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منــذ أن باشــر صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات عملــه فــي العــام 2005
لــم يتوانــى فــي خدمــة الهيئــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
وذلــك إنســجاما مــع سياســات الحكومــة بشــكل عــام وتحديــدا تلــك التــي
تتعلــق بقطــاع الحكــم المحلــي ،حيــث يقــوم صنــدوق البلديــات بترســيم
هــذه السياســات علــى أرض الواقــع مــن خــال تنفيــذه العديــد مــن البرامــج
والمشــاريع التــي تقــوم علــى تحســين أداء الهيئــات المحليــة والعمــل بــكل
شــفافية ومصداقيــة فــي كافــة أرجــاء الوطــن.
وانطالق ـاً مــن الهــدف العــام للصنــدوق فــي رفــع كفــاءة الهيئــات المحليــة
وتمكينهــا لتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن -والتــي تصــب
فــي بنــاء مؤسســات الدولــة -قــام الصنــدوق وعلــى مــدار الســنوات الســابقة
ببنــاء العديــد مــن المراكــز التعليميــة ،الصحيــة ،الرياضيــة ،والثقافيــة،
باإلضافــة إلــى مشــاريع البنيــة التحتيــة مــن تعبيــد للطــرق وتحســين خدمات
الصــرف الصحــي ،وخدمــات الميــاه والكهربــاء ،عــدا عــن المشــاريع الرياديــة
كمراكــز خدمــات الجمهــور التــي كان لهــا األثــر اإليجابــي علــى المواطنيــن،
ورزم بنــاء القــدرات التــي عملــت علــى رفــع كفــاءة العامليــن فــي البلديــات
إداري ـاً ومالي ـاً ،وإعــداد خطــط إســتراتيجية لكافــة بلديــات الوطــن.
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أنشــــطـة وفعاليـــات
ورش عمل
نظــم صنــدوق تطويــر واقــراض
البلديــات عــددا مــن ورش العمــل فــي
مجــاالت مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة حيــث كانــت علــى النحــو
التالــي:
•فــي إطــار التحضيــرات لبرنامــج
تطويــر البلديــات المرحلــة الثالثــة
 MDPIIIنظــم الصنــدوق ورشــة
عمــل لبلديــات الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة لمناقشــة المرحلــة
األولــى مــن تصميــم البرنامــج.
•ضمــن برنامــج تطويــر الهيئــات
المحليــة  LDPIIIعقــد صنــدوق
البلديــات ورشــة عمــل بعنــوان
الخطــة االســتراتيجية للتنميــة
واالســتثمار والخطــة المكانيــة
لصالــح مجلــس الخدمــات المشــترك
للتخطيــط والتطويــر جنــوب ســلفيت
وريــف دورا.
•ضمــن النافــذة الثانيــة مــن برنامــج
تطويــر البلديــات والتــي تعنــى
بتنفيــذ مشــاريع رياديــة عقــد
صنــدوق البلديــات ورشــة عمــل
لبعــض مــن بلديــات الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة حــول المشــروع
التجريبــي لشــبك البلديــات بالطاقــة
الشمســية باســتخدام اللوحــات
ا لكهر و ضو ئيــة .
•عقد صند و ق ا لبلد يا ت با لتعا و ن
مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين
ورشة عمل حول االجراءات التعاقدية
بين المقاولين و البلديات وآلية تنفيذ
مشاريع البنى التحتية.
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مشاريع منجزة
•بدعــم مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض
البلديــات ،تــم إنجــاز مشــروع مركــز
خدمــات الجمهــور فــي بلــدة قطنــة
وذلــك فــي الطابــق االرضــي مــن
مبنــى البلديــة ،ويهــدف المركــز إلــى
تقديــم الخدمــات للمواطنيــن بطريقــة
ســهله وســريعة وذلــك عبــر ربــط
جميــع دوائــر المجلــس بمعامــات
المواطنيــن.

اضافــة غــرف صفيــة لمدرســة الذكــور
االبتدائيــة فــي امريش،واضافــة غــرف
صفيــة لمدرســة البنــات الثانويــة فــي
الرماضــي ،أهيــل وتعبيــد الطريــق
الرابــط بيــن خرســا  ,عبــدة والفريديس
 المرحلــة االولــى ،وتأهيــل وتعبيــدالطريــق الرابــط بيــن الياســرية
والطبقــة.

•إنجــاز مشــروع تعبيــد طــرق داخليــة
فــي البلديــة المتحــدة بتمويــل مــن
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات
وضمــن برنامــج تطويــر البلديــات
المرحلــة االولــى -الــدورة الثانيــة
•إنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل وتعبيــد
مدخــل بلــدة بروقيــن والممــول
مــن الوكالــة السويســرية وبتنفيــذ
مــن صنــدوق البلديــات ضمــن
برنامــج تطويــر التجمعــات الســكنية
المهمشــة فــي الضفــة الغربيــة،
بقيمــة  188,476يــورو شــملت أعمــال
األســفلت واألرصفــة.
•ضمــن برنامــج تطويــر التجمعــات
المهمشــة فــي الضفــة الغربيــة -
مناطــق ج والممــول مــن اإلتحــاد
األوروبــي وبتنفيــذ مــن صنــدوق
البلديــات -تــم إنجــاز مشــروع
تشــطيب قاعــة متعــددة االغــراض
فــي عزبــة الطبيــب بقيمــة 13845
ومشــروع إنشــاء ملعــب رياضــي فــي
راس طيــرة بقيمــة  77,224يــورو.
•ضمــن برنامــج تطويــر المناطــق
المهمشــة الممــول مــن الوكالــة
السويســرية للتنميــة  SDCفــي
مناطــق ج تــم إنجــاز مشــروع إعــادة
تأهيــل وتعبيــد طــرق داخليــة فــي
الرشــايدة ،بقيمــة  75,000ألــف دوالر.
•ضمــن برنامــج التنميــة المحليــة
المرحلــة الثالثــة تــم إنجــاز عــدد
مــن مشــاريع البنيــة التحيــة المنفــذه
لصالــح مجلــس الخدمــات المشــترك
للتخطيــط والتطويــر ريــف دورا
بتكلفــة اجماليــة بلغــت مليــون دوالر
وبتمويــل مــن الدنماركييــن ،وشــملت

مشاركات دولية
شــارك طاقــم مــن الصنــدوق فــي عــدد مــن
الموتمــرات والــدورات الدوليــة منهــا:
•المشــاركة فــي المنتــدى الهولنــدي
الــذي عُقــد فــي هولنــدا بحضــور
رئيــس الــوزراء الفلســطيني د .رامــي
حمــداهلل وذلــك فيمــا يتعلــق بتطويــر
قطــاع الحكــم المحلــي.
•انضمــام صنــدوق البلديــات لعضويــة
شــبكة المســائلة المجتمعيــة العربيــة
(انســا).

جوالت ميدانية

استقبال وفود

شــارك طاقــم مــن صنــدوق البلديــات
وبصحبــة عــدد مــن المانحيــن فــي جــواالت
ميدانيــة لالطــاع علــى مشــاريع الصنــدوق
ومراحــل تقدمهــا وكانــت علــى نحــو التالــي:

اســتقبل صنــدوق تطويــر واقــراض
البلديــات عــددا كبيــرا مــن الوفــود المحليين
والدولييــن باإلضافــة إلــى بعثــة مــن
الشــركاء الداعميــن للصنــدوق لمناقشــة
العديــد مــن البرامــج:

•جولــة ميدانيــة لعــدد مــن القــرى
والمــدن فــي محافظــة قلقيليــة بصحبة
وفــد رفيــع المســتوى مــن اإلتحــاد
األوروبــي وذلــك لألطــاع علــى عــدد
مــن المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا
حاليــاً فــي المناطــق المهمشــة ضمــن
برنامــج العمــل فــي مناطــق ج.
•جولــة ميدانيــة لإلطــاع علــى مشــروع
انشــاء شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار
لبلدبــة عــار ،الممــول مــن الصنــدوق
بقيمــة إجماليــة  148,465يــورو ،ضمــن
برنامــج تطويــر البلديــات المرحلــة
الثالثــة.
•زيــارة ميدانيــة لمســافر يطــا ولعــدد
مــن الهيئــات المحليــة فــي محافظــة
الخليــل شــملت كل مــن بلديــات (دورا،
يطــا ،الكرمــل).
•جولــة ميدانيــة لمجلــس قــروي
أم اللحــم ضمــن برنامــج العمــل
فــي مناطــق ج بحضــور وفــد رفيــع
المســتوى مــن اإلتحــاد األوروبــي.

•اســتقبال بعثــة المانحيــن لتقييــم
الــدورة االولــى – المرحلــة الثانيــة مــن
برنامــج تطويــر البلديــات.
•اضطلــع الشــركاء الممولــون بعقــد
بعثــة مشــتركة لمراجعــة نتائــج الدورة
األولــى .حيــث هدفــت البعثــة إلــى
تقييــم إســتمرارية موائمــة أهــداف
برنامــج تطويــر البلديــات وتحديــد
مــا إذا كانــت جزيئيــات المشــروع
تســاعد علــى تحقيقــه .كذلــك تقييــم
أداء المشــروع مــن خــال تقــدم
ســير المشــروع ،اإلحتياجــات الماليــة
والنتائــج .كذلــك ،فحــص إمتثــال
المشــروع فيمــا يتعلــق بالضمانــات،
شــروط المشــتريات ،والمراجعــات
القانونيــة والماليــة.
•طاقــم إداري مــن الصنــدوق يلتقــي
وفــداً مــن الوكالــة الدنماركيــة للتنميــة
الدوليــة للحديــث عــن آخــر التطــورات
الخاصــه فــي برنامــج تطويــر الحكــم
المحلي/المرحلــة الثاليــة ،LGRDPIII
•«صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات»
و«الوكالــة السويســرية للتنميــة
الدوليــة» يناقشــان االســتراتيجية
السويســرية الخاصــة بدعــم قطــاع
الحكــم المحلــي فــي فلســطين،
والحديــث عــن آخــر تطــورات المشــاريع
التنمويــة والحيويــة المنفــذة مــن
قبــل صنــدوق البلديــات والعمــل فــي
المناطــق المســمى ج.

•وكالــة التعــاون الدولــي البريطانــي فــي
زيــارة إلــى صنــدوق البلديــات مــن أجــل
بحــث ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك
بيــن البلديــن فــي قطــاع الحكــم
المحلــي.
•وفــد رفيــع مــن البنــك الدولــي فــي
زيــارة الــى صنــدوق البلديــات بهــدف
اإلطــاع علــى دور قطــاع الحكــم
المحلــي فــي فلســطين وعمليــة
التخطيــط الحضــري.
•اســتقبل صنــدوق البلديــات بعثــة مــن
البنــك الدولــي لتقييــم االداء المالــي
للبلديــات ،حيــث تهــدف البعثــة إلــى
تقييــم عمــل الهيئــات المحليــة مــن
حيــث تقديــم الخدمــات واالســتفادة
الماليــة مــن العائــدات.
•المديــر اإلقليمــي لبنــك التنميــة
االلمانــي يــزور صنــدوق البلديــات
بهــدف اإلطــاع علــى دور الصنــدوق
فــي دعــم قطــاع الحكــم المحلــي
والبرامــج التــي يعمــل مــن خاللهــا.
•صنــدوق البلديات يبحــث مــع اتحــاد
البلديــات الهولنــدي ســير العمــل فــي
برنامــج التنميــة االقتصاديــة المحليــة
الممــول مــن الحكومــة الهولنديــة
وبتنفيــذ مــن صنــدوق البلديــات ،وذلــك
بحضــور طاقــم مــن مــدراء الدوائــر فــي
الصنــدوق.

•خــال زيارتــة الــى فلســطين نائــب
مســؤول التعــاون الدولــي البلجيكــي
يطلــع علــى دور صنــدوق البلديــات
فــي تنميــة قطــاع الحكــم المحلــي
فــي فلســطين مــن خــال جملــة مــن
البرامــج والمشــاريع التــي تعمــل
لتعزيــز قــدرات الهيئــات المحليــة،
وتدعــم مشــاريعها المختلفــة ،وخاصــة
مشــاريع البنــى التحتيــة والتطويريــة
ورزم بنــاء القــدرات ،مــن أجــل تحقيــق
حيــاة أفضــل للمواطــن الفلســطيني
علــى أرضــه.
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الصندوق والمساءلة المجتمعية
توقيع اتفاقيات:
وقــع صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات
عــدداً مــن االتفاقيــات الخاصــة فــي دعــم
وتطويــر الهيئــات المحليــة علــى النحــو
التالــي:
•توقيــع اتفاقيــة بيــن صنــدوق البلديــات
ومؤسســة التعــاون األلمانــي لدعــم
بنــاء قــدرات الهيئــات المحليــة بقيمــة
 400ألــف يــورو.
• توقيــع أتفاقيــة مــع اإلتحــاد األوروبــي
بقيمــة  2مليــون يــورو لبنــاء مشــاريع
بنيــة تحتيــة فــي مناطــق “ج“.
•توقيــع اتفاقيــة بيــن صنــدوق البلديــات
واالئتــاف مــن أجــل النزاهة والمســاءلة
(أمــان) مذكــرة تفاهــم وتعــاون
مشــترك ،وذلــك فــي إطــار عمــل
صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات
فــي تعزيــز بيئــة عمــل هيئــات
الحكــم المحلــي بمــا يخــدم المواطــن
الفلســطيني ،وبهــدف مأسســة العالقــة
والتعــاون فــي تحســين مســتوى
الخدمــات المقدمــة لــه وتنميــة قــدرات
البلديــات علــى تقديــم الخدمــات
بشــفافية وعدالــة ومســاواة.
•توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات المحليــة
مــع شــركات استشــارية فــي مجــاالت و
برامــج متعــددة.
•توقيــع اتفاقيــات مــع البلديــات
المتســفيدة مــن برنامــج التنميــة
االقتصاديــة المحليــة والممــول مــن
الحكومــة الهولنديــة.
•بلديــة الخليــل وصنــدوق البلديــات
توقعــان اتفاقيــة تشــغيل وحــدة
خدمــات األعمالبقيمــة ( )100ألــف يــورو
ضمــن برنامــج التنميــة االقتصاديــة
المحليــة  -الــدورة الثانيــة  -الممــول من
اتحــاد البلديــات الهولنــدي وبتنفيــذ من
صنــدوق البلديــات ويهــدف المشــروع
إلــى تأســيس وتشــغيل “وحــدة خدمــات
األعمــال” كاضافــة نوعيــة وهامــة فــي
مركــز خدمــات الجمهــور  ،والتــي مــن
شــأنها أن تعمــل علــى تطويــر الخدمــة
للمواطــن ،وتســهل طريقــة ايصــال
وتوفيــر الخدمــة بطريقــة جديــدة
تمنــح المواطــن أكثــر معرفــة فــي
الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا البلديــة
لســكان المدينــة.
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يولي صندوق تطوير وإقراض البلديات
أهمية قصوى لتعزيز المساءلة المجتمعية
وصوال إلى تحقيق رؤيته في الوصول
إلى هيئات حكم محلي فاعلة وقادرة
على تحقيق حياة أفضل للمواطنين.
وعليه فقد قام الصندوق خالل الفترة
الماضية بتعزيز مفاهيم المساءلة
المجتمعية من خالل تطوير أدلة وإجراءات تتعلق بالمواطنة ،واإلتصال بين
الهيئات المحلية والمواطنين وصوال إلى تجسيد مفاهيم الحكم الرشيد.
إضافة إلى ذلك ،يعكف الصندوق من خالل المشاريع التي ينفذها على رفع وعي
المواطنين وتفعيل دورهم في العمل البلدي من خالل مشاركتهم في عملية
التخطيط وصنع القرار مع األخذ بعين اإلعتبار منظور النوع االجتماعي (ال سيما
النساء واالشخاص ذوي االعاقة) والشباب .باإلضافة إلى تضمين مفاهيم المساءلة
المجتمعية مثل االفصاح والمشاركة واالستجابة والمتابعة والتقييم في مؤشرات
تقييم االداءالمعتمدة لدى الصندوق والتي تعتبر األساس في تصنيف البلديات.
كما يسعى الصندوق من خالل دعمه للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع
غزة إلى التركيز على المواطن من خالل البرامج والمشاريع التي ينفذها لصالح
تلك الهيئات ،سواء من خالل برامج التطوير المؤسسي والدعم الفني أو من خالل
مشاريع البنى التحتية أو المشاريع الريادية والتي تنعكس بشكل مباشر على
المواطن الفلسطيني وصوال إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المراقبة والتقييم بالمشاركة
•ضمــن اســتراتيجية صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات فــي تعزيــز مفاهيــم المســاءلة
المجتمعيــة قــام الصنــدوق بتعييــن كادر مختــص مــن خبــراء محلييــن لمســاعدة
الصنــدوق فــي تطويــر وإختبــار أداة فنيــة لمســاعدة البلديــات فــي تفعيــل المراقبــة
والتقييــم بمشــاركة مجتمعيــة تحــت عنــوان «دليــل البلديــات فــي الرقابــة والتقييــم
بالمشــاركة المجتمعيــة».
•حيــث يعمــل الصنــدوق ومــن خــال الشــركة اإلستشــارية علــى تطويــر دليــل خــاص
بالرصــد والتقييــم بالمشــاركة والــذي يســعى لتعزيــز مشــاركة المجتمــع المحلــي فــي
الرقابــة علــى أعمــال الهيئــات المحليــة وتقييــم البرامــج والخدمــات المقدمــة مــن
قبلهــا .وقــد تــم خــال الفتــرة الســابقة عمــل تقييمتجربــة عــدد مــن الهيئــات المحليــة
حــول موضــوع الرصــد والتقييــم بالمشــاركة واالطــاع علــى تجاربهــا ذات الصلــة.
•حتــى اللحظــة ،إســتهدف الصنــدوق بشــكل مباشــر  12بلديــة وقــام بتقييــم تجربتهــا
فــي هــذا اإلطــار كمــا وتــم عقــد أربــع محــاور للنقــاش والعصــف الذهنــي بيــن البلديــات
(ثالثــة فــي الضفــة الغربيــة وواحــدة فــي قطــاع غــزة) فيمــا مجموعــه  82بلديــة تــم
دعوتهــا لحضــور هــذه اإلجتماعــات .تعمــل الشــركة اإلستشــارية حاليــا علــى جمــع
وتقييــم الطروحــات التــي أخــذت خالل جلســات العصــف الذهنــي واإلجتماعــات المختلفة
وذلــك لتضمينهــا ضمــن إطــار دليــل الرقابــة والتقييــم بالشــراكة المجتمعيــة.و مــن
المتوقــع أن يتــم إنجــاز الدليــل المذكــور مــع نهايــة العــام .2016
•كمــا ويتأمــل الصنــدوق أن ينعكــس ذلــك علــى فهــم تعزيــز التواصــل بيــن البلديــات
والمواطنيــن بمــا ينســجم مــع مفاهيــم المســاءلة المجتمعيــة والحكــم الرشــيد.

تدخالت الصندوق ضمن تطوير مناطق ج
ضمــن توجهــات الحكومــة
الفلســطينية ووزارة الحكــم
المحلــي فــي دعــم المناطــق
المهمشــة ،ومناطــق (ج)
مــن خــال اقامــة المشــاريع
الحيويــة والتنمويــة والتــي
تســهم فــي تعزيــز صمــود
وتثبيتهــم
المواطنيــن
فــي أراضيهــم ،بالرغــم
مــن إجــراءات االحتــال
ومخططاتــه المســتمرة وسياســاته فــي التضييــق علــى اقامــة مثــل هــذه المشــاريع ،تــم
اختيــار الصنــدوق مــن قبــل الحكومــة وعــدد مــن المانحيــن علــى أن يكــون الجهــة األولــى
المنفــذة لتلــك المشــاريع علــى ارض الواقــع و عليــه بــدأ الصنــدوق فــي العمــل فــي المناطق
المهمشــة مــن خــال برنامجيــن علــى النحــو اآلتــي:

برنامــج تطويــر المناطــق المســماة «ج» الممــول مــن اإلتحــاد
االوروبــي (المرحلــة األولــى) :
يأتــي هــذا البرنامــج فــي ســياق اإلتفاقيــة
التــي وقعــت بيــن الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية واإلتحــاد األوروبــي رقــم
 ENPI/2012/023-776والموقعــة بتاريــخ
 2013/3/19بهــدف تطويــر مــا يســمى
مناطــق ج ،حيــث تــم تحديــد صنــدوق
تطويــر وإقــراض البلديــات كجهــة منفــذة
لنافــذة البنيــة التحتيــة فــي هــذه المناطــن
ويهــدف إلــى تحســين الظــروف اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة فــي المناطــق المهمشــة والمســماه
ج مــن خــال تحســين البنيــة التحتيــة ودعــم الخدمــات األساســية وتنفيــذ مشــاريع ذات
بعــد تنمــوي  -إجتماعــي فــي تلــك المناطــق ،ويســتهدف البرنامــج مجموعــة مــن المناطــق
المهمشــة والمســماة ج مــن خــال تلبيــة اإلحتياجــات والخدمــات األساســية (طــرق رابطــة،
شــبكات ميــاه ،حدائــق ،غــرف صفيــة ،مبانــي متعــددة األغــراض ،ريــاض أطفــال) .وتبلــغ
قيمــة المرحلــة األولــى مــن التمويــل  2مليــون يــورو  .ومــن المتوقــع أن يســتفيد أكثــر مــن
 3700شــخص بشــكل مباشــر مــن هــذه المشــاريع حيــث ســوف يتــم تنفيــذ  41مشــروع فــي
هــذه المناطــق ويمكــن تلخيــص النتائــج المتوقعــة مــن المشــروع كالتالــي:
•تعبيــد 2.20كــم مــن الطــرق بمــا يتضمــن إعمــال أســفلت ،أرصفــة ،زراعــة أشــجار ،إنــارة،
جــدران اســتنادية و عبــارات.
•إنشاء  289متر مربع من الغرف الصفية.
•إنشاء  568متر مربع من رياض األطفال.
•إعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة ميــاه بطــول  1.10كــم باإلضافــة إلــى خــزان ميــاه ،ورفــع
قــدرة مضخــة الميــاه القائمــة.
•إنشاء  400متر مربع من المباني والمرافق العامة.
•إنشــاء ملعــب لكــرة الســلة والكــرة الطائــرة بمســاحة  536متــر مربــع مــع مظلــة بمســاحة
 50متــر مربــع ومدخــل للســاحة بمســاحة  100متــر مربــع.
•ومن المتوقع إنجاز المرحلة األولى من البرنامج منتصف شهر آب – أغسطس .2016

تطويــر مناطــق «ج» فــي الضفــة
الغربيــة – وكالــة التنمية السويســرية

تــم توقيــع إتفاقيــة بيــن صنــدوق تطويــر
وإقــراض البلديــات ووكالــة التنميــة
السويســرية لتطويــر المناطــق المهمشــة
(المســماة ج) بقيمــة  1.2مليــون دوالر
بتاريــخ .2014-11-1ويهــدف المشــروع إلــى
تحســين الظــروف اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
فــي المناطــق المهمشــة والمســماه ج مــن
خــال تحســين البنيــة التحتيــة ودعــم
الخدمــات األساســية وتنفيــذ مشــاريع ذات
بعــد تنمــوي –إجتماعــي فــي تلــك المناطــق.
يســتهدف المشــروع مجموعــة مــن المناطــق
المهمشــة والمســماة ج مــن خــال تلبيــة
اإلحتياجــات والخدمــات األساســية (طــرق
رابطــة ،شــبكات ميــاه ،غــرف صفيــة ،ريــاض
أطفــال) .حيــث تــم تحديــد هــذه المشــاريع
بمشــاركة مجتمعيــة ،ومــن المتوقــع أن
يســتفيد أكثــر مــن 11,671شــخص بشــكل
مباشــر مــن هــذه المشــاريع حيــث ســوف
يتــم تنفيــذ  10مشــاريع فــي هــذه المناطــق
ويمكــن تلخيــص النتائــج المتوقعــة مــن
المشــروع كالتالــي:
•تعبيــد  4.2كــم مــن الطــرق بمــا يتضمن
إعمال أســفلت وأكتــاف وأرصفة.
•إنشــاء  150متــر مربــع مــن الغــرف
ا لصفيــة .
•إنشــاء  150متــر مربــع مــن ريــاض
األطفــال.
•إعــادة تأهيــل وتوســعة شــبكة ميــاه
بطــول  0.9كــم.
•ومــن المتوقــع إنجــاز المشــروع مــع
نهايــة شــهر تمــوز .2016
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مسوحات ميدانية وتقييم مشاريع
تقييــم رضــى المواطنيــن مــن خدمــات
البلديــات (برنامــج تطويــر البلديــات)
قــام الصنــدوق بالتعاقــد مــع شــركة ألفــا ( )Alphaالدوليــة لألبحــاث
واســتطالعات الــرأي والمعلوماتيــة ،إلجــراء تقييــم رضــى المواطنين
عــن خدمــات البلديــات وتقييــم رضــى البلديــات عــن أداء الصنــدوق
فــي نهايــة الــدورة األولــى مــن المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج تطويــر
البلديــات وذلــك مــع نهايــة عــام ( )2015وعمــل مقارنــة مــع نتائــج
المســح الميدانــي الــذي تــم قبــل البــدء بالبرنامــج عــام (.)2012
تكونــت الفئــات المســتهدفة فــي التقييــم مــن المواطنيــن الذيــن
ســئلوا عــن رضاهــم عــن البلديــات مــن حيــث:
الخدمات التي تقدمها البلديات.التواصل بين بين البلدية والمواطنين.اإلضطالع على نشاطات البلدية.المشاركة المجتمعية.الشفافية.واشــتملت الدراســة كذلــك علــى تقييــم رضــى المســتفيدين
المباشــرين مــن برنامــج تطويــر البلديــات – المرحلــة الثانيــة.
حيــث تــم اســتهداف المواطنيــن والمؤسســات التــي شــاركت
بتحضيــر الخطــط اإلســتراتيجية للبلديــات .وأخيــرا ،إســتهدفت
الدراســة اإلستشــاريين المحلييــن الذيــن قامــوا بمســاعدة
البلديــات فــي مشــاريعها الخاصــة بالبنيــة التحتيــة .أخيــرا،
خرجــت الدراســة بتوصيــات ودروس مســتفادة مــن النتائــج
التجريبيــة للصنــدوق وللبلديــات.

تحليل مقارن حول رضا المواطنين عن خدمات البلديات
يوضــح الجــدول أدنــاه درجــات رضــا المواطنيــن كمــا ظهــر فــي
التقييــم األساســي قبــل البــدء فــي المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج
تطويــر البلديــات (نهايــة  ،)2012مقارنــة مــع درجــات الرضــا
للمواطنيــن الذيــن اســتفادوا مــن البرنامــج:
مؤشر الخدمات
الكهرباء
الماء
الصرف الصحي
النفايات الصلبة
الطرق
الحدائق والترفيه
التواصل
الوعي
الشراكة المجتمعية
الشفافية
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2012
العالمة
درجة الرضا
الكلية
55.4
51.5
65.3
45.9
51.6
44.1
32.2
72.2
31.6
23.2
37.3

2015
درجة
الرضا
60.7
54.1
65.1
60
60
38
76.4
35.4
19.5
34.8

العالمة
الكلية

56.2

تقييم رضا موظفي البلديات عن أداء الصندوق

تــم رصــد آراء  208موظــف بلديــة % 76 ،منهــم مــن بلديــات الضفــة
الغربيــة و % 24مــن بلديــات قطــاع غــزة .تبيــن مــن التقييــم بــأن
مــا مجموعــة  % 99.5ممــن قامــوا باإلجابــة أقــروا بــأن التواصــل مــع
الصنــدوق كان إمــا جيــدا أو جيــدا جــدا منهــم  .% 97األكثريــة مــن
الموظفيــن أو  % 93.8كانــوا راضــون جــدا عــن مســتوى اإلفصــاح
عــن الموازنــة الســنوية (الوضــوح والفهــم) مــن قبــل الصنــدوق،
وكذلــك  % 91.3منهــم أشــادوا بالشــفافية التــي يمتهنهــا الصنــدوق
فــي تبنــي المشــاريع التــي تطلبهــا البلديــات.

تقييــم درجــة رضــا المســتفيدين مــن مشــاريع البنــى
التحتيــة ضمــن برنامــج تطويــر البلديــات – المرحلــة األولــى
فيمــا يخــص رضــا المســتفيدين عــن الخدمــات التطويريــة للبنيــة
التحتيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق ،تبيــن أن  % 88.1ممــن اســتطلعت
آراؤهــم أجابــوا بأنهــم راضــون أو راضــون جــدا عــن هــذه المشــاريع،
مقارنــة بـــ  % 8.8فقــط ممكــن لــم يكونــوا راضيــن ،و  2%لــم يكونــوا
راضيــن بتاتــا .البقيــة (او  )% 1.3لــم يجيبــوا.

تحديــث تصنيــف البلديــات حســب مؤشــرات األداء
المعتمــدة لــدى الصنــدوق

فــي إطــار التقييــم النصفــي لبرنامــج تطويــر البلديــات قــام الصنــدوق
بتحديــث تصنيــف البلديــات حســب مؤشــرات األداء .وجديــر بالذكــر فــإن
الصنــدوق يعتمــد آليــة توزيــع المنــح والتــي يتــم فيهــا اســتخدام صيغــة
تســتند إلــى األداء مقترنــة بمنــح البنيــة التحتيــة فــي فلســطين .وافــق
صنــدوق البلديــات والشــركاء الممولــون علــى أن تكــون صيغــة تخصيص
المنــح النهائيــة كالتالــي :األداء  ٪50واإلحتياجــات  ٪20وعــدد الســكان
..٪30أمــا فيمــا يتعلــق بســلم األداء فإنــه وبعــد مناقشــات مســهبة بيــن
الصنــدوق والشــركاء المموليــن ،فقــد تــم االتفــاق علــى أن ســلم اإلرتقــاء
ســيكون مــن  11مســتوى صعــودا مــن أســفل إلــى أعلــى كالتالــي:
)(E, D, C, C+, C++, B, B+, B++, A, A+, A++
ضمــن كل فئــة ( B ،C ،D ،Eو  )Aتقــع مؤشــرات أداء رئيســية محــددة
تعكــس أداء البلديــة فــي اإلدارة الماليــة والتخطيــط والمســاءلة
االجتماعيــة وتوفيــر الخدمــات .بحيــث يتــم تخصيــص األمــوال علــى
أســاس الرتبــة أي أن البلديــات ذات الرتــب األعلــى مؤهلــة للحصــول
علــى تمويــل أعلــى مــن تلــك التــي تقبــع ضمــن ترتيــب أدنــى.
الرســم البيانــي :تصنيــف البلديــة قبــل وبعــد برنامــج تطويــر البلديــات
المرحلــة الثانيــة (الــدورة االولــى)

قصــص نجـــــاح
برنامــج تطويــر البلديــات هــو برنامــج رائــد فــي التنميــة واإلصــاح صممــه صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات بتوجيهــات مــن الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية .حيــث يــدرك بــأن الخطــوة األولــى نحــو تحســين الخدمــات البلديــة تكمــن فــي حكومــات محليــة تــدار بشــكل كفــؤ يخضــع للمســائلة.
يوفــر البرنامــج المنــح للبنيــة التحتيــة للبلديــات الفلســطينية ،مقرنــا ذلــك بتحســين األداء ،وتحســين القــدرات التشــغيلية والتخطيــط والقــدرة
الماليــة .إن حجــر األســاس لهــذا البرنامــج يكمــن فــي آليــة توزيــع المنــح ،وهــي طريقــة قائمــة علــى صيغــة توزيــع األمــوال للبلديــات علــى
أســاس الحاجــة ،وعــدد الســكان ،وممارســات اإلدارة الرشــيدة .يتــم تنفيــذ برنامــج  MDPIIفــي فتــرة ثــاث ســنوات ( )2016-2013مجــزأة إلــى
دورتيــن تقــارب كل منهمــا  18شــهرا.
لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية أربع نوافذ رئيسة وهي:

النافذة 1
توفــر هــذه النافــذة منــح قائمــة
علــى األداء لتقديــم الخدمــات
البلديــة فــي البلديــات المحــددة
ضمــن قانــون المجالــس المحليــة
رقــم ( )1لســنة  ،1997للقطاعــات
التــي تــم تحديدهــا في دليــل
العمليات فضــا عــن نفقــات
التشــغيل للبلديــات فــي قطــاع غــزة.
يتــم احتســاب مخصصــات البلديــات
ضمــن هــذه النافــذة باســتخدام آليــة
تخصيــص المنــح التــي تــم وضعهــا
حديثــا .حيــث تقــرر البلديــات كيفيــة
اســتخدام المنــح علــى أســاس
خططهــا التنمويــة اإلســتراتيجية
( )SDIPوبالتشــاور مــع المواطنيــن.

النافذة 4
تعمــل هــذه النافــذة علــى تمويــل
الرصــد والتقييــم ،واالتصــال
والتواصــل ،واإلشــراف الهندســي
لمشــاريع النافــذة األولــى،
ومصاريــف إدارة صنــدوق تطويــر
وإقــراض البلديــات.

النافذة 2
المبــادرة أو التعلــم واالبتــكار مــن
أجــل التنميــة البلديــة ،بمــا يشــمل
تنفيــذ قــرارات وسياســات وزارة الحكــم
المحلــي.
تقــوم هــذه النافــذة بتمويــل
بنــاء القــدرات فــي مجــال التنميــة
اإلقتصاديــة المحليــة ،اابلديــة
اإللكترونيــة ،االطاقــة المتجــددة.

النافذة 3
النافــذة الثالثة :تســاعد هــذه
النافــذة البلديــات علــى تحســين
تصنيــف أدائهــا الحالــي وفقــا
آلليــة توزيــع المنــح المذكــورة.
تقــدم هــذه النافــذة المســاعدة
الفنيــة لتحســين اإلدارة الماليــة،
وقــدرات التخطيــط والقــدرات
الفنيــة ال ســيما التشــغيل
والصيانــة وتنفــذ فــي دورتيــن
تقــارب كل منهمــا  18شــهرا.

النافذة 5
النافــذة الخامســة :تــم تصميــم هــذه النافــذة ضمــن مشــروع تطويــر
البلديــات المرحلــة الثانيــة إســتجابة لالحتياجــات الطارئــة لقطــاع غــزة فــي
أعقــاب حــرب الـــ 51يومــا علــى قطــاع غــزة ،والتــي إســتمرت بيــن تمــوز وآب
مــن عــام  .2014وفقــا لتقديــرات األضــرار اإلجماليــة والتــي تــم تقييمهــا فــي
العــام نفســه ،فــإن االضــرار التــي لحقــت فــي قطــاع عمــل البلديــات فــي
غــزة تقــدر بنحــو  58.6مليــون دوالر .يمــول هــذه النافــذة (البنــك الدولــي،
الحكومــة الدنماركيــة ضمــن الصنــدوق االســتئماني متعــدد المانحيــن (مــن
خــال البنــك الدولــي) ،بنــك التنميــة األلمانــي ( )KfWوالحكومــة البلجيكيــة
مــن خــال ( )BTCوكذلــك الوكالــة السويســرية للتنميــة (.)SDC
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مشروع ملعب البحر في دير البلح

حديقة ّ
علر

خــال وبعــد الهجــوم علــى غــزة فــي صيــف عــام  ،2014تلقــى صنــدوق
البلديــات تمويــا إضافيــا مــن خــال النافــذة الخامســة لالســتجابة
لالحتياجــات الملحــة للبلديــات فــي قطــاع غــزة .تهــدف المنحــة لتمويــل
ودعــم جهــود االســتجابة فــي حــاالت الطــوارئ فــي غــزة فــي أعقــاب
األضــرار التــي لحقــت فــي القطــاع وانقطــاع الخدمــات البلديــة ،وتوفيــر
التمويــل الــازم لمنــح االســتثمارات فــي بلديــات قطــاع غــزة للمســاعدة
فــي اســترجاع الخدمــات البلديــة التــي تعطلــت.
لــم تكــن فقــط قطاعــات الخدمــات فــي البلديــات المعنيــة هــي التــي تأثــرت
فحســب ،بــل تعــدت ذلــك لتشــمل أيضــا األشــخاص الذيــن تتضــروا نفســيا،
ممــا كان لــه أثــر ســلبي علــى حياتهــم وســلوكهم الطبيعــي .مــن هنــا
ظهــرت الحاجــة لمشــاريع تهــدف للتخفيــف مــن معانــاة المواطنيــن.
وحيــث أن بلديــة ديــر البلــح هــي أكبــر بلديــة فــي محافظــة الوســطى
فــي قطــاع غــزة ،جــاءت فكــرة مشــروع إلنشــاء ملعــب الشــاطئ .يهــدف
المشــروع إلــى إعــادة تأهيــل وتطويــر شــاطئ بحــر مدينــة ديــر البلــح،
وإزالــة األنقــاض والحطــام التــي تراكمــت فــي منطقــة الشــاطئ .لهــذا
الغــرض ،تــم بنــاء جــدران اســتنادية ،وإنشــاء ملعــب لكــرة القــدم .هــذا
الملعــب هــو األول مــن نوعــه علــى ســاحل قطــاع غــزة حيــث يخــدم معظــم
الســكان فــي محافظــة الوســطى.
أم يوســف ،وهــي مواطنــة مــن خــان يونــس ،زارت النــادي مــع عائلتهــا
وأثنــت علــى خدماتــه المتعــددة قائلــة“ :يكفــي أن تدفــع تذكــرة واحــدة
وتدخــل أنــت وعائلتــك بشــكل كامــل ،األطفــال يلعبــون ويحبــون المــكان،
ونحــن (األهــل) نجــد مكانــا للراحــة واإلســترخاء ”.وعنــد ســؤالها عــن
األســباب التــي تجعلهــا تقــوم بزيــارة ديــر البلــح قادمــة مــن خــان يونــس
أضافــت أم يوســف“ :ألن المــكان يســتحق أن نــزوره ،يكفــي أنــه مــكان
مريــح للعائلــة جميعــا ،نحــن بحاجــة ألماكــن مــن هــذا النــوع فــي (قطــاع)
غــزة” .يعتبــر ملعــب الشــاطئ ضــرورة ملحــة نظــرا إلنعــدام وجــود مناطــق
ترفيهيــة فــي هــذه المنطقــة مــن قبــل ،وقــد أعطــى لمدينــة ديــر البلــح
لمســة جماليــة ،وقــد أصبــح علــى الفــور معلمــا علــى ســاحل قطــاع غــزة
يجــذب عــددا كبيــرا مــن هــواة ممارســة الرياضــة وكــرة القــدم ،الرياضــة
األكثــر شــعبية بيــن الشــباب فــي قطــاع غــزة.
بلغــت تكلفــة المشــروع  150ألــف يــورو ،تضمنــت العديــد مــن األنشــطة
الفرعيــة ضمــن المشــروع ،كان أكبرهــا بناءملعــب الشــاطئ.
اليــوم ،يعتبــر هــذا الملعــب األكثــر نشــاطا مــن نوعــه فــي المنطقــة،
ويســتفيد مــن خدماتــه بشــكل مباشــر أكثــر مــن  25ألفــا مــن ســكان
المنطقــة .ويعــد مصــدرا مــدرا لمدخــات للبلديــة .كمــا قــد حفــزت االعــداد
الكبيــرة مــن فــرق الشــباب التــي تســتأجر الملعــب بلديــة ديــر البلــح التفكير
فــي زيــادة االســتثمار فــي هــذا المشــروع مــن خــال توســيع المرافــق
الترفيهيــة علــى شــاطئ البحــر ،بمــا فــي ذلــك إنشــاء ملعــب آمــن لألطفــال.

علــى بعــد  17كيلومتــرا شــمالي شــرق مدينــة طولكــرم ،تقــع بلــدة عــار،
تتربــع علــى أنقــاض حضــارات كنعانيــة ورومانيــة فــي عصــور مضــت.
بالرغــم مــن كونهــا بلــدة محــدودة اإلمكانــات ،إال أن توســطها شــمالي الضفــة
االغربيــة جعــل منهــا مركــزا للقــرى والبلــدات المحيطــة ومرتعــا للراغبيــن
باإلســتفادة مــن الخدمــات القليلــة التــي تقدمهــا البلديــة .تتشــابه عــار مــع
غيرهــا مــن البلــدات الفلســطينية صغيــرة الحجــم ،وخيــر مــا توفــره البلــدة
هــو توســطها للمناطــق المحيطــة ،ودفء أجوائهــا ،وطبيعتهــا الخالبــة.
كونهــا بــدأت بإســتقطاب العديــد مــن ســكان المناطــق المجــاورة ،فكــرت
بلديــة عــار بأســاليب اســتقطاب جديــدة لحــث الــزوار علــى قضــاء فتــرات
أطــول فــي البلــدة بمــا يعــود علــى البلــدة بالنفــع اإلقتصــادي واإلجتماعــي.
مــن هنــا كان الحلــم بإنشــاء حديقــة متعــددة اإلســتخدامات فــي عــار
تحتضــن ســاحات لممارســة الرياضــة ،وحديقــة لألطفــال ،ومســابح،
ومســاحات للعائــات ،ومنطقــة للتنــزه تتميــز بإطاللــة جذابــة ومناظــر خالبــة
تســتفيد مــن جمــال طبيعــة البلــدة.
تــم إنشــاء الحديقــة علــى عــدة مراحــل ،حيــث تضمنــت المرحلــة األولــى 50
دونمــا تحتــوي علــى مــا يزيــد عــن  1200مكانــا للجلــوس ،مســاحات لممارســة
رياضــة كــرة الطائــرة وكــرة الســلة ورياضــات أخــرى ،حديقــة لألطفــال،
وبركــة شــبه أولومبيــة .لــم تكــد البلديــة تنهــي عملهــا حتــى تفاجــأت بالنجــاح
الفــوري للمشــروع ،حيــث رحبــت الحديقــة بأفــواج مــن الــزوار الذيــن إنتظــروا
إفتتــاح الحديقــة ســواء ســكان البلــدة أو ســكان القــرى المحيطــة والمعروفــة
بإســم «قــرى الشــعراوية» ،وكذلــك مــن محافظــات الوطــن المختلفــة.
قــررت البلديــة أن يكــون الدخــول للحديقــة مجانيــا لمــن يرغــب بزيارتهــا،
علــى أن يقــوم الــزوار بدفــع مبالــغ رمزيــة أجــر المرافــق التــي يســتخدمونها
كالمالعــب والمســابح وذلــك إلعالــة العمــال الـــ 13الذيــن يعملــون فــي
الحديقــة وصيانــة مرافقهــا المختلفــة .وقــد قــررت البلديــة أن تعمــل علــى
توســيع الحديقــة فــي المراحــل الالحقــة لتغطــي مســاحة أكبــر ولكــي تحتــوي
علــى  3000مكانــا جديــدا للجلــوس ،كمــا وســتحتوي الحديقــة فــي المراحــل
القادمــة علــى حديقــة للطيــور «االولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين» كمــا أشــار
رئيــس بلديــة عــار ،الســيد ســفيان شــديد.
«لقــد دهشــنا مــن حجــم الــزوار مــن (مــدن) طولكــرم ونابلــس وجنيــن وقــرى
الشــعراوية» أضــاف رئيــس البلديــة ،مؤكــدا علــى أن الحديقــة هــي خدمــة
تقدمهــا البلديــة وجــزء مــن مهامهــا وإلتزاماتهــا تجــاه ســكانها وزوارهــا.
أمــا اليــوم ،فــا تــزال الحديقــة تســتقطب العديــد مــن الــزوار وخصوصــا فــي
فتــرات نهايــة األســبوع ،وكثيريــن مــن ســكان البلــدة باتــوا يعتبــرون الحديقــة
حديقــة منزلهــم الخاصــة ،يمضــون بهــا أوقاتــا طويلــة مــع أصدقائهــم
وعائالتهــم .إن حديقــة عــار هــي مثــل لقصــة نجــاح يجــب أن يحتــذى بــه،
ومحاولــة استنســاخها فــي أماكــن مختلفــة حســب الظــروف المالئمــة وطبيعــة
المناطــق المختلفــة ،لتوفيــر حيــاة أفضــل للمواطنيــن وإعطائهــم ســببا
حقيقيــا ليفخــروا بــه فــي بلداتهــم ومدنهــم.
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Dair Al balah Beach Play ground

Illar Park

During and after the assault on Gaza in the summer of 2014, the
MDLF received an additional financing through Window 5 in response
to the urgent needs of the municipalities in Gaza Strip. The proposed
Additional Funding would finance and support the emergency
response efforts in Gaza following the damages incurred and service
interruptions; also, to provide funding for investment grants for Gaza
municipalities to assist them in restoring critical municipal service
provision.
Not only were the service sectors at the municipalities enraptured,
but also the psychological life and the behavior of the people were
distressed, thus was the need for urgent interventions in Gaza to
alleviate the suffering of the people.
A project to establish the Beach Park in Deir Al Balah municipality
was launched. Deir Al Balah is the main municipality in the Middle
Governorate. The project was meant for the rehabilitation and
development of a large section of the shore of the sea of Deir al-Balah
by removing rubble and debris which was accumulated on the beach
area, also to build concrete retaining walls, as well as the establish a
football stadium (beach play ground). A stadium of this sort is the first
of its kind in the Gaza Strip, located immediately on the beachfront,
serving most of the people in the middle governorate.
Umm Youssef, a resident of Khan Younis who was visiting the Park
complimented the services the park offered, “with only one ticket we
can get the entire family in, the children enjoy it, we find a peaceful
place to relax”, when asked about the reasons that would encourage
her to make the drive from Khan Younis to Deir Al-Balah she responded
by saying that “it is worth the ride, it is a relaxing place for the whole
family, we needed places of this nature in Gaza [Strip]”. With a lack of
recreational areas in this region, the beach play ground added a touch
of aesthetic appeal to the city of Deir Al Balah, becoming an instant
landmark on the shore of the central area of Gaza Strip, attracting a
large number of people who wished to practice sports or wanted to
play football, a favorite sport among the young people.
The cost of the project was 150,000 Euros, which included many
activities that were implemented within the project, the largest of
which was to construct the beach play ground.
Today, this play ground is the most active in the region, serving more
than 25,000 inhabitants of the area. Furthermore, the financial
rewards for the municipality were improved due to the construction
of this facility.
Because of the great rush of sports clubs to rent the stadium, the
municipality of Deir Al Balah currently intends to invest more into this
facility by expanding recreational facilities on the beachfront, perhaps
also create a safe playground for children

About 17 KMs North East of Tulkarm lies the municipality of Illar,
standing over ancient Canaanite artifact and Roman remnants of
these civilizations that once inhabited the area. With its limited
social services, yet having a central location in the center of the
northern West Bank, the Municipality was becoming a service
center provider for surrounding villages. Not necessarily having
significant competitive advantages that stood out in comparison
with Palestinian towns of similar nature and size of population, the
best that the town could offer was its central location and warm yet
pleasant atmosphere.
Having already started to attract residents of surrounding villages
for services provided at the municipality as well as other businesses,
Illar Municipality needed to improve its services and further attract
more people to visit the town and extend the duration of their stay
for all the economic and social benefits that are to be reaped. The
municipality decided to establish a multi-purpose park in Illar that
hosts sports playgrounds, children parks, swimming pool, family
areas, picnic areas, with convenient facilities and excellent views that
utilize the natural beauty of Illar.
The park was established in several phases, the first phase which
was completed perches over 50 Dunums, boasts 1200 seating areas,
playgrounds for Volley ball and basketball as well as other sports,
children’s park, and a semi-Olympic swimming pool. The park
was an instant success, welcoming and influx of people from the
surrounding villages known collectively as Sha’rawiyeh, Jenin and
Nablus Governorates, as well as visitors from the nearby 48 areas.
The municipality decided to make entrance to the park free of
charge, yet chose to charge a nominal fee for the use of playgrounds
and swimming pools in order to maintain the park’s facility and
support its 13 workers, possibly also help enlarge the park during the
next phases. The extension of the park will increase the seating areas
to 3000, and will host a “Bird’s Zoo”, a first of it’s kind in Palestine”
according to a Sufian Shadid, Mayor of the municipality.
“We were amazed by the number of visitors from Tulkarm, Nablus,
Jenin and the Sha’rawyeh villages” the mayor added, emphasizing
the importance of providing this service by the municipality as part of
the municipality’s duties and obligations for its residents and visitors.
Today, the park still attracts a large number of visitors, specifically
over the weekends. Many residents call it their own backyard and
spend a significant amount of time there with friends and families.
The Illar Park is a successful example to be examined and copied
elsewhere on different scales, in order to provide better life for the
residents of municipalities and to compliment their sense of pride in
their own towns.

SUCCESS STORY
The Municipal Development Program is a ground-breaking new effort in development and reform designed by
the Municipal Development and Lending Fund (MDLF), under the guidance of the Palestinian National Authority.
The MDP recognizes that the first step towards improving municipal services lies in better-managed and more
accountable Local Governments.
The MDP provides infrastructure grants to Palestinian municipalities, and combines this with improved performance,
and improved capacity in operations, planning, and financial capacity.
Objectives:
Development Objective: to improve the municipal management/governance practices and to ensure the better
coverage of services with better quality.
Long Term Objective: to contribute in strengthening municipal governance to enable municipalities to become
creditworthy and thereby access resources from the market for investments that will enhance municipal service
delivery.
Funding Partners:
The MDPII is supported by the Palestinian National Authority along with the Agence Française de Development
(AFD), the Danish International Development Assistance (DANIDA), the Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida), the World Bank, the German Development Bank (KfW), the German International
Technical Cooperation (GIZ), the Netherlands (through VNG International) and the Switzerland (through SDC).
Program Windows:

Window 1

Window 2

infrastructure Investment

Window 4
Program Management

Innovative Projects

Window 3
Capacity Building

Window 5
Gaza Municipal Emergency Grants.
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Field Surveys and Projects’ Evaluation
Clients and Citizens Satisfaction
Assessment (End of Cycle I)

Municipal Staff (Clients) Satisfaction with MDLF Performance

Alpha International for Research, Polling and Informatics, was contracted to conduct the Midterm Assessment of the Client and Citizen Satisfaction at the end
of cycle 1-MDP II to measure against the 2012 Baseline
Assessment. The aim of the Clients and Citizens Satisfaction Assessment was to Assess the satisfaction of citizens with the performance of municipalities
Citizens who assessed their satisfaction with municipalities performance were asked to cast their opinions in
regards to:
• Services provided by municipalities
• Interaction
• Awareness
• Public Participation
• Transparency
The study also assessed the satisfaction of the direct
beneficiaries of the Municipal Development Program Phase II. The survey targeted citizens and organizations
who participated in SDIP updating process. Final target
group was the local consultants who supported the municipalities in the infrastructure projects. The study resulted with recommendations and lessons learned from
the experimental results of the MDLF.

Comparative Analysis for Citizens Satisfaction with the
Municipal Services

The descriptive table below shows the satisfaction
scores of citizens interviewed in the baseline survey
conducted before implementing the MDPII (end of
2012); compared with 2015 survey scores of the citizens
who benefited from the MDP II interventions:

Table : Citizen Satisfaction Sorce with Municipality Services
comparison (2012-2015)

Services
Indicators
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Electricity
Water
Sewage
Solid waste
Roads
Parks &
enteraimment
Interaction
Awareness
Public
Participation2
Transparency3

2012

Satisfaction Overall
Score
Score
55.4
51.5
65.3
51.6
44.1

45.9

2015

Satisfaction Overall
Score
Score
60.7
54.1
65.1
60
60

32.2

38

72.2
31.6

76.4
35.4

23.2

19.5

37.3

34.8

56.2

A total of 208 Municipal staff were interviewed; 76.0% of
them were from West Bank and 24.0% were from Gaza Strip.
Almost all of Municipal employees assess the interaction
and communications while working with MDLF to be good
or very good (99.5%). Almost all (93.8%) of the employees
were satisfied with the level of disclosure (clarity and
understanding) of Municipality project budget by the MDLF
and also almost all (91.3%) felt that the MDLF is transparent
in adopting the projects submitted by municipalities.

Satisfaction with MDP II Assistance in
Infrastructure Development

In regards to MDPII Assistance in Infrastructure Development,
the vast majority (88.1%) of the beneficiaries indicated that
they are satisfied or that they are very satisfied with these
projects compared to 8.8% who were not satisfied, 2.0% are
not satisfied at all; whereas 1.3% stated do not know’.

The Grant Allocation Mechanism Updated

The Grant Allocation Mechanism is the most important
element of the MDP. This is the first time a performance-based
formula has been used in conjunction with infrastructure
grants in Palestine. The MDLF and the FPs agreed that the
final allocation formula would be 50% performance, 20%
needs and 30% population, this new formula will be the basis
for fund allocation for MDPII/ window As for the scale ladder
as well as the key performance indicators; after having long
discussions between MDLF, MOLG and the Funding Partners,
it was agreed that the Scale Ladder will consist of 11 levels
from bottom-up: (E, D, C, C+, C++, B, B+, B++, A, A+, A++).
Within each ranking level (E, D, C, B and A) specific key
performance indicators were identified which reflect the
municipal performance in financial management, planning,
social accountability and municipal services provision. Funds
are allocated based on ranks; municipalities with higher
ranking will be eligible for more funding than those with
lower ranking.
Chart: Municipal Ranking (before and after MDPII – Cycle 01)

Development of Area C in the West Bank
As part of the Palestinian Government and the Ministry of Local Government
direction to support the
marginalized areas and
Area “C” through the
establishment of vital
development projects
(expected to contribute
to
strengthen
the
resilience of the citizens
in spite of the occupation
and
its
ongoing
measures to restrict
the establishment of
such projects) the MDLF was selected among a number of donors to be the
first to implement such projects on the ground. MDLF began to work in the
marginalized areas through the following two programs:

Development of Area “C” Program Funded by the EU (Phase I):

This Program is part of the agreement
signed between the Palestinian National
Authority (PNA) and the European
Union (EU), No INPI/776-023/2012,
signed on March, 19th 2013. The
agreement, which aims to develop
the so-called Area C, designated the
Municipal Development and Lending
Fund (MDLF) as the implementing
agency for the infrastructure component. The overall objective of this program
is to improve the social and economic conditions of Palestinian communities in
Area C which is critical for maintaining Palestinian presence in Area C and for
the development of the Palestinian economy.
The specific objective of this program is to improve access to basic infrastructure
in Area C through supporting the communities there with basic services
including “Community development projects, small scale infrastructure & social
infrastructure projects”. Particularly, the project will target the marginalized
communities in Area C who are urgently in need to get the basic services
including: “access to roads, access to water networks, new playgrounds,
additional class rooms, multi-purposes services centers and kinder gardens”
The first stage of the funding mounts EUR 2 million and has targeted nine
localities as follow. The Program is expected to directly benefit 3700 people
through implementing 14 projects in their areas; the expected outputs can be
summarized as follows:
• Paving of 2.2 km road including asphalting, tree plantation and street lighting
• Construction of 289 sq. m. classrooms
• Establishment of 568 sq. m. kindergartens
• Rehabilitation and expansion of the 1.1 km water network, in addition to the
water reservoir.
• Construction of 400 sq. Public buildings and facilities.
• Construction of a Basketball field and Volleyball covering an area of 536 sq.
m. with a canopy of the size of 50 sq. m., and a 100-sq.m. entrance to the
field.
The first phase of the project is expected to be completed in August of 2016.

Development of Area “C”
in the West Bank – SDC

An agreement was signed between
the Municipal Development and
Lending Fund and the Swiss Agency
for Development and Cooperation
(SDC) for the development of
marginalized Areas in the West
Bank (Area “C”) for 1.2 M USD in
November of 2014. The project aims
to improve the economic and social
conditions in these marginalized
areas through the improving
infrastructure,
support
basic
services and implementing projects
of Social and Developmental nature.
The project targets a group of
marginalized areas in Area “C”
by answering to basic needs
and services (Linking roads,
water
networks,
classrooms,
kindergartens). These projects
were identified through community
p a r ti c i p ati o n .
It is expected that more than 11,671
people will directly benefit from
these projects. Ten projects in
these areas will be implemented as
follows:
• Paving of 4.2 kilometers of roads
which includes asphalt application,
shoulders and sidewalks.
• Construct 150 square meters of
classrooms.
• Construct 150 square meters
kindergarten.
• Rehabilitate and expand 0.9 km of
water network
• The project is expected to be
completed in July of 2016.
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• International the progress on the
Local Economic Development
program funded by the Dutch
government as well as the progress
of implementation by the MDLF.

Signing of Contracts
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The MDLF has signed a number of
agreements meant to provide support
to developing Local Government Units.
These agreements included:
• Signing an agreement between the
MDLF and the GIZ for 400K EUROs for
the purpose of Building the Capacities
of the LGUs.
• Signing an agreement with the EU for
2M EUROs to develop infrastructure in
Areas “C”.
• Signing
a
Memorandum
of
Understanding with Coalition for
Accountability and Integrity – AMAN,
as part of the MDLFs efforts to
empower an environment which
better serves the citizens, in order
to institutionalize these efforts and
cooperate in improving the level
of services provided, and build the
municipal capacities with integrity,
transparency and equality.
• Signing agreements with the
municipalities benefiting from the
Local Economic Development project,
funded by VNG-International (Dutch).
• MDLF and Hebron Municipality
Agreement to operate the Hebron
Business Unit, valued at 100K EUR
as part of the second phase of the
Local Economic Development Project,
which is being financed through the
Dutch government through VNGInternational, and implemented
by the MDLF. The project aims at
establishing and operating a “Business
Unit”, considered a vital unit at the
Citizens Service Center at Hebron
Municipality. The unit is expected to
facilitate various business transactions
by citizens, and will facilitate the
service delivery through providing
citizens with knowledge regarding the
services offered at the municipality.
• Furthermore, a large number of
contracts was signed with local
technical consultants for various
projects.

MDLF and Social Accountability
The Municipal Development and Lending
Fund pays utmost attention to enhance
Social Accountability, thus achieving
its vision to achieve an effective and
able LGUs working for a better life for
citizens. Accordingly, the MDLF has
worked to strengthen the concepts of
Social Accountability through developing
manuals and procedures concerning matters of citizenship and communication
between local authorities and citizens, which embodies the concepts of good
governance.
In addition, the MDLF is working through the projects it implements to raise
awareness of citizens, and reactivate their role in municipal work through
encouraging them to participate in the planning and decision-making process,
taking into account a gender balance (especially women), people with disabilities,
and the youth. In addition it includes Social Accountability concepts such disclosure,
participation, response, monitoring and evaluation of the approved performance
indicators by the MDLF, which is the basis for the classification of municipalities.
The MDLF seeks through support of local bodies in the West Bank and Gaza Strip to
focus on the citizens through programs and projects implemented for the benefit
of those bodies, either through institutional development and technical assistance
programs, through infrastructure projects or pilot projects which directly impacts
citizens’ access to improved quality of services provided for them.

Participatory Monitoring and Evaluation
•

•

•

•

•

As part of MDLF’s strategy to enhance Social Accountability concepts, the
MDLF hired a team of experts from ABC Consulting Group to Support MDLF in
the Development, Testing and Finalizing of a Technical Assistance Tool –Titled
“Participatory Municipal Monitoring & Evaluation».
The overall objective of the M&E assignment is to develop, test, and finalize a
Technical Assistance Tool for participatory municipal M&E for Palestinian local
government units. The specific objectives of the assignment include supporting
municipalities in the improvement of their service quality based on learning
from participatory M&E processes; and enhancing the municipalities› capacity
to develop and give attention to expected outcomes in annual planning
processes of both citizens and municipalities. Also, enhancing municipalities›
understanding and practice of participatory M&E in that they can and do refer
to citizens and customers to monitor and evaluate their services.
The MDLF expects simple participatory M&E systems to be established
and tested on a set of municipalities. The knowledge and understanding of
participatory M&E methods is also expected to be enhanced amongst MDLF’s
employees.
So far, twelve (12) municipalities were targeted and assessed with a special
questionnaire. In addition, 4 focus groups sessions were conducted in the West
Bank and Gaza (3 in the West Bank and 1 in Gaza). In total, over 80 municipalities
were engaged in focus group discussions. The consultant is currently engaged
in compiling the results of interviews, focus group discussions, and meetings in
order to develop the framework for the PM&E manual, expected to be ready
by the end of 2016.
The MDLF hopes that M&E will enhance communication between
municipalities and citizens in-line with the concepts of Social Accountability
and good governance

International Participation
• The MDLF participated in a
number of international seminars
and workshops, including joining
the Palestinian delegation in
the Netherlands lead by the
Palestinian Prime Minister H.E.
Rami Hamdallah to discuss mutual
cooperation in the field of Local
Government.
• The MDLF has joined the
A ffi l i ate d N et wo r k fo r S o c i a l
Accountability
(ANSA).

Field Visits
Technical team from the MDLF
and a number of representative of
Financing Partners, participated in a
number of field visits to witness the
progress of projects carried out by
the MDLF. These visits included:
• A field visit for a number of villages
and towns around the Qalqilia
Governorate, joined by a senior
delegation from the EU, in order
to witness progress at a number
of projects being carried out in
the marginalized areas as part of
the Project to develop Area C.
• A field visit to Illar to view the
progress of the Rain-water
drainage network, a project with
a total budget of 148,465 EUROs,
and part of MDPIII.
• Field visits to a number of LGUs

•
in Hebron Governorate, notably
the area known as Masafer Yatta,
Dura, Karmel, and Yatta. All part
of the Developing of Area “C”
program.
• A field visit accompanied by a
senior delegation from the EU
was carried out to Imm al-Lahem
village council, part of Developing
of Area C project.

Receiving Delegations
The MDLF welcomed a large number of
local as well as international delegations,
and missions consisting of its Financing
Partners in order to discuss a number of
projects. These delegations included:
• MDPII – Midterm Review Mission:
A Mid-Term Review (MTR) mission
for the MDPII was carried out jointly
by the Financing Partners (FPs).
The mission used the MTR as the
opportunity to assess the project’s
performance in depth and initiate
adjustments if necessary. More
specifically, the mission objectives
were to assess continued relevance
of the Project Development Objective
(PDO) and determine whether the
Project components support the
achievement of the PDO, evaluate
the project performance through
reviewing the implementation
progress, financing requirements
and results framework and review
project compliance with regard to
safeguards, procurement, legal and
financial audits
• MDLF and the Swiss Agency for
Development and Cooperation
(SDC) discussed the Swiss strategy to
support the local government sector
in Palestine, also conferred the latest
updates on the development projects
implemented by municipalities, as
well as working in “Area C”.
• A management team from the
MDLF met with a delegation from
the Danish Agency for International
Development (DANIDA) to talk about
the latest developments in the Local
Development Perogramme – Phase III.

•

•

•

•

During a visit to Palestine, The
Deputy President of the Belgian
International Cooperation was
briefed on the role of MDLF in the
local government sector in Palestine,
how it implements a number of
programs to strengthen the capacity
of LGUs, and supports various
projects, especially infrastructure and
development projects and Capacity
Building packages, for a better life for
the Palestinian people.
Delegates
from
the
British
International Cooperation Agency
visited to the MDLF in order to explore
ways to enhance joint cooperation
between England and Palestine in the
Local Governance Sector.
A senior delegation from the World
Bank visited the MDLF to learn about
the Local Government sector in
Palestine and the process of urban
planning therein.
Also, MDLF received a mission from
the World Bank to assess the financial
performance of the municipalities.
The purpose of the mission was to
assess the work of the local bodies in
terms of providing financial services
as well as how it benefits from the
proceeds.
Regional Director of KfW visited the
MDLF in order to be briefed on the
MDLF’s role in supporting Palestinian
Local Government and its related
programs.

• Various MDLF department-managers
deliberated with VNG-
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Activities and Events
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Workshops

Completed Projects

The Municipal Development and
Lending Fund conducted several
workshops in various fields in both
the West Bank and Gaza Strip, these
included:
• The MDLF carried out workshops
in the West Bank and Gaza Strip
to discuss the preliminary phases
of the upcoming Municipal
Development Program, Phase III.
• As part of the Local Development
Program (LDPIII) the MDLF carried
out workshops for the benefit of
South Salfit and the Dura Rural
Area to develop their SDIPs and
Physical Plans.
• As part of Window II (Pilot
Learning and Innovation) the
MDLF conducted workshops
around the West Bank and Gaza
Strip regarding the Pilot Project
to connect the municipalities with
Solar Energy using Photovoltaic
panels.
• In cooperation with the Palestinian
Contractors Union, the MDLF
carried out a workshop about the
Procurement Processes between
contractors and municipalities, and
the mechanism for implementing
infrastructure projects.

• MDLF Implemented the Citizens
Service Center at Qatanna Local
Council. The MDLF finished the
implementation of a Citizens
Service Center on the ground
floor of the Local Council
building. The Center is expected
to provide the citizens with
more efficient and effective
service delivery methods,
through connecting the center
with various departments at
the municipality.
• The MDLF completed paving
internal roads in al-Muttahida
municipality as part of the
Municipal
Development
Program - Phase I / 2nd cycle.
• Rehabilitation and paving of the
entrance to the municipality
of Bruqin was completed. The
project was funded by the
Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC) and
implemented MDLF as part of
the program for Marginalized
Communities in the West Bank,
valued at 188,476 Euros, which
included asphalt work side
walks.
• Also as part of the program for
Marginalized Communities in
the West Bank - Area “C”, which
is funded by the European
Union and being implemented
by the MDLF, a multi-use hall in
Izzbet-Attabeeb was completed
for 13,845 Euros, as well as a
project to establish a sports
stadium in Ras al-Tira with a
total value of 77,224 Euros.
• Furthermore, as part of the
Development of Marginalized
Areas in Area “C”, funded by the
Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC) a

project for rehabilitation and
paving of internal roads in the
Rashaida project, worth 75,000
dollars was completed.
• Under Local Development
Program - Phase III a number
of infrastructure projects were
completed for the benefit of
the Joint Service Council for
Planning and Development
in Dura Rural Areas. Total
value of these projects was
one million dollars funded
by DANIDA. The projects
included adding classrooms
for elementary boys school in
Emmerich, adding classrooms
for secondary girls school in
Al-Rmadhi, and paving the
road linking Kharsa, Abda and
Fureidis - (for the first phase),
and the rehabilitation of the
road linking Al-Yassiriya with
Tabaga.
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Since 2005, the Municipal Development and Lending Fund
has kept the momentum in providing services to the Local
Government Units in West Bank and Gaza Strip without
delay, in line with the Government policies concerning the
Local Government Sector development. The MDLF has
translated these policies into implementable programs/
projects set to improve the performance of LGUs, in full
transparency and with high credibility.
Throughout the previous years, MDLF has established
many centers to provide services in education, health,
sports, culture, as well as numerous infrastructure projects
including roads, water, wastewater, and electricity. Other
pilot projects which had a positive impact on citizens is
the Citizen Service Centers as well as the development
of Strategic Plans for all municipalities, along with other
Capacity Building initiatives aimed at increasing the
capacity of municipal employees in the fields of finance
and administration.
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