
 1 

 

  
State of Palestine 

 
Ministry of Finance and Planning 

 

 
 

Consulat Général de 
France à Jérusalem 

 
State of Palestine 

 
Ministry of Local 

Government 

 
 

 الفلسطيني للتعاون -يصندوق الدعم الثنائي الفرنس

 الالمركزي

 
 

 
 

 نظام تقديم الطلبات
 (2018 الدفعة الثالثة)

 
2016-2018 

 
 
 



 2 

 
 
 
 

 لمقدمةا

 

الهيئات على اتفاق حول الدعم الثنائي للتعاون الالمركزي ما بين  2013تموز  11تم التوقيع بتاريخ 

وزارة التخطيط الفلسطينية وطينية، من قبل وزارة الحكم المحلي الفلس المحلية الفرنسية والفلسطينية

 القنصلية الفرنسية العامة في القدس.و

 

بما يتوافق مع الصالحيات في إدارة المشاريع المحلية الفلسطينية الهيئات قدرات هدف هذه اآللية هو تقوية 

 والمجاالت التي حددها لهم القانون.

 

يتم اختيارها من قبل لجنة  المركزي   عاونتمشاريع تمويل طلبات بالتقدم عملية تتمحور اآللية حول 

 مشتركة توجيهي ة 

 

 

بالشراكة من قبل  ،(2018-2016المقترحة لمدة تتراوح من عام الى ثالث اعوام ) ،هذه اآللية إدارةيتم 

لقنصلية اوالفرنسية، والتنمية الدولية وزارة الخارجية في  مفوضية العمل الخارجي للهيئات المحلي ة

 .الفلسطينية ووزارة المالي ةالحكم المحلي  تيوزاروعامة في القدس، الفرنسية ال

  

في تدرج  أنعلى ه اآللية ذله يورو كل عام 150000مبلغ  والتنمية الدولي ة تخصص وزارة الخارجية

دوالر  100000بمبلغ تساهم السلطة الفلسطيني ة  . الفرنسي الميزانيات المخصصة في قانون الموازنة

 مدى الثالث السنوات. امريكي على

 

 التقدم للمشاريع. إجراءاتيفصل النظام الحالي 
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 شروط التأهيل -1
 آهلية المتقدمين - أ
 

يستهدف تقديم الطلبات الهيئات المحلي ة الفرنسي ة والفلسطيني ة وطواقمها من أجل تلق ي مشاريع، من الممكن 

.أن يتم تمويلها بشكل مشترك في حال تم اختيارها، في إطار ش  راكة تعاون المركزي 

 

 

في جميع الحاالت، ينبغي أن تتم إدارة المشروع من قبل هيئة أو عدة هيئات محلي ة فرنسي ة أو طواقمها 

بالشراكة مع هيئة أو عدة هيئات محلي ة فلسطيني ة. ومن الممكن تفويض إدارة المشروع، على سبيل المثال، 

وع مباشرة الهيئات المحلي ة مستغال  كفاءاتها وقدراتها على لجمعي ة أو شركة. لكن  ينبغي أن يشرك المشر

حشد قدرات الجهات الفاعلة في أراضيها مع ضمان اإلدارة االستراتيجي ة والتمويلي ة للمشروع. فلن يتم 

 اختيار المشروع إذا كان الدور الذي تلعبه الهيئة المحلي ة التي تطرحه تمويلي ا فقط.
 

محلية هيئة محلية فرنسية واحدة وهيئة ما لم يقدم بالشراكة على األقل ما بين  ذاإال يعتبر الطلب مؤهال 

 .(،مجلس قروية )محافظة، بلدية، مجلس محلي، مخيم الجئينواحد ةفلسطيني

 

 مجاالت التعاون - ب
 

مع في إدارة المشاريع بما يتوافق أو طواقمها المحلية الفلسطينية الهيئات هدف هذه اآللية هو تقوية قدرات 

الشريكة الهيئات يجب أن تعكس الطلبات التي تتقدم بها  الصالحيات والمجاالت التي حددها لهم القانون.

 .فعليةمشاريع تطوير 

 

اتفق الجانبان الفرنسي هذا و .جميع المشاريع والنشاطات الواقعة في األراضي الفلسطينية مؤهلة للتقديم

الطبقات األكثر تهميشا في قطاع غزة، عم الهادفة إلى دللمشاريع تعطى األفضلية أن والفلسطيني على 

 منطقة ج المتضررة من جدار الفصل والمجاورة له، ومخيمات الالجئين. 

 

 األولويات -ج

 

 كز على:ترتتعطى األفضلية للمشاريع التي 

 

  التنمي ة الريفي ة، والزراعة، واألمن الغذائي .1
 

تساهم في تشجيع الزراعة المحلي ة في األراضي  ترمي هذه األولوي ة إلى دعم المشاريع التي

الفلسطيني ة، وتطوير وتعزيز قطاعات اإلنتاج ال سي ما الغذائي ة، وتحسين وتنظيم قنوات التسويق 

 )جـ(.والتصنيع والتوزيع. وتولى أهمي ة خاصة لمشاريع استغالل األراضي في مناطق 

 

ي، إدارة النفايات .2  المياه، الصرف الصح 
 

هذه األولوي ة المشاريع الرامية إلى تحسين إدارة خدمات المياه، والصرف الصحي تستهدف 

والنفايات من خالل تنظيم الدورات التدريبي ة، والمساعدة الفني ة للمشغلين )استغالل الشبكات(، 

ع بما وتوعية السك ان، وتمويل الدراسات االستراتيجي ة والبنى التحتي ة. وينبغي أن تُنَف ذ هذه المشاري
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رها الوكالة الفرنسي ة للتنمية.  يتماشى مع توجيهات سلطة المياه الفلسطيني ة ومع األعمال التي تطو 

  ."% نفايات1وستعطى األفضلي ة للمشاريع التي تنف ذ أحكام "قانون أودان سانتيني" وآلي ة "

 

 حماية األطفال والمساواة بين الجنسين .3
 

ع هذه األولوي ة المشاريع اله ادفة إلى حماية حقوق الطفل والمرأة وتعزيز رفاهيتهم من خالل تشج 

تحسين فرص حصولهم على التعليم والتدريب، والخدمات الصحي ة )بما في ذلك الجنسي ة 

واإلنجابي ة(، والنشاطات الرياضي ة ومن خالل تعزيز قدرات الخدمات االجتماعي ة للسلطات 

  .ة واالجتماعي ةالمحلي ة الفلسطيني ة والمراكز الثقافي  

 

ع المشاريع الرامي ة إلى تمكين النساء والفتيات، وتوفير فرص العمل وتعزيز روح  كما تشج 

  .المبادرة ومناهضة العنف المرتبط بنوع الجنس

 

  الثقاقة، السياحة، التراث .4
 

دامة، تستهدف هذه األولوي ة المشاريع الرامية إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات تنمية لسياحة مست

ومسؤولة ومتعاونة، وإلى تعزيز التراث الثقافي والطبيعي في سبيل توليد النمو  وتحقيق التنمية 

  .المتوازنة لألراضي الفلسطيني ة

 

 التنمية االقتصادي ة لألراضي  .5
 

تماشيا مع أولويات وزارة الحكم المحل ي، تهدف هذه األولوي ة إلى دعم السلطات المحلي ة 

  .سبيل خلق الظروف المالئمة لتنمية اقتصادي ة محلي ة على أراضيهاالفلسطيني ة في 

 

ع هذه األولوي ة المشاريع التي تعزز ظهور شراكات اقتصادي ة ومشاركة مؤسسات  كما تشج 

)التمويل المشترك، تقديم الخبرات( في تكوين ومواكبة والقطاع الخاص الفلسطيني فرنسي ة 

 المشاريع.  

 

 لمؤهلةغير االمشاريع  -د

 

 المحلية الفلسطينية أو الفرنسية.الهيئات التي تقدم من غير المشاريع 

 

 النشاطات التالية: إحدىبشكل شامل أو جزئي على المشاريع التي ترتكز 

 ، مصاريف تشغيل(أثاثأو  أجهزة)شراء  أقسامهاالمحلية أو لهيئات امصاريف تشغيل  -

 للمشروع األوليةالمهمات أو الدراسات  -
 )مواصالت، سيارات، مخازن، الخ(تصرف في فرنسا لوجستية  نفقات تغطية -
 المساهمة في صندوق تطوير محلي آخر -
 ةخاصتبرعات أو بريد )أدوية، كتب، الخ( أو  إرسالشحن ومصاريف  -
 برامج تبادل الطلبة والشباب -

 

روع، قد تتمكن في المش االنشطة المدرجة تشابك المشروع ونوعية اال أنه وبحسب  .غبر مؤهلة للتقدم

من ميزانية  %20وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية بدعم بعض هذه االنشطة في حدود 

 المشروع.
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 مدة المشروع -هـ

 

 شهرا بحسب تاريخ التقديم ومتطلبات أنشطة المشروع. 12تكون مدة تنفيذ المشروع 

 

 قيمة الدعم المشترك -و

 

% من التمويل. 35في كل مشروع  الفرنسية خارجي ة والتن مية الدولي ة ال تتجاوز مساهمة وزارة الشؤون ال

%. وستقوم هيئة أو 45لكن في حال تقاسم المشروع مع الهيئات المحلي ة الفرنسي ة، قد تصل المساهمة إلى 

 %. 20هيئات محلي ة فرنسي ة بتمويل ما تبق ى حيث ال تتجاوز قيمة المساهمة 
 

   ي الفلسطينية بحسب نوعية المشروع وتماشيه مع أولويات الوزارة.تساهم وزارة الحكم المحل
 

% والهيئة أو الهيئات المحلي ة الفلسطيني ة بما 35تشارك الهيئة أو الهيئات المحلي ة الفرنسي ة بما ال يقل عن 

 % من القيمة اإلجمالي ة للمشروع. 10ال يقل  عن 

 

علة للهيئة المحلي ة األجنبي ة الشريكة. فتعد  هذه المساهمة ضمانا ينبغي السعي قدر اإلمكان إلى المشاركة الفا

 لتخصيص األموال ولفعالي ة المساعدة. 
 

 

 معايير االختيار  -2

 
 المعاملة بالمثل بين األراضي  -أ 
 

ينبغي أن تقد م المشاريع المؤه لة ضمانات لحسن المعاملة بالمثل لصالح سكان الهيئات المحلي ة الشريكة من 

 نسا ومن فلسطين.فر
 
 الرصد والتقييم والتأثيرات على األراضي -ب
 

% من الميزاني ة لجهاز رصد وتقييم األعمال، على أساس 7ينبغي تخصيص ما ال يقل  عما نسبته 

مؤش رات تقييم أثر كمي ة ونوعي ة واضحة وذات صلة، وذلك في األرض الفلسطيني ة وفي األرض الفرنسي ة 

 مثال لجدول رصد وتقييم. على حٍد سواء. مرفق
 
 المساواة بين الرجل والمرأة والشباب  –ج 
 

تمنح األولوي ة للمشاريع التي تُظهر ملفاتها إنخراطا متوازنا للنساء والرجال في تسييرها. فعلى سبيل 

 المثال، يُطلب تطبيق المساواة في نوع الجنس في إطار الدعوات إلى الندوات. 
 
 حلي ة مشاركة الشركات الم -د
 

تمنح األفضلي ة للمشاريع التي تخطط فيها الهيئات المحلي ة الشريكة إشراك شركة أو عدة شركات من 

أراضيها للمساهمة في أعمالها ) تمويل مشترك، تقديم الخبرات، الخ .. (. وأيضا يتم تشجيع مشاركة 
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تي تدير المشروع، مثل األقطاب المنظمات الفدرالي ة أو التي تربطها عالقة بشركات الهيئة المحلي ة ال

 التنافسي ة، والمشاريع العنقودية  ووكاالت التنمية االقتصادية.
 
 التبادلي ة والمواءمة  -هـ 
 

حيث تتشارك في سبيل  -اثنتان عل األقل –تمنح االولوي ة للمشاريع التي تديرها العديد من الهيئات المحلي ة 

 عمالهم.إعطاء المزيد من التماسك والفعالي ة أل
 
 
يمكن أن تتم هذه التبادلي ة في فرنسا على األرض اإلقليمي ة بدعم من  الشبكات اإلقليمية ألصحاب  •

ة.   المصلحة المتعددين، وفي فلسطين بدعم من وزارة الحكم المحل ي ومن القنصلية الفرنسي ة العام 
 
تتقارب فيما بينها وتنس ق أعمالها حتى يتعي ن على الهيئات المحلي ة التي تعمل في المنطقة ذاتها أن  •

 تكون مشاريعهم مؤه لة.
 
المشاريع الجديدة المقترحة على أرض هيئة محلي ة فلسطيني ة شريكة، والتي يجري فيها العمل على  •

مشاريع وشراكات أخرى مع هيئة أو عدة هيئات فرنسي ة، لن تكون مؤهل ة إال  في حال الربط الجي د 

مشروع الجديد والمشروع أو المشاريع األخرى على األرض بحيث تقوم مختلف األطراف والتنسيق بين ال

 المعني ة بصياغته بشكل واضح ) بريد مشترك على سبيل المثال(. 
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 تدشينه إعالميا إلىمن تقديم الطلب  -3
 

 الدعم  اتتقديم طلب  - أ

 

 على الطلب المقدم أن يشمل الوثائق التالية:

 ةالمطلوب الدعمالشريكة وتوضح قيمة للهيئات لرؤساء التنفيذيين رسالة تقديم موقعة من ا -

 مفصل عن المشروعوصف  -
 جدول المصاريف المتوقعة -
 جدول للمساهمات المتوفرة -
 الجدول الزمني للمشروع -

 

عبر موقع وزارة الخارجية  لب )بالفرنسية والعربية( وأية وثائق أخرىالمحلية إنزال الطالهيئات تستطيع 

 وموقع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.  http://diplomatie.gouv.fr/cncdالفرنسية والتنمية الدولية 

 

  استالم الطلبات - ب
 

 .2017اكتوبر/تشرين أول  4 بتاريخالدفعة الثالثة يتم فتح باب التقدم لمشاريع 

 

 2018يناير/كانون ثاني  30 لطلبات حتىتستمر عملية استالم ا

 

على الهيئة الفرنسية القائمة على المشروع تقديم الطلب عبر فيتوجب  فيما يخص الهيئات المحلية الفرنسية

أية طلب . ولن يتم قبول بحسب االجراءات المعتمدة. www.cncd.frللتعاون الالمركزي الموقع االلكتروني 

  بنسخته الورقية.

على الهيئة خلق حساب لها على الموقع للحصول على كلمة مرور خاصة تسمح لهم بتقديم الملف 

 ومتابعته.

يمكن الحصول على كتيب تعليمات تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع وزارة الخارجية والتنمية الدولية 

 الفرنسية 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-
decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-
deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect 

 

فيتوجب ارسال الطلب باللغة العربية عبر البريد االلكتروني للسيد  الهيئات المحلي ة الفلسطيني ةفيما يخص 

باالضافة الى تقديم الطلب بنسخته الورقية الى مقر  )alaweh@hotmail.comwalid_h (وليد أبو الحالوة 

 الفرنسي".-وزارة الحكم المحلي تحت مغلف معنون "صندوق الدعم المشترك الفلسطيني

تقوم وزارة الحكم المحل ي، بعد استالم الطلبات، بإرسال نسخة كاملة لكاف ة الملفات إلى وزارة المالي ة، 

 وعين من اجتماع اللجنة التوجيهي ة واختيار المشاريع.وذلك قبل أسب
 

( إلى الهيئات المحلي ة بريد خط يم )بريد الكتروني ويقتضي استالم المشروع إرسال أو تسليم إخطار استال

وزارة الشؤون وتقوم للهيئات المحلي ة الفلسطيني ة، بارسال الكتاب  وزارة الحكم المحل يتقوم الشريكة )

 للهيئات المحلي ة الفرنسي ة(.بارسال الكتاب والتنمية الدولي ة الخارجي ة 

 

 

http://diplomatie.gouv.fr/cncd
http://www.cncd.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/supports-de-communication-de-la-cooperation-decentralisee/article/guide-deposer-sa-candidature-a-un-appel-a-projets-maedi-dgm-daect
mailto:walid_halaweh@hotmail.com
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 اختيار المشاريع -ج

 

الحكم المحلي فيما يخص الجانب الفلسطيني،  الطلبات المستلمة من قبل وزارةوفرز يتم عمل الئحة 

يما يخص فالعامة وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية مفوضية العمل الخارجي للهيئات المحلي ة في و

 الجانب الفرنسي.

 

تصنيفها بحسب والقرارات حول المشاريع  ألخذواختيار المشاريع مرة كل عام  اإلشرافتجتمع لجنة 

 :اآلتي

 الشريكةالهيئات  إلىرسالة قبول واتفاقية التمويل  إرسالالمشروع مقبول: يتم  -

ل التحفظات: طلب المشروع مقبول مع تحفظات: يتم سرد هذه التحفظات في رسالة. من أشكا -

 ، ضرورة الحصول على دعم من طرف آخر مقدما، الخ.إضافيةمعلومات 
في الدراسة  التعمقالمزيد من  إلى: بحسب اللجنة يحتاج الطلب الدراسةالمشروع يصنف تحت  -

 تقديم الطلب السنة التالية مع التعديالت. إعادةيطلب من الهيئة الشريكة و
 تقديمه أو تعديله.  المشروع مرفوض. ال يمكن إعادة -

 

 صرف الدعمآلية  -د

 

 يتم صرف الدعم بحسب اآلتي:

 

المنحة المقدمة بصرف  باإليعازالفرنسية والتنمية الدولية لجانب الفرنسي: تقوم وزارة الخارجية ل -

  .وصرف المنحة توقع اتفاقية دعممحافظة المنطقة التي تقوم بالى  المحلية الفرنسيةللهيئة 
ويسمح لوزارة الحكم المحلي  حساب خاص بالمشروعيتم تحويل المبلغ الى  : ينيللجانب الفلسط -

 ملية الرقابة عليه ب

 

شرط تقديم ب السنة يتم صرف المنحة على دفعات متساوية سنويا كانت مدة تنفيذ المشروع تتعدى إذا

من مبالغ أو أكثر % 60يساوي لما إثباتات عن صرف باإلضافة إلى والتقييم سنوية عن التنفيذ تقارير 

 المتبقية.صرف الدفعة للتمكن من األولى الدفعات 

 

 التقرير النهائي للتنفيذ -هـ

 

 أشهر من تاريخ انتهاء المشروع. 3من اإلجباري تقديم تقرير نهائي عن التنفيذ وذلك خالل فترة 

 

 ب المالي.، األول يتعلق بالجانب التقني والثاني يتعلق بالجانجزئين التقريريجب أن يشمل 

 

 ر المشروع واستمرارية نتائجه.ثتعطى أهمية لتحليل أ

 

 ومالي:تجدون على العنوان التالي مثاال على تقرير تقني 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-
methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique.  

 

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/cofinancements-outils-et-guide-pratique
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 اإلعالم -و

 

 . اإلعالم مفصلة ومحددة الميزانيةمشروع على شق ألنشطة التمويل يشمل طلب 

 

وزارة الشؤون الخارجي ة والتنمي ة الدولي ة ووزارة قبل  منإعالمي بيان ينبغي أن يفضي كل  مشروع إلى 

 ، سك ان الهيئة المحلي ة الفرنسي ة وسك ان الهيئة المحلي ة الشريكة في فلسطين على حٍد سواء. لالحكم المحلي 

ولذكر دعم وزارة الشؤون الخارجي ة البيان لهذا ويُنتَظر أن يتم إرفاق في تقرير التنفيذ، ورقة ثبوتي ة 

 والتنمية الدولي ة ووزارة الحكم المحل ي الفلسطيني ة.

 

الخارجية  يتتعلق بالمشروع على شعار وزارات تشمل منشورات المشروع أو أية فعالية إعالميةيجب ان 

 .الفلسطينية الفرنسية والحكم المحليوالتنمية الدولية 

 
 ام تقديم الطلباتأسلوب حوكمة نظ -4

 
 اللجنة التوجيهي ة واختيار المشاريع  –أ 
 

بصفتها الهيئة السياسي ة لحوكمة نظام تقديم الطلبات وللتشاور مع ممثلي الهيئات المحلي ة، تجتمع اللجنة 

التوجيهي ة مرة واحد على األقل كل  عام. حيث تقوم بتحديد التوجيهات لتقديم الطلبات وتعمل على 

ة التق دم في أعماله ورسم ضمان اال ستخدام السليم لصندوق الدعم المشترك من خالل التأكد من صح 

ميزاني ته المالي ة. وإن اقتضت الحاجة، يمكن وضع معايير إضافي ة الختيار المشاريع وفقا لقدرات 

 الصندوق. 
 

الصوابي ة الذي تضعه  من المشاريع استناداً إلى إشعار بصفتها هيئة اختيار المشاريع، تقوم بالتحقق

اللجنة اإلداري ة. وبهذا الشأن، تجتمع اللجنة اإلداري ة كل ما اقتضت الحاجة )بما في ذلك التواصل عن 

 بعد(.
 

اتها :   تتضمن مهم 
 

 .نشر المعلومات المتعل قة بنشاطات البرنامج 
 .توجيه مشاريع التعاون الالمركزي المقد مة في سبيل الحصول على تمويل مشترك 
  كل مشروع.التاكيد على القرارات المتخذة ل 
  في إطار مشاريع التمويل المشترك.التي تتم  أنشطة االعالم رصد 

 

 

 من :تتكون اللجنة 

 الطرف الفلسطينيعن  الطرف الفرنسي عن  

أو ممثل  القنصل العام الفرنسي- رئاسة مشتركة

  عنه

مفو ض العمل الخارجي للهيئات -

 المحلي ة

ممثل كم المحلي أو وزير الح -

 هعن

 نشاطمستشار التعاون وال  - أعضاء

 الثقافي

 المالي ة ممثل عن وزارة  -
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 ملحق التعاون في قسم التعاون -

 الثقافي النشاطو

 

  

 مراقبين

 

ممثل عن الوكالة الفرنسية  -

 للتنمية

ممثل عن شبكة التعاون  -

 فلسطينمن أجل الالمركزي 

ني ممثل عن االتحاد الفلسطي -

 للهيئات المحلي ة 

 

 

ممثل عن فيدرالي ة  -

 (CUF)الهيئات المحلي ة 

 

 

 اللجنة اإلداري ة  -ب
 

اللجنة اإلداري ة هي الهيئة الدائمة إلدارة الحوار واالقتراحات بين السلطات الفلسطيني ة والفرنسي ة. كما 

 تلعب دور سكرتارية هذا النظام. 
 

ة في القدس ولموفضي ة العمل تخضع للسلطة المشتركة لوزارة الح ، وللقنصلي ة الفرنسي ة العام  كم المحلي 

 الخارجي للهيئات المحلي ة. 
 

 اللجنة مكل فة بتنفيذ نظام تقديم الطلبات. وبهذا الصدد، تتول ى مسؤولي ة ما يلي : 
 

 تي كال البلدين ضمان الربط  بين اللجنة التوجيهي ة، والهيئات المحلي ة الفرنسي ة والفلسطيني ة ووزار

 اللتين تديران صندوق الدعم المشترك. 
 .ضمان توجيه مشاريع التعاون الالمركزي المقد مة في سبيل الحصول على تمويل مشترك 
  تحضير إشعار مدى صوابي ة طلبات التمويل المشترك، وحال اقتضت الحاجة، يتم التماس

 لدولة، الخ .. (.إشعارات خارجي ة )مثال : أقسام الخدمات الالمركزي ة ل
  التحقق من تقارير التنفيذ والتقييم وحال اقتضت الحاجة، توجيه طلب الحصول على معلومات

 اضافي ة من المستفيد من التمويل المشترك.
  تم في إطار مشاريع التمويل المشترك.تالتي أنشطة االعالم رصد مدى امتثال 

 
 

 تتكون اللجنة مما يلي : 
 

 لحكم المحل ي الفلسطيني ة من أجل ضمان متابعة العملي ات المقررة.مسؤول تعي نه وزارة ا -
 

ة من أجل ضمان متابعة العملي ات المقررة.الفرنسية مسؤول تعي نه القنصلي ة  -  العام 
 

ة متابعة التعاون الالمركزي الفرنسي - الفلسطيني  لدى مفوضي ة العمل -المكل ف أوالمكل فة بمهم 

 الخارجي للهيئات المحلي ة.
 

ة متابعة التعاون الالمركزي الفرنسي - الفلسطيني  لدى فيدرالي ة الهيئات -المكل ف أوالمكل فة بمهم 

 ( Cités Unies Franceالمحلي ة )
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 جهات االتصال
 

 

ة في القدس:  عن القنصلي ة الفرنسي ة العام 

 

 ديلفين دفوا، المكل فة ببعثة التعاون الالمركزي.
ludivine.salambo@diplomatie.gouv.fr 

 

 
 عن وزارة الحكم المحل ي الفلسطيني ة :

 

 السيد وليد أبو الحالوة 
walid_halaweh@hotmail.com 

mailto:ludivine.salambo@diplomatie.gouv.fr
mailto:ludivine.salambo@diplomatie.gouv.fr
mailto:walid_halaweh@hotmail.com
mailto:walid_halaweh@hotmail.com

