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آب/أغسطس 2017
الورق معاد تدويره بنسبة  ،%100ورق أبيض
معاد تدويره
الطباعة متت بأحبار خالية من الزيوت املعدنية،
ثاين أكسيد الكربون مع َّوض
الصورة األوىل :أحمد عودة
تصميم :فابيان إ ِفرت ،ك ِونِغز ِف ْن ِ ْت
طباعة :بونيفاتيوس ش م م
عىل التطوير املشرتك ألسس حلول محلية إزاء
قضايا عاملية.

On behalf of

مرشوع الرشاكات البلدية األملانية
الفلسطينية

ما الذي نتوقعه من البلديات؟
 Å Åتوفُّر االستعداد لاللتزام بالرشاكة عىل املدى الطويل من أجل
التنمية.
 Å Åتوفُّر االستعداد للمشاركة الف َّعالة يف مرشوع وكالة خدمات
املجالس البلدية يف عامل واحد هذا وإبرام مذكَّرة تفاهم ()MoU
بني بلديات الرشاكة ووكالة خدمات املجالس البلدية يف عامل واحد
SKEW/ Engagement Global

تصوير أندرياس غرارس

تصوير كورنيليا دانِتسيك

تصوير أحمد عودة

ما هو املرشوع؟

ماذا نقدم للبلديات؟

بتكليف من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ()BMZ
تدعم وكالة خدمات املجالس البلدية يف عامل واحد SKEW/
 Engagement Globalجهود التنمية التي تقوم بها الرشاكات البلدية
األملانية الفلسطينية.

Å

إىل من نتو َّجه؟

يتو َّجه عرضنا إىل البلديات األملانية التي لديها رشاكة بلدية أو رشاكة
مرشوع مع بلدية يف املناطق الفلسطينية ،وإىل البلديات األملانية التي
تهيئ لعقد مثل هذه الرشاكات ،أو املهتمة بها ،كام يتو َّجه إىل البلديات
الفلسطينية التي عقدت رشاكة مع بلديات أملانية.

Å
Å
Å

Å

ما الذي نريد تحقيقه؟

Å

ينصب اهتاممنا عىل التعاون الطويل األمد والب َّناء بني بلديات الرشاكة
بغية التطوير املشرتك ألسس حلول محلية إزاء قضايا عاملية.
ويهدف التعاون بني البلديات إىل املساهمة يف التنمية االقتصادية
واالجتامعية وتحسني الظروف املعيشية للسكان الفلسطينيني ،إضافة
إىل ذلك تعزيز املؤسسات الفلسطينية عىل مستوى البلديات من خالل
التعاون املشرتك وتبادل الخربات املتخصصة.

Å
Å

Åاملشورة واملعلومات حول الجهود املتعلقة بالرشاكات البلدية
األملانية الفلسطينية يف قضايا التنمية.
Åتنفيذ ومتويل لقاءات دولية سنوية للرشاكات والتشبيك تنظمها
بلدية من أملانيا أو من املناطق الفلسطينية تنظم اللقاء.
Åتنفيذ ومتويل لقاءات للشبكات الوطنية بالتعاون مع بلدية
تنظم اللقاء يف املناطق الفلسطينية أو أملانيا.
Åالدعم االختصايص ومتويل إيفاد خرباء (ت ُـنظمه رشاكات
البلديات بنفسها) مرة يف السنة لكل رشاكة من أجل تبادل
الخربات املتخصصة املتعلقة بالتنمية و/أو العمل عىل تطوير
مشاريع مشرتكة.
 Åتنفيذ ومتويل رحالت استطالعية برفقة مختصني للمعنيني يف
البلديات املهتمة بإقامة مرشوع رشاكة جديد ،بغية التع ُّرف عىل
الهياكل البلدية يف البلد الرشيك املنشود.
Åدورة تأهيل للعاملني يف البلديات الرشيكة لفهم تاريخ
وجغرافيا وحضارة وسياسة البلد الرشيك ورفع مستوى الوعي
بثقافته.
 Åدعم عمل البلديات األملانية التعليمي وتوفري املعلومات
الخاصة بالسياسة التنموية.
Åتقديم استشارات لتحديد وتطوير مشاريع مشرتكة ملموسة
والحصول عىل عروض الدعم املفتوحة التي تقدمها وكالة
خدمات املجالس البلدية يف عامل واحد ( )SKEWللرشاكات
البلدية التي تعمل عىل التنمية.

Å Åفرز موظفني تابعني للبلدية ذاتها ليعملوا عىل تخطيط املرشوع
وااللتزام بتنفيذ أنشطة مشاريع الرشاكة.

