مشروع تحسين خدمات الحكم المحلي()LGSIP

وصف المشروع:
ن
تحسي خدمات الحكم المحل هو تعزيز نظام تمويل الحكومة المحلية وتحسين تقديم الخدمات المحلية
الهدف اإلنمائي لمشروع
في برامج القرى  .يعتمد البرنامج على هدف برنامج دعم القرى للسلطة الفلسطينية المتمثل في تعزيز المساءلة المحلية من خالل
تحسين مشاركة أصحاب المصلحة وتعزيز النظم والعمليات المؤسسية إلشراك المواطنين.

يشتمل مشروع  LGSIPعلى توفير البنية التحتية على مستوى القرى من خالل الجمع بين دعم االستثمار في مجالس القرى 241
مع دعم محدد لمتطلبات االستثمار في "المنطقة  ، "Cإلى جانب ترتيبات التنفيذ لمعالجة قيود قدرة رأس المال االستثماري .تبلغ
مدة  LGSIPخمس سنوات من  2016إلى  2020وتتألف من المكونات التالية:

)(iمنح رأس المال السنوية لتقديم الخدمات المحلية :تقدم الخدمات المحلية من خالل المجالس القروية.
)(iiمنح رأس المال المشروطة لالستثمار في المشاريع المشتركة :توفر البنية التحتية من خالل المشاريع المشتركة.
( )iدعم القدرات لتقوية مؤسسات الحكم المحلي.
) (ivاستثمارات في "المنطقة ج".

تمويل البرنامج:
تلقت السلطة الفلسطينية منحة من البنك الدولي بمبلغ  5ماليين دوالر أمريكي للصندوق الدولي للقروض الصغيرة  ،يتم توجيهها
عبر األنظمة الحكومية  ،باستخدام أداة تمويل برنامج البنك الدولي لتحقيق النتائج ( .)PforRتبلغ التزامات البرنامج اإلضافية التي
سيتم تمويلها بشكل مشترك باستخدام  PforRكأداة 15 ،مليون دوالر أمريكي  ،بما في ذلك  13مليون دوالر أمريكي تمولها
حكومة السويد من خالل الصندوق االستئماني المتعدد المانحين  -برنامج تطوير البنية التحتية ( ، )MDTF-PIDالذي يديره البنك
الدولي  ،والتزام يعادل  2مليون دوالر من السلطة الفلسطينية .باإلضافة إلى هذه المبالغ  ،سيتم تمويل ما مجموعه  8مليون يورو
من قبل  KFWبشكل خاص لدعم المكون الثاني من البرنامج  ،وهي المشاريع المشتركة من خالل صندوق تطوير الموارد كما
هو موضح في الجدول  54أدناه.

الجدول  :54تمويل  LGSIPلكل متبرع
مصدر

Modality

المبلغ

السلطة الفلسطينية

تمويل مشترك

$2M

البنك الدولي

PforR

$5M

PID MDTF

تمويل مشترك ()PforR

$ 13 M

KFW

تمويل موازي

EUR 8 M

المنح السنوية األولى للمجالس القروية ()2017-2016

-

تم الكشف عن جميع الميزانيات التي يبلغ مجموعها  ، 63من خالل موقع  .baladiyat.psمشيرا إلى أنه سيتم نشره
من خالل برنامج اإلدارة العامة للموازنة  ،بعد االنتهاء من الموافقات من وزارة الحكم المحلي.
وافقت لجنة المشروع على قائمة  61مجلس قرية مؤهلة.
بلغ إجمالي القيمة المقدرة للمشاريع المدرجة لعام  2017من خالل  1.684 LGSIPمليون دوالر أمريكي  ،حيث
ستكون مساهمة المجالس القروية لتغطية الفرق بين المبلغ المخصص والتكلفة المقدرة.
تبلغ قيمة المخصصات المالية للمجالس القروية المؤهلة البالغ عددها  61مجلسا  1،541،682دوالرا أمريكيا حيث
يتم وصف حالة تنفيذ المشروع على النحو التالي:
دوالرا
●  14مجلس قروي كبير من أصل  61مجلس قروي مؤهل بمخصصات إجمالية تبلغ 661،482
ً
أمريكيًا.
●  14مجلسا قرويا صغيرا من أصل  61مجلسا قرويا مؤهال  -أعضاء في شركات  JSCsمؤهلة  -بإجمالي
تخصيص  234،239دوالر أمريكي.
●  33مجلسا قرويا صغيرا من أصل  61مجلسا قرويا مؤهلين وليسوا أعضاء في  JSCمؤهلين  ،وبالتالي
وقعوا اتفاقيات مع أقرب بلدية أو مجلس قروي كبير مؤهل (مجموع مخصصاتهم هو  645،961دوالر).

-

من حيث حالة التنفيذ  ،من أصل  61مجلسا ً قرويا ً  ،أكمل  27مجلسا ً قرويا ً مشاريعهم في ( )2017و  34مجلسا ً
قرويا ً دمجوا الجولة األولى مع تخصيص الجولة الثانية ليتم تنفيذه في (.)2019-2018

-

المنح السنوية للدورة الثانية لمجالس القرى ()2018-2017

-

تم الكشف عن جميع خطط التنمية المستلمة علنًا من خالل طريقة أو طريقتين  ،وهما )1( :البوابة  /الموقع اإللكتروني
لوحدات الحكومة المحلية ، baladiyat.ps :ما مجموعه  )2( .139من خالل صفحات الشبكات االجتماعية للمجالس
القروية.
تم الكشف عن جميع الميزانيات المقدمة  ،والتي يبلغ مجموعها  ، 139من خالل موقع  .baladiyat.psالحظ أنه
سيتم نشره من خالل برنامج اإلدارة العامة للموازنة  ،بعد االنتهاء من الموافقات من وزارة الحكم المحلي.
تمت الموافقة على قائمة المجالس القروية المؤهلة  139من قبل لجنة المشروع  ،منها  17مجالس قروية تقع في
سا قرويًا فقط من قبل المكون األول للمشروع.
المنطقة ج  ،مما يعني أنه سيتم استهداف  122مجل ً

-

دوالرا أمريكيًا يستهدف 122
من حيث المنح السنوية للمجالس القروية المؤهلة  ،يبلغ إجمالي ما قيمته 3،296،889
ً
مجلس قروي مؤهل .ومنها:

-

-

●  37مجالس قروية كبيرة بإجمالي تخصيص  1،721،484دوالر أمريكي.
●  33مجالس قروية صغيرة  -أعضاء في شركات  JSCsمؤهلة  -بمخصصات إجمالية تبلغ  600.534دوالر
أمريكي.
●  52مجالس قروية صغيرة  -أعضاء في لجنة الخدمات المشتركة غير المؤهلة  -بإجمالي تخصيص قدره
دوالرا أمريكيًا.
974.871
ً
من حيث حالة التنفيذ  ،تم االنتهاء من جميع المشاريع بنجاح.

المنح السنوية للدورة الثالثة لمجالس القرى ()2019-2018
-

تم الكشف عن جميع خطط التنمية المستلمة علنا من خالل طريقة أو طريقتين  ،وهما )1( :البوابة  /الموقع اإللكتروني
لوحدات الحكومة المحلية  ،: baladiyat.psما مجموعه  )2( .204من خالل صفحات الشبكات االجتماعية للمجالس
القروية.
تم الكشف عن جميع الميزانيات المقدمة  ،والتي يبلغ مجموعها  ، 204من خالل موقع  .MOLGالحظ أنه سيتم
نشره من خالل برنامج اإلدارة العامة للموازنة  ،بعد االنتهاء من الموافقات من وزارة الحكم المحلي.

-

تمت الموافقة على قائمة  204مجالس قروية مؤهلة من قبل لجنة المشروع  ،منها  31مجالس قروية تقع في المنطقة
سا قرويًا فقط من قبل المكون األول للمشروع.
ج  ،مما يعني أنه سيتم استهداف  173مجل ً

-

من حيث المنح السنوية للمجالس القروية المؤهلة  ،بلغ إجمالي ما قيمته مليون دوالر أمريكي  4،275،351هدفًا
الستضافة  173مجلس قروي مؤهل .ومنها:

-

-

●  35مجالس قروية كبيرة بمخصصات إجمالية قدرها مليون و  1665.063دوالر أمريكي.
●  138مجالس قروية صغيرة بإجمالي تخصيص  2،610،288مليون دوالر أمريكي.
من حيث حالة التنفيذ  ،من بين  173مجلس قروي كبير أو صغير مؤهل ( ،بدأ  136مجلس قروي في إعداد وثائق
العطاء لمشاريعهم  ،و  37مجلس قروي تعد وثائق مشاريعهم)
مزيد من التركيز على المجالس القروية التي بدأت عملية الشراء  ،من بين  136مجالس قروية  ،منحت  108مجالس
قروية مشاريعها (قيد أو تم تسليمها) بقيمة مليون دوالر أمريكي  )2،818،154وما زال  28مجلس قروي يقيمون
العروض.

المنح السنوية الرابعة للمجالس القروية ()2020-2019
-

-

تم الكشف عن جميع خطط التنمية المستلمة علنًا من خالل طريقة واحدة أو طريقتين  ،وهما )1( :البوابة  /الموقع
اإللكتروني لوحدات الحكومة المحلية ، baladiyat.ps :ما مجموعه  )2( .204من خالل صفحات الشبكات
االجتماعية للمجالس القروية.
تم الكشف عن جميع الميزانيات التي يبلغ عددها  ، 204من خالل موقع  .MOLGمشيرا إلى أنه سيتم نشره من
خالل برنامج اإلدارة العامة للموازنة  ،بعد االنتهاء من الموافقات من وزارة الحكم المحلي.
تمت الموافقة على قائمة  204مجالس قروية مؤهلة من قبل لجنة المشروع بحلول  12ديسمبر .2019
وبلغت قيمة تخصيص المشاريع المدرجة لعام  2020من خالل  4،301،280 LGSIPمليون دوالر أمريكي  ،حيث
ستكون مساهمة المجالس القروية لتغطية الفرق بين المبلغ المخصص والتكلفة المقدرة.

-

توزع قيمة التخصيصات المالية على  204مجلس قروي مؤهل على النحو التالي:
●  34مجالس قروية كبيرة من أصل  204مجالس قروية مؤهلة بإجمالي تخصيص  1.613907مليون دوالر
أمريكي.
●  170مجلس قروي صغير من أصل  204مجلس قروي مؤهل بإجمالي تخصيص مليون دوالر أمريكي
.2.687373
صغيرا من أصل  204مجلس قروي مؤهلين وليسوا أعضاء في لجنة مشاركة مشتركة
سا قرويًا
●  88مجل ً
ً
مؤهلة  ،وبالتالي وقعوا اتفاقيات مع أقرب بلدية أو مجلس قروي كبير مؤهل

-

من حيث حالة التنفيذ  ،من بين  204مجالس قروية  ،يقوم  178مجلسا ً قرويا ً بإعداد ملفات تعريف مشاريعهم

