلى وجه الخصروص للمجالس القروي طار العمل المؤسرّ ة الصرغيرة، والعدد الكبير من المجالس القروية، وا 

 ُتصّنف بأنها "عالية".  ”LGSIP“ لبرنامج التحسين  ةالكلي ةر و في توفير الخدمات المشتركة، فإّن الخط
 

 . L، منخفضة  M، متوسطة  S، جوهرية Hمعاني الرموز: عالية  
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  ”LGSIP“برنامج الّتحسين الخاصة بعمل الخطة : 8 –الملحق 

 أو اإلجراء وصف العمل

المؤشر 
الُمرتبط 
DLبالصرف*

I* 

التاريخ الُمحّدد  *العهد
 **قياس اإلنجاز الجهة المسؤولة لإلنجاز

إصدار قرار يقضي بصرف المنح إلى 
 الحسابات البنكية للمجالس القروية الكبيرة

/ تشرين الثاني   
 2015نوفمبر 

وزارة المالية / وزارة 
 الحكم المحلي 

إصدار القرار فور 
برنامج على  الموافقةا

  ”LGSIP“الّتحسين 
 (ESMM)إعداد دليل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 . ”LGSIP“لبرنامج الّتحسين 
تشرين الثاني /   

  2015نوفمبر 
برنامج  مدير

 ”LGSIP“الّتحسين 
 إعداد دليل اإلدارة البيئية

  ”ESMM” واالجتماعية
تشرين األول /     ”LGSIP“برنامج الّتحسين  إعداد دليل عمليات

  2015أكتوبر 
مدير برنامج 

 ”LGSIP“الّتحسين 
إعداد دليل عمليات 

 برنامج الّتحسين
“LGSIP”  

 السنوية الرأسمالية إعداد الخطط االستثمارّية
"ACIPs"  وفق الصيغة المقّررة لها 

 1سنويًا بحلول   
تشرين األول / 

أكتوبر ابتداًء من 
 فصاعدًا  2016

وزارة الحكم المحلي 
 والمجالس القروية

برنامج  تقارير عن
  ”LGSIP“الّتحسين 

إعداد مسّودة اقتراح للمهّمات الوظيفّية الُمنّقحة 
 للهيئات المحلية )وحدات الحكم المحلي( 

تموز / يوليو   
2017  

 إعداد االقتراح وزارة الحكم المحلي

للتأّكد  ”LGSIP“تشكيل لجنة برنامج الّتحسين 
 من الّتنسيق الفّعال بين الوزارات. 

تشرين األول /   
  2015أكتوبر 

وزارة الحكم المحلي 
/ صندوق تطوير 
قراض البلديات /  وا 

 وزارة المالية

عقد االجتماع األول 
برنامج الّتحسين  للجنة

“LGSIP”  

االنتهاء من إصالح عملية تخصيص رسوم 
  النقل على الطرق

حزيران / يونيو   
2018  

وزارة المالية / وزارة 
 ي الحكم المحل

إعداد التوجيهات 
وتقديمها إلى مجلس 

 الوزراء 
الس للمج متابعة وتقييمتصميم وتنفيذ نظام 

  القروية / مجالس الخدمات المشتركة
كانون األول /   

  2016ديسمبر 
االنتهاء من تحسين  وزارة الحكم المحلي

 األداة
إجراء الّتقييم والّتصنيف لمجالس الخدمات 

  ”LGSIP“المشتركة وفق جدول برنامج الّتحسين 
تشرين األول /   

 2016أكتوبر 
وتشرين األول / 

  2018أكتوبر 

االنتهاء من قياس  وزارة الحكم المحلي
درجات تصنيف مجالس 

 مشتركةالخدمات ال

تقديم تدريب منتظم في مجاالت اإلدارة المالية، 
ابعة ، والمتنظمة االجتماعية والبيئية، واألوالشراء

والتقييم التشاركيين، الّلذين ُيركزان على النساء 
على مستوى المجالس القروية،  والشباب،

والمديريات، والمستويات المركزية )صندوق 
قراض البلديات، ووزارة ا  (.يالمحل لحكمتطوير وا 

تشرين األول /   
 2015أكتوبر 
 فصاعدًا 

صندوق تطوير 
قراض البلديات  وا 

 ووزارة الحكم المحلي

 )برنامجالبرنامج تطّور 
كجزء  (”LGSIP“الّتحسين 

  تمن خطة بناء القدرا

تقديم جميع المجالس القروية موازناتها، 
وخططها السنوية، وبياناتها المالية السنوية، 
وتقارير مراجعي حساباتها إلى وزارة الحكم 

المحلي على أساس دوري منتظم وفي الوقت 
 المحدد 

حزيران / يوينو  30  
سنويًا ابتداًء من 

2016  

 المجالس القروية
 وزارة الحكم المحليو 

برنامج  تقارير عن
 ”LGSIP“الّتحسين 
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المجالس القروية خطط عملها السنوية  إعداد
لتعاِلح ما تتوصل إليه عملية مراجعة الحسابات 
من استنتاجات خالل فترة ستة أشهر بعد استالم 

 تقرير مراجعي الحسابات.

يجب تنفيذ خطة   
 31العمل بحلول 
كانون األول / 

ديسمبر من السنة 
 التالية

برنامج  تقارير عن المجالس القروية
 ”LGSIP“الّتحسين 

قيام المجالس القروية المؤّهلة، ومجالس 
الخدمات المشتركة، ووزارة الحكم المحلي بنشر 
رساء عقودها على بوابة  إعالنات مشترياتها وا 

 . الموحدةالشراء اإللكترونية 

ابتداًء من السنة   
األولى من برنامج 

  ”LGSIP“الّتحسين 

المجلس األعلى 
لسياسات الشراء 
العام، وزارة الحكم 
المحلي، صندوق 
إقراض وتطوير 

البلديات، المجالس 
القروية، ومجالس 
 الخدمات المشتركة

برنامج  تقارير عن
 ”LGSIP“لّتحسين ا
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 : خطة دعم التنفيذ9 –الملحق 

نفيذ دعم جهود السررررررررررلطة الفلسررررررررررطينية في تإلى  ،التي سرررررررررريّتخذها البنك الدولي ،تهدف خطة دعم التنفيذ إلى تبيان المقاربة (1
دارة المخاطر الرئيسرررة ،”LGSIP“نشررراطات برنامج التحسرررين  بهدف تحقيق النتائج والهدف التنموي للمشرررروع. وتقوم خطة  ،وا 

التي تّمت  ،PforR“، الخاصرررررررررررررررة بعمليات آلية "تمويل البرامج وفقًا للنتائج ذ على المبادل التوجيهية لدعم التنفيذدعم التنفي
وتوصررريفات المخاطر التي تواجهه. وبصرررفته الجهة التي تقوم بدور األمانة  ”LGSIP“مواءمتها مع تصرررميم برنامج التحسرررين 

قراض البلديات يضررررّطلع  ،”LGSIP“العامة لبرنامج التحسررررين  والتي ُتؤّدي مهمات إدارة هذا البرنامج، فإّن صررررندوق تطوير وا 
بمسرررررررؤولية التنفيذ الكلي للبرنامج؛ ويشرررررررمل هذا التنفيذ الجوانب الفنية للبرنامج. وسررررررريقوم مدير البرنامج أيضرررررررًا بنقل ما يفيد 

 من المرتبطة بالصرررررف التي تقع تحت مسررررؤوليته، إلى كل   المؤشررررراتاسررررتيفاء وزارة الحكم المحلي النتائج المرجّوة، و  تحقيق
البنك الدولي، والشرررررررركاء في التنمية ووكيل الّتحّقق المسرررررررتقل. أما التفويض األسررررررراسررررررري لعملية دعم التنفيذ من جانب البنك 

 الدولي، تحت آلية تمويل البرامج وفقًا للنتائج، فهو يتمّثل فيما يلي: 
 وتحقيق نتائجه ومؤشراته المرتبطة بالّصرف. ،”LGSIP“تنفيذ برنامج التحسين مراجعة الّتقّدم على صعيد  (1)
  .”LGSIP“توفير الدعم الالزم لحل ما ينشأ من قضايا تتعّلق بتنفيذ برنامج التحسين  (2)
ولتحقيق المؤشرررررررررات  ،”LGSIP“تقديم الدعم الفني للعميل )للمسررررررررتفيد( لتنفيذ خطة العمل الخاصررررررررة ببرنامج التحسررررررررين  (3)

 وبناء القدرات. (المؤّسساتيالمؤّسسي )تبطة بالّصرف والنتائج األخرى، وللتطوير المر 
متابعة أداء ُنُظم اإلجراءات للتأّكد من كفايتها وتوافقها من خالل تقارير متابعة البرنامج، وتقارير التدقيق رصرررررررررررررررد و  (4)

 والزيارات الميدانية.
ية للبنك ة "تمويل البرامج وفقًا للنتائج"، واالمتثال للسرررياسرررة التنفيذرصرررد ومتابعة الّتغّيرات في المخاطر التي تواجهها آلي (5)

  .”LGSIP“ات القانونية، حسب الحاجة، ولخطة العمل الخاصة ببرنامج التحسين ي، واالمتثال لالتفاق9:00 –الدولي 

أن يخضررررررع لبعثات دعم التنفيذ، بمعدل ال يقلُّ عن مرتين في السررررررنة، من البنك الدولي،  ”LGSIP“ُيتوقَُّع لبرنامج التحسررررررين  (2
لين الموازيين، المشررررررراركين  عثات دعم ب والمشرررررررَتركين مع البنك الدولي. وُيتوّقع أن تُقّدم توصرررررررياتمنهم ومن الشرررررررركاء المموِّ

َن في مذّكرات أولّية. لين اال التنفيذ إلى السرررلطة الفلسرررطينية، وأن ُتدوَّ سرررتمرار وباإلضرررافة إلى ذلك، ُيتوّقع من الشرررركاء الُمموِّ
قراض البلديات، ومع وزارة الحكم المحلي، لضرررررررررمان تحقيق التقدم في  في عقد اجتماعات تنسررررررررريقية مع صرررررررررندوق تطوير وا 

لين في بعثات الرّ  . كذلك ُيتوّقعبرنامجال  نو المسؤول نو الرئيسي ءالوكال التي يضطلع بإجرائها ،قابةتمثيُل جميع الشركاء الُمموِّ
 يكون كما يلي:أن أما دور هؤالء الوكالء الرئيسيين فُيتوقَُّع له  .”LGSIP“لبرنامج التحسين "( أو الُمكلَّفون كّلف)أو "المُ 

لين. (1)  الّتأكد من الّتنسيق بين الشركاء الُمموِّ
ياسررررررررررات المطلوب مع الحكومة،  (2) َر عقد الحوار المعني بالسررررررررررّ والقطاع.  ”LGSIP“ببرنامج التحسررررررررررين األمر ما يتعّلق َقد 

 :9:00 –وُيتوّقع لبعثات دعم الّتنفيد أن ُتركِّز على المجاالت التالية، وفق السياسة التنفيذية للبنك الدولي 
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رف. وسررروف يتحّقق البنك الدولي، بالنسررربة إلى المؤشررررات بذل العناية الواجبة (1) رات المرتبطة بالصرررّ  بالنسررربة للمؤشرررّ
 وكيل الّتحّقق المستقل.له  المرتبطة بالّصرف السبعة، من تحقيقها من خالل التقارير التي ُيقّدمها

قراض  (2) المتابعة والتقييم: مراجعة تقارير تقّدم سرررير العمل، شررربه السرررنوية والسرررنوية الصرررادرة عن صرررندوق تطوير وا 
 البلديات، وبروتوكول الّتحّقق، وتقديم الُمدخالت الفنية عليها.

 ”LGSIP“ن البيئ واالجتماعي: تقديم الدعم الضرررروري بشرررأن تطوير وتنفيذ دليل عمليات برنامج التحسرررين المجاال (3)

دته.  قراض البلديات بإعداد مسوَّ  الذي يقوم صندوق تطوير وا 
 ،”LGSIP“سرررررين تحت برنامج التح الغّش والفسررررراد: الّرقابة على تنفيذ التدابير المتفق عليها لمكافحة الغّش والفسررررراد (4)

 تّم تشخيصها.يوتقديم التوجيهات الالزمة في الّتوصل إلى حل  ألي  قضايا 
 الشراء: (5)

 على أساس تقييمات األداء السنوية. مراجعة األداء في مجال الّشراء (1)
 تقديم الّتوجيهات لبناء القدرات في مجال الشراء. (2)

، ؤّقتة، وتقييم تقارير النتائج كأسرررررراس للمبالغ المنصرررررررفاإلدارة المالية: مراجعة تقارير اإلدارة المالية الفصررررررلية الم (6)
وتقررارير الترردقيق، واالتفرراق على الترردابير لمعررالجررة أي مالحظررات على الترردقيق ومتررابعررة تنفيررذهررا. وتعتبر اإلدارة 

 المالية الفصلية المؤقتة أحد المتطلبات لكل من البنك الدولي والمقترض. 

دخال معادلة لتخصرريص المنح، و  ،”LGSIP“برنامج التحسررين لطبيعة الُمعّقدة نسرربّيًا لإضررافًة إلى ما ورد أعاله، ونظرًا ل (3 تكون ا 
قراضو لهيئات المحلية الصرررررغيرة، على عمل اللّتنبؤ بها،  قابلةً   ُتشررررررف عليها وزارة الحكم المحلي، ويقوم صرررررندوق تطوير وا 

عوامررل  عمأداة التمويررل: "تمويررل البرامج وفقررًا للنتررائج"، و البلررديررات على إدارة البرنررامج، ومحرردوديررة الخبرة في التعررامررل مع 
 المجاالت التاليةيد دفقد تّم تح ،”LGSIP“الخطورة األخرى التي تم تشرررررررخيصرررررررها أثناء تقييمات التحضرررررررير لبرنامج التحسرررررررين 

 شر شهرًا األولى:االثني عباعتبارها األكثر أهميًة لهدف تركيز جهود دعم التنفيذ التي يقّدمها البنك الدولي، وبخاصة أثناء 
لمجالس ل على أسرراس حصررة الفرد: ُيتوّقع من الحكومة أن تُقرَّ معادلًة لتخصرريص المنح ،إدخال نظام تخصرريص المنح (1)

سررري( هذه الُمعادلة مأسرررسرررة ُيفَتَرُض أن تتطّلبَ على أسررراس حصرررة الفرد، و  القروية قدرات على لا )إضرررفاء الطابع المؤسرررّ
لقدرات الالزمة لتشررجيع الهيئات المحلية على تحسررين وتنويع األسرراس مأسررسررة اإدارة هذه المعادلة، وعلى نطاق أوسررع، 

لقدرات على مسرررررررررتوى الحكومة مأسرررررررررسرررررررررة اض حجم المتأخرات من ناحية، وكذلك ُيخفّ الذي تقوم عليه اإليرادات، وأن 
صالح   اإلنفاق غير الممّول.  حيات(اختصاصات )صاللخفض الدعومات الشاملة وا 

مجالس ى مسررررتوى المحدودية ترتيبات اإلدارة المالية على مسررررتوى المجالس القروية ووزارة الحكم المحلي، وال سررررّيما عل (2)
من المجالس القروية، والقدرات المحدودة على مسرررررررتوى وزارة الحكم الموجود القروية الصرررررررغيرة منها: نظرًا للعدد الكبير 

 تدابير الرقابة واإلشراف تحتاج إلى تقوية على مستوى المجالس القروية ومستوى الحكومات المحلية.  المحلي، فإنّ 
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راء العام الجديد َقد رًا جوهرّيًا من بناء القدرات. ونظرًا  تطّلُب مخاطرُ تَ  (3) حدوث تأخير في صرررف المسررتحقات، وقانون الشررّ
ل إل ”LSGIP“ألّن أموال برنامج التحسرررين  ثّمَة خطٌر محتمل فى حسررراب الخزينة المركزي لدى وزارة المالية، سررروف ُتحوَّ

قراض البلديات، ووزارة الحكم المحلي والمجالس القروية، هذا باإلضررررافة إلى  في تأخر الصرررررف إلى صررررندوق تطوير وا 
نَّ حديثًا، والذي ُيفَترض أن ُيطبََّق على الهيئات المحلية للم روية، ومجالس جالس الققانون الشررررراء العام الجديد الذي سررررُ

الخدمات المشرررتركة، ووزارة الحكم المحلي، من حيُث نظام الشرررراء الجديد. وُيحتمل أن تقتضررري الحاجة وضرررع إجراءات 
 تهدف إلى منع حدوث تأخيرات في تنفيذ البرنامج.

ديُد مبرمجة: ُيوَجُد العمحدودية القدرات على مسرررررتوى وزارة الحكم المحلي إلدارة نشررررراطات بناء القدرات في ظّل مقاربة  (4)
ُل جزئيًا، وتفتقر  من خطط بناء القدرات على مسررتوى وزارة الحكم المحلي، ومعظمها يقتصررُر على مديريات بعينها، ُتموَّ

رنامج بإلى الرابط مع رؤية وزارة الحكم المحلي وأهدافها االسررررررررررررررتراتيجية الخاصررررررررررررررة بقطاع الحكم المحلي. ففي بداية 
توقَُّع أن تحتاَج وزارة الحكم المحلي دعمًا من أحد المسرررررررررررتشرررررررررررارين لمناغمة مخلتف خطط بناء يُ  ،”LSGIP“التحسرررررررررررين 

دة لتطوير القردرات، تتوّلى وزارة الحكم الرذاتي  القردرات لردى مرديريرات وزارة الحكم المحلي معرًا، ودمجهرا في خطرة موحرّ
عيبعدئذط تحديثها سررررنويًا. وُيتوّقع من أول خطة لتطوير القدرات  سررررقة إلى جعل نشرررراطات بناء القدرات والتدريب ُمتّ  السررررّ

وأيضررررررًا إلى الجوانب  ، ”LSGIP“برنامج التحسررررررين تمامًا مع صررررررياغة وتطبيق السررررررياسررررررات الحكومية المطلوبة إلنجاح 
وية ر اإلشرررررافية والتنفيذية للبرنامج الفني، ومن هذه الجوانب تقييم أداء الهيئات المحلية وأهليتها، ومسرررراعدة المجالس الق

 تنفيذ االستثمارات الُمستدامة. المؤّهلة في
سرررررررروف ُيركُِّز الدَّعُم الذي ُيقّدمه البنك الدولي، خالل السررررررررنة األولى من الّتنفيذ، على تقوية نظم إجراءات برنامج التحسررررررررين  (4

“LSGIP”،  رف ضرمن مسرؤولياتها، وذلك من خالل وبخاصرة قدرة وزارة الحكم المحلي على تحقيق المؤشررات الُمرتبطة بالصرّ
في مجال تقديم الخدمات المشرررررتركة، ووجود آلية عمل لتحويل األموال قابلة للّتنبؤ بها، ومن دعم إطار عمل للحكم الرشررررريد 

ن قدرات المجالس القروية على إدار  ة اإليرادات والنفقات بطريقة مسررررتدامة، بينما تسررررتمرُّ في تقديم الخدمات شررررأنها أن ُتحسررررِّ
 للمواطنين.

سرررريعمل دعُم الّتنفيذ من البنك الدولي على حشررررد الدعم الجاري تقديمه تحت المشرررراريع اأُلخرى المسررررتمّرة والُممّولة من البنك  (5
ى لفريق العمل، وأعضاء فريق العمل األساسّيين اآلخرين لد قائد فريق العمل، والقائد المشترك ونظرًا إلقامة كل  منالدولي. 

الدولي في  المكتب القطري للبنك داخلية، والبيئية، ومكافحة الغّش والفساد( االستئمانالبنك الدولي )العاملون في المجاالت 
سب. وهذا سوف الوقت المنافإّنهم يستطيعون تشخيص القضايا الناشئة عن البرنامج وحّلها في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

يضمن توفيَر الدعم اإلشرافي الكفؤ والناجع. وباإلضافة إلى تقديم الدعم اليومي من مقّر البنك الدولي الرئيسي في واشنطن 
العاصررررررمة، فإن أعضرررررراء الفريق اآلخرين، ومنهم العاملون في الجانب االجتماعي، يسررررررتطيعون السررررررفر إلى الضررررررفة الغربية 

إلى البرامج المماثلة التي يعملون  المتقاطعرة دورية منتظمة وفي الوقت المناسررررررررررب، وهم يقدمون الدعم وقطاع غزة، بصررررررررررو 
 عليها. 
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سوف ُترَسُل بعثات رسمية لدعم التنفيذ وإلجراء الزيارات الميدانية، على أساس نصف سنوي، أو حسبما تقتضيه الضرورة،  (6
في التنمية المشرررررراركين في التمويل وفي التمويل الموازي. وسرررررروف مع اقتران ذلك بمشرررررراركات نشرررررريطة من جانب الشررررررركاء 

ومن األدلة الثّبوتية المسرتقاة من الزيارات الخاصة  ،”LSGIP“برنامج التحسرين يسرتفيد فريق العمل من التقارير الصرادرة عن 
ّلم أوليات للمجاالت التي تتطّلب الدعم من فريق  العمل في  العمل. وسررروف يسرررتمرُّ فريقبدعم الّتنفيذ إلى الميدان لوضرررع سرررُ

عمل ي آللية "تمويل البرامج وفقًا للنتائج"، وذلك كأعضررراء لفريق الاالسرررتئمانإشرررراك الخبراء األسررراسرررّيين في المجالين الفني و 
   الموّسع.

يذ برنامج فسررررررريتّم انتشرررررررار فريق متعّدد االختصررررررراصرررررررات من البنك الدولي، أثناء الُمراجعة التي ُتجرى في منتصرررررررف مدة تن (7
البالغة خمس سررنوات.  ،”LSGIP“برنامج التحسررين  تنفيذوالتي ُيمكن أن َتأُخذ مجراها في منتصررف مدة   ،”LSGIP“التحسررين 

إذ سررررررررتتمُّ مراجعة التقّدم الُمحرز في تنفيذ البرنامج، مع إيالء اهتمام وسررررررررينضررررررررّم إليهم في هذه المهمة الشررررررررركاء الممّولون. 
دارة  خاص لمعادلة تخصيص المنح، وما ُيصاحبها من عمليات الصرف، وتحديد األهلية، والمؤشرات المرتبطة بالصرف، وا 

وفقًا لجوانب   ،”LSGIP“التحسررررين برنامج البرنامج، وكذلك نشرررراطات بناء القدرات. وسرررروف تُنفَُّذ التعديالت الضرررررورية لبنية 
ُص أثناء إجراء مراجعة منتصف المدة.      القصور التي ُتشخَّ

 : محور الّتركيز الرئيس لدعم الّتنفيذ 1 –الجدول 

 دور الشريك تقدير الموارد المهارات الملطوبة محور التركيز الفترة الزمنية
 )األخذ باليد(مباشرالرشاد اإل أول اثني عشر شهرًا 

“hand-holding”  شراف اإلو
 موّجهال

  أسبوعاً  36 عام لجميع المهارات، بشك

خطط بناء القدرات لتأهيل وزارة 
الحكم المحلي، والمجالس 

القروية والهيئات المحلية غير 
 المؤهلة

الوكالة البلجيكية للتنمية  أسبوعان بناء القدرات، اإلدارة المالية 
“BTC” الوكالة األلمانية ،

،  ”GIZ”للتعاون الدولي
النشاطات التمويلية، 

والخبرة في نشاطات بناء 
 القدرات الجاري تنفيذها. 

أموال البلديات، وجمع إيرادات 
 المجالس القروية

اإلدارة المالية، وتعزيز 
 اإليرادات

الخبرات التي تقدمها  ُأسبوعان
الوكالة األلمانية للتعاون 

الدولي، والوكالة البلجيكية 
 للتنمية

خطة تنفيذ البرنامج، الّتحقق 
 من النتائج. 

بناء القدرات في مجال آلية 
تمويل البرامج وفقًا للنتائج 

“PforR” 

عمليات التدقيق الفني،  أسابيع 3
 التنمية ممّولة من بنك

، والخبرة الفنية األلماني
 التي ُيسهم بها ذلك البنك
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 دور الشريك تقدير الموارد المهارات الملطوبة محور التركيز الفترة الزمنية
تقوية النظم البيئية، 

ية االستئمانواالجتماعية و 
  ”LGSIP“لبرنامج التحسين 

النظم البيئية واالجتماعية 
 يةاالستئمانو 

  أسابيع 6

تأسيس بنية حكم رشيد خاصة 
 بمجالس الخدمات المشتركة. 

فهم طبيعة الُحكم الالزم 
للخدمات المقّدمة بصورة 

 مشتركة. 

الوكالة البلجيكية للتنمية،  أسبوعان
تمويل نشاطات بناء 

القدرات، وتوفير الدعم 
 لإلشراف الفني 

دخول )خروج( مجالس  شهرًا  12-48
الخدمات المشتركة والمجالس 

  القروية

المعايير الخاصة فهم 
 بالحكم والقدرات 

دعم اإلشراف الفني من  أسبوعان
الوكالة البلجيكية للتنمية، 
وبنك التنمية األلماني، 
والوكالة الدانماركية 

للتنمية، والوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي. تمويل من 
الوكالة البلجيكية للتنمية 
إلى التقييم نصف السنوي 

لمجالس الخدمات 
 المشتركة. 

المؤشرات المرتبطة بالصرف،  ُأخرى
 توكوالت التحّققبرو 

المعرفة بالمؤشرات 
المرتبطة بالصرف، 
 بروتوكوالت التحقق. 

  أسابيع 6

 الالزمة لدعم التنفيذ ،: مزيج المتطلبات من مهارات فريق العمل الخاص2 –الجدول 

عدد الموظفين /  المهارات المطلوبة
 مالحظات عدد الرحالت أسابيع

في المكتب القطري  العمل: مقر صفر 36 قائد فريق العمل من الدعم الكلي 
 )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

في المكتب القطري  العمل: مقر صفر 6 خطة تطوير القدرات
 )الضفة الغربية وقطاع غزة(

في المكتب القطري  العمل: مقر صفر 20 اإلدارة المالية، الغش والفساد
 )الضفة الغربية وقطاع غزة(

 المركز الرئيسي  العمل: فيمقر  صفر 20 إدارة الشراء

 في المركز الرئيسيالعمل: مقر  PforR" 4 3" آلية تمويل البرامج وفقًا للنتائج
 في المركز الرئيسي العمل: مقر 6 6 جمع اإليرادات، معادلة تخصيص المنح

 في المركز الرئيسي العمل: مقر 6 10 الضمانات الوقائية االجتماعية 

في المكتب القطري  العمل: مقر صفر 12 البيئية والهندسة ،الضمانات الوقائية
 )الضفة الغربية وقطاع غزة(
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في المكتب القطري  العمل: مقر صفر 4 المتابعة والتقييم، المتابعة والتقييم التشاركّيين 
 )الضفة الغربية وقطاع غزة(

 في المركز الرئيسي العمل: مقر 6 6 التعاون فيما بين الهيئات المحلية
 

 : أدوار أعضاء فريق العمل في تنفيذ البرنامج 3 –الجدول 

 الدور المكان االسم

المكتب القطري )الضفة  قائد فريق العمل 
 حضريةال أخصائي في الشؤون –اإلشراف الكلي  الغربية وقطاع غزة(

المكتب القطري )الضفة  القائد المشترك لفريق العمل
 بناء القدرات، المتابعة والتقييم –نائب  الغربية وقطاع غزة(

المكتب القطري )الضفة  شراءال أخصائي في
 اإلشراف على الشراء الغربية وقطاع غزة(

المكتب القطري )الضفة  ماليةالدارة اإل أخصائي في
 اإلدارة المالية واإلشراف على الصرف  الغربية وقطاع غزة(

)الضفة المكتب القطري  ماليةالدارة اإل أخصائي في
 الغش والفساد الغربية وقطاع غزة(

، ومتطلبات  PforRالمبادل التوجيهية آللية تمويل البرامج وفقًا للنتائج المقر الرئيسي خبير في آلية تمويل البرامج وفقًا للنتائج
 خطة تنفيذ البرنامجو  آلية التمويل هذه،

المكتب القطري )الضفة  البيئة والهندسة
 اإلشراف البيئي  غزة(الغربية وقطاع 

 الضمانات الوقائية االجتماعية، والتنمية االجتماعية المقر الرئيسي الضمانات الوقائية االجتماعية
 المساءلة االجتماعية، إشراك المواطن المقر الرئيسي أخصائي الشؤون االجتماعية

 معادلة تخصيص المنح، جمع اإليرادات  يالمقر الرئيس تمويل البلديات أخصائي في

المجالس القروية، تحديد أهلية مجالس الخدمات المشتركة والتقييمات،  المقر الرئيسي حضريةأخصائي في الشؤون ال
 والتعاون بين الهيئات الحكومية

 


