
 (LGRDP IIالمرحلة الثانية ) –برنامج إصالح وتطوير الحكم المحلي 

 

وع  :عن المشر

 

 –وافقت بلجيكا عىل اعتبار قطاع الحكم المحىلي ضمن أولويات التعاون البلجيكي 

ي برنامجها 
. وبناء عليه، قبلت بلجيكا دعم وزارة الحكم المحىلي ف  ي

الخمسي  الفلسطين 

نامج جهود  ". ويدعم البر لإلصالح "دعم برنامج إصالح وتطوير الحكم المحىلي

ي التوجه نحو الالمركزية من خالل تقوية الحكومات المحلية األصغر وغبر 
الحكومة ف 

القابلة للحياة وتحويلها إىل هيئات فعالة وأكبر استدامة وذلك عبر تنفيذ سياسة 

كة للخدمات. كما الحكومة القاضية بدمج هيئات ال حكم المحىلي وإنشاء تداببر مشبر

ي وزارة الحكم المحىلي 
نامج التطوير المؤسسي لبعض الدوائر المختارة ف  يدعم البر

كا ي برنامج تطوير البلديات الذي يتلقر تمويال مشبر
 .والمساهمة ف 

 

نامج  :وصف البر

 

ي نظام الحكم 
نامج هو تعزيز المؤسسات والقدرات اإلدارية ف  الهدف العام من البر

. أما الهدف الخاص فهو دعم اإلصالح المؤسسي من خالل تحسير  القدرات  المحىلي

ي التجمعات المختارة المكونة من هيئات حكم محىلي أصغر وتحسير  
والخدمات ف 

. ويشمل  ح عىل ثالثة القدرات المؤسسية لوزارة الحكم المحىلي نامج المقبر البر

 :مكونات وهي 

 

 

 



 

نامج إصالح وتطوير الحكم المحلي والنتائج الخمس  المكونات الثالثة لبر

 :الرئيسية

 

 

ي وزارة الحكم المحىلي  –الشق األول 
 :دعم بناء القدرات ف 

 

ي الق
. كما بينا ف  سم الشق األول من التدخل موجه نحو بناء قدرات وزارة الحكم المحىلي

ي 
اتيجية متناسقة لبناء القدرات ف  السابق، فقد اتخذت عدة خطوات لتطوير اسبر

الوزارة، بشكل أساس عىل مستوى التقييم والتشخيص ووضع األهداف. ولكن، كما 

اتيجية للوزارة للسنوات  ي اإلطار االسبر
ومبادرات التنمية  2014-2010ذكر ف 

ية، بما يشمل توصيفات وظيفية المرتبطة بها، فإن وضع هيكلية إدارية وتنظيم

ومسميات وتصنيفات وظيفية واضحة وأدلة وتوجيهات ونظام لتقييم األداء هو أحد 

. والمعلوم أن الهيكلية  2010األهداف لسنة  وعليه ما زال هذا التحدي غبر ملنر

ي وضع خطة متسقة ومستدام لبناء القدرات
 .اإلدارية والتنظيمية الواضحة حاسمة ف 

 

 

 

 

 جةالنتي

ي وزارة الحكم المحىلي والقادرة عىل تنفيذ خطة الوزارة : 1 قلشا
الدوائر المنتقاة ف 

اتيجية  .االسبر

 



: إصالح ورفع قدرات وتحسير  خدمات هيئات الحكم المحىلي األصغر،  2الشق 

ي هيئات 
نامج عملية اإلصالح وبناء القدرات وتحسير  الخدمات ف  حيث يدع البر

ي التجم
 فيم ايىلي الحكم المحىلي األصغر ف 

 :عات األربعة المختارة كما نبير 

 

 بيتا

 بيت لقيا

 جورة الشمع

 الكرمل

ي أربعة مجاالت عمومية وهي  و 
 :تتلقر الهيئات المحلية الدعم ف 

 

: الدراسات والمعلومات والحمالت والتشاورات لتيسبر عملية  التطوير المؤسسي

اتيجية للتنمية واالستثمار ووضع الخطط  ي ذلك وضع خطة اسبر
دمج مناسبة بما ف 

يائية  .الفبر 

ي تعيير  الموظفير  وتدريبهم 
بناء قدرات الهيئات المحلية: من خالل الدعم المؤقت ف 

ي بناء وتجهبر  الهيئات وإعداد األدل
ها، وكذلك الدعم ف  ة وبرامج الحاسوب وغبر

 .المكاتب

ي تعتبر أولية محلية بما 
البنية التحتية والخدمات: الدعم الماىلي لتنفيذ المشاري    ع النر

كبر  عىل 
ها. وسوف يكون البر فيها مشاري    ع المياه والنفايات والطرق والكهرباء وغبر

ي تسهل من تقديم الخدمات بشكل م
ي التجمعات المختارة االستثمارات النر

ك ف  شبر

من الهيئات المحلية األصغر؛ وسيتم تحديد القطاعات المؤهلة لهذا الدعم من 

نامج  .خالل اللجنة التوجيهية للبر

االقتصادي: النشاطات االجتماعية وحمالت التوعية  –التطوير االجتماعي 

ي اله
ية،  والدراسات التقييمية، ومراكز الخدمة الموحدة ف  يئات المحلية الجماهبر



ي رفع مستوى مشاركة المواطنير  والمساءلة من األسفل إىل 
وغبر ذلك مما يسهم ف 

ي البداية، سوف يتوجه الدعم لهيئات الحكم المحىلي 
ي الهيئات المحلية. ف 

األعىل ف 

ي تحمل صفة مجالس قروية أو لجان مشاري    ع، ولكن من المتوقع أن يتغبر 
األصغر النر

ة لتصبح بلديات. ويجب أن يكون القرار المتعلق بالدمج وضع هذه الهيئات السابق

ي يمكن أن تتلقر الدعم سيستند إىل  –نابعا من الطلب 
أي أن اختيار التجمعات النر

الطلب المحىلي الذي ترفعه الهيئات المحلية نفسها إلعادة الهيكلة. ويمكن دعم 

كة  حتمل أن الغالبية ولكن من الم –التداببر البديلة الرامية لتقديم خدمات مشبر

العظىم من الهيئات المحلية األصغر سوف تفضل مأسسة وضعها كهيئات محلية 

 .لتتحول رسميا إىل مجالس بلدية

كة  – 2النتيجة  ي التجمعات المختارة طورت تداببر مؤسسية مشبر
الهيئات المحلية ف 

كة وللدمج  مناسبة لتقديم الخدمات المشبر

 

م المحىلي المختارة تحسنت بسبب تحسن قدرات هيئات الحك – 3النتيجة 

ية واإلدارة المالية وتقديم الخدمات والمساءلة  .التخطيط وإدارة الموارد البشر

 

ي تقدمها هيئات الحكم المحىلي من خالل تطوير  – 4النتيجة 
ي الخدمات النر

تحسن ف 

ي التجمعات األربعة
 .بنية تحتية مستدامة ف 

 

ثا )تواؤما مع برنامج تطوير البلديات(. دعم البلديات المدمجة حدي – 3الشق 

ي لم تدخل  –هو ضمان أن تحصل البلديات المنشأة حديثا  3الهدف من الشق 
والنر

نامج تطوير البلديات القائم  ي دورة التخطيط الحالية لبر
أن تحصل عىل إمكانية  –ف 

اضحة الوصول للموارد المالية )المنح لالستثمارات الرأسمالية( بناء عىل معايبر و 

ي برنامج تطوير 
ومستندة لألداء )أي تتماشر مع اإلجراءات التشغيلية الواردة ف 

البلديات(. ويجب النظر للمساهمة البلجيكية تحت هذا الشق الثالث عىل أنها مؤشر 

ي هذا القطاع، حيث إن برنامج تطوير 
ام بلجيكا بتناسق عمل المانحير  ف  عىل البر 



ي تحظ  بتمويل متعدد األطراف. البلديات حنر تاريخه هو المبادر 
ة الوحيدة النر

، فإن التدخل البلجيكي ابتداء من كانون ثان  وما بعده،  2001ولشكل محدد أكبر

ي الحصول عىل التمويل من خالل نظام 
سوف يسمح للبلديات المدمجة حديثا ف 

ي نافذته األوىل
نامج تطوير البلديات ف   .شبيه ببر

 


