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أهداف ورؤية
االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية

)APLA( االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية

 يضــم تحــت رايتــه كافــة الهيئــات املحليــة 
ً
 شــامال

ً
هــو مؤسســة شــبه حكوميــة تشــكل إطــارا

الفلسطينية ويعمل معها ومن أجلها ويقدم خدمات لها ملساعدتها في تقديم خدمات أفضل 
للمواطنين ويدافع عن حقوقها ويمثلها على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وقد تأسس 

االتحــاد فــي 1997/6/19 فــي محافظــة القــدس الشــريف.

 الرؤية:

“االتحاد مؤسسة مهنية، مستقلة، تقوم على عضوية الهيئات املحلية الفلسطينية وتلعب 
 وبنــاًء فــي تطويــر الهيئــات املحليــة وتوحيــد صفوفهــا وتمثليهــا والدفــاع عــن مصالحهــا 

ً
 هامــا

ً
دورا

بطريقــة مهنيــة فعالــة”.

الرسالة:

“االتحــاد املؤسســة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات املحليــة وتعمــل معهــا ومــن أجلهــا لتوحيدهــا 
وتمثيلها والدفاع عنها ودعم أعضائها لتمكينهم وتطويرهم وتحقيق استقالليتها وتعمل وفق 
أســس مبــادئ الحكــم املحلــي الرشــيد الــذي يقــوم علــى أســاس مشــاركة املواطنيــن فــي الحكــم 

املحلــي”.

 أهداف االتحاد:

1 ..
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
تمثيل الهيئات املحلية محليا

تعزيز الروابط والعالقات بين الهيئات املحلية الفلسطينية.. 2

املســاهمة فــي تطويــر أداء الهيئــات املحليــة مــن خــالل تســهيل تبــادل املعلومــات والخبــرات . 3
فيمــا بينها.

املساهمة في تنسيق موقف الهيئات املحلية تجاه عالقتها بالسلطة املركزية.. 4

مســاعدة الهيئــات املحليــة فــي مجــاالت تســاهم فــي تطويــر أداء عامليهــا، وذلــك بتوفيــر . 5
التدريــب املناســب لهــم فــي مجــاالت إداريــة وفنيــة حديثــة.
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تطويــر العالقــات الخارجيــة لألعضــاء، ووضــع االتحــاد والهيئــات املحليــة فــي املــكان املالئم . 6
لهــم بيــن االتحادات العاملية.

ممارســة كافــة أدوات وأســاليب الضغــط واملناصــرة علــى الجهــات املركزيــة والتشــريعية . 7
والشــركات مقدمــة الخدمــات مــن أجــل إنصــاف ومســاعدة الهيئــات املحليــة.
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النظام الداخلي
لالتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية

الفصل األول
تعريفات:

مادة )1(: يقصد بالكلمات التالية املعنى الوارد إلى جانب كل منهما:

االتحاد: االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.

الهيئة: الهيئة العامة لالتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.

الهيئة اإلدارية: الهيئة اإلدارية لالتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.

الهيئة التنفيذية: الهيئة التنفيذية لالتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.

العضو: الهيئة املحلية املنتســبة لالتحاد وفق شــروط العضوية واملســددة لرســوم االشــتراك 
ويمثلهــا رئيــس الهيئــة املحليــة.

الرئيس: رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.

الهيئــة املحليــة: هــي الهيئــة املحليــة املعرفــة بموجــب قانــون الهيئــات املحليــة رقــم 1 لســنة 
1997، وهــي وحــدة الحكــم املحلــي فــي نطــاق جغرافــي وإداري معيــن.

الفصل الثاني
تشكيل االتحاد

مادة )٢(:

يشــكل فــي فلســطين اتحــاد عــام للهيئــات املحليــة يســمى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات املحليــة 
بموجــب املرســوم الرئا�ســي الصــادر بتاريــخ 2002/12/10 ومقــره فــي العاصمــة مدينــة القــدس 

ويحــق لــه فتــح أي فــروع أخــرى فــي أي مــكان آخــر فــي فلســطين.
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مادة )٣(:

 رئيس االتحاد أو من ينيبه.
ً
يمثل االتحاد قانونا

مادة )٤(:

يتمتــع االتحــاد بالشــخصية االعتباريــة ويحــق لــه أن يمتلــك مــن األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة 
مــا يحتاجــه لتحقيــق أغراضــه.

الفصل الثالث
أهداف االتحاد وغاياته

مادة )٥(:

يهدف االتحاد إلى:

الدفاع عن حقوق ومصالح األعضاء.. 1

فــي إيجــاد حــوار متبــادل بينهــم وبيــن كافــة الــوزارات واملؤسســات . 2 مســاعدة األعضــاء 
مــن تقديــم الخدمــات العامــة املطلوبــة منهــم. الرســمية األخــرى لتمكيــن األعضــاء 

دعــم أعضــاءه علــى املســتوى الفــردي والجماعــي للقيــام بمهامهــم بمــا يخــدم املصلحــة . 3
العامــة.

جمــع وتوزيــع املعلومــات املتعلقــة بالهيئــات املحليــة والقيــام بدراســات وأبحــاث تســاعد . 4
تطويرهــا.

تقديــم الخدمــات االستشــارية واملســاعدات الفنيــة والتقنيــة لجميــع األعضــاء لتطويــر . 5
أدائهــم فــي تقديــم الخدمــات العامــة، فــي ســبيل تحقيــق األهــداف الســابقة.

• لالتحاد القيام بما يلي:

تمثيل الهيئات املحلية محليا وعربيا ودوليا.. 1

تمثيل مصالح و قضايا الهيئات املحلية املشتركة في صندوق تطوير  وإقراض البلديات . 2
من خالل عضوية االتحاد في مجلس إدارة الصندوق.

تمثيــل مواقــف ومصالــح الهيئــات املحليــة املشــتركة فــي اللجــان وفــرق العمــل الوطنيــة . 3
الخاصــة بنقــاش ورســم سياســات الحكــم املحلــي الفلســطيني.
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تجميع وتوزيع ونشر املعلومات والوثائق الخاصة بالهيئات املحلية.. 4

تعزيــز وتســهيل التعــاون بيــن الهيئــات املحليــة واالتحــاد وبيــن الهيئــات املحليــة العربيــة . 5
والدوليــة وأيــة مؤسســات أخــرى.

دعم وتسهيل مشاركة الهيئات املحلية في إعداد وتنظيم املشاريع التنموية.. 6

متابعة جميع األمور والقضايا ومشاريع القوانين التي تهم الهيئات املحلية.. 7

إدخــال األســاليب التقدميــة واملبــادرة املشــتركة فــي العمــل ومشــاركة الهيئــات املحليــة . 8
لتحقيق التنمية االقتصادية وخاصة فيما يتعلق بتطوير اإلنتاجية ألساليب عمل هذه 

الهيئــات.

تخطيــط خدمــات الهيئــات املحليــة وتنســيق السياســة العامــة للخدمــات التــي تؤديهــا . 9
الهيئــات األعضــاء وتنميــة التعــاون الوثيــق بينهــا.

العمــل علــى نشــر مبــادئ وأهــداف وغايــات ومزايــا الحكــم املحلــي واالهتمــام بالبحــوث . 10
والترجمــة والنشــر وتوفيــر أحــدث وأوفــى املراجــع العلميــة فــي هــذا املجــال.

إنشــاء مركــز يضــم القوانيــن واللوائــح والقــرارات املتعلقــة بالحكــم املحلــي واالحتفــاظ . 11
بالنمــاذج والقيــام باإلحصــاءات الالزمــة فــي مجــال الحكــم املحلــي وإنشــاء مكتبــة تضــم 

أحــدث وأوفــى املراجــع العربيــة واألجنبيــة فــي هــذا املجــال.

تنظيم مؤتمرات دورية تتعلق بالحكم املحلي بهدف توفير اللقاءات املنظمة بين الهيئات . 12
لالستفادة من بعضها البعض وتبادل الخبرات.

تنظيــم مشــاركة وتمثيــل الهيئــات املحليــة فــي املؤتمــرات والهيئــات الدوليــة التــي تعنــى . 13
بشــؤون الحكــم املحلــي.
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الفصل الرابع
العضوية

مادة )٦(:

تتكــون عضويــة االتحــاد مــن جميــع الهيئــات املحليــة القائمــة حاليــا بحيــث تكــون جميــع 
الهيئات املحلية في فلسطين أعضاء في االتحاد، وكذلك الحال بالنسبة للهيئات التي ستنشأ 

مســتقبال شــريطة أن:

أن تكون قد تشكلت وفق القوانين واألنظمة املرعية.. 1

أن تلتزم بالنظام الداخلي لالتحاد.. 2

أن توافق الهيئة اإلدارية لالتحاد على قبولها عضوا بعد أن تتقدم الهيئة املحلية بطلب . 3
خطي لالنتســاب لعضوية االتحاد وفق النموذج املعد لذلك من قبل االتحاد ويتضمن 
التــزام الهيئــة املحليــة بتنفيــذ قــرارات االتحــاد وتوصياتــه، ويعتبــر طلــب االنتســاب مقبــوال 

إذا لم يرد عليه خالل )90( تسعين يوما من تاريخ تقديمه.

أن تكون الهيئة املحلية قد سددت الرسوم واالشتراكات املطلوبة منها خالل شهرين من . 4
تاريخ صدور قرار الهيئة اإلدارية بقبولها عضوا في االتحاد.

مادة )٧(:

تفقد عضوية أية هيئة محلية في االتحاد في إحدى الحاالت التالية:

في حال إتيان الهيئة املحلية أعمال تتعارض مع أنظمة ولوائح االتحاد.. 1

إلغاء الهيئة املحلية أو زوالها أو اندماجها في هيئة أخرى.. 2

إذا تخلفت الهيئة املحلية عن دفع رسوم اشتراك سنتين كاملتين.. 3
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الفصل الخامس
موارد االتحاد

مادة )٨(:

تتكون إيرادات االتحاد من:

 رســوم االشــتراكات الســنوية لألعضــاء، علــى أن يعتمــد تصنيــف وزارة الحكــم املحلــي . 1
للهيئــات املحليــة وعــدد الســكان كأســاس لتحديــد هــذه الرســوم وفقــا للتالــي:

مراكز املحافظات تكون الرسوم 4000 دوالر. -

الهيئات املحلية املصنفة )أ( والتي ليست مركزا ملحافظة تكون الرسوم 2500 دوالر. -

الهيئــات املحليــة املصنفــة )ب( والتــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 20000 نســمة تكــون  -
دوالر. الرســوم 2000 

الهيئــات املحليــة املصنفــة )ب( والتــي يقــل عــدد ســكانها عــن 20000 نســمة تكــون  -
دوالر.  1000 الرســوم 

الهيئات املحلية املصنفة )ج( تكون الرسوم 500 دوالر. -

الهيئات املحلية املصنفة )د( تكون الرسوم 200 دوالر. -

 ريع األموال املستثمرة من قبل االتحاد.. 2

أي وارادات وهبــات أو تبرعــات أخــرى بشــرط أن ال تتعــارض مــع القوانيــن واألنظمــة . 3  
الســارية املفعــول واملســاعدات مــن الــدول املانحــة.

 بــدل إدارة وتنفيــذ مشــاريع فــي الهيئــات املحليــة وكذلــك رســوم الخدمــات التــي يقدمهــا . 4
االتحــاد لتلــك الهيئــات.
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الفصل السادس
هيئات االتحاد

مادة )٩(: الهيئة العامة

تتكــون الهيئــة العامــة لالتحــاد مــن جميــع األعضــاء العامليــن املســددين لالشــتراكات الســنوية 
فــي االتحــاد.

مادة )1٠(: اجتماعات الهيئة العامة

تجتمــع الهيئــة العامــة اجتماعــا عاديــا مــرة واحــدة كل ســنة ويتولــى رئيــس االتحــاد الدعــوة • 
الجتماعــات الهيئــة العامــة فــي مقــر االتحــاد أو فــي أي مــكان آخــر يــراه مناســبا وذلــك بإعــالن 
يرســل إلــى جميــع األعضــاء الذيــن لهــم الحــق فــي الحضــور قبــل موعــد االنعقــاد املقــرر 
بعشــرة أيــام علــى األقــل مرفقــا معــه جــدول أعمــال الجلســة، وتلصــق صــورة عــن إعــالن 
الدعــوة وجــدول األعمــال وكشــف بأســماء األعضــاء الذيــن لهــم حــق حضــور اجتماعــات 

الهيئــة العامــة فــي مقــر االتحــاد وفروعــه.

يــرأس اجتماعــات الهيئــة العامــة رئيــس االتحــاد فــإذا غــاب فنائبــه فــإذا غــاب يــرأس • 
الجلســة أكبــر أعضــاء الهيئــة العامــة املوجوديــن ســنا.

يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا متى حضر االجتماع األغلبية املطلقة من األعضاء • 
)النصــف زائــد 1( فــإذا لــم يكتمــل النصــاب فــي اليــوم املحــدد يؤجــل االجتمــاع أســبوعا 

ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــا مهمــا كان عــدد األعضــاء الحاضريــن.

ليــس للهيئــة العامــة أن تنظــر فــي غيــر املســائل الــواردة فــي جــدول األعمــال، وهــي تنظــر فــي • 
اجتماعهــا الســنوي مــا يلــي:

انتخــاب أعضــاء الهيئــة اإلداريــة وعددهــم )٣0( ثالثــون عــدا الدائميــن الذيــن تــم تعيينهــم . 1
حســب النظام األسا�ســي لالتحاد.

مناقشة تقرير الهيئة اإلدارية عن نشاط االتحاد وعن أعماله خالل العام املنصرم.. 2

دراسة االقتراحات والتوصيات املقدمة من األعضاء والبت فيها.. 3

مناقشة تقرير مراقبي الحسابات.. 4

التصديــق علــى الحســاب الختامــي للســنة املاليــة املنتهيــة وإقــرار مشــروع امليزانيــة للســنة . 5
املاليــة الجديــدة.



11

اســتبدال أعضــاء الهيئــة اإلداريــة بــدل الذيــن زالــت أو انتهــت عضويتهــم، وال تتجــاوز مــدة . 6
انتخــاب األعضــاء الجــدد فــي هــذه الحالــة املــدة املحــددة لألعضــاء املســتبدلين فــي الهيئــة 

اإلداريــة.

تعيين مدقق حسابات قانوني لالتحاد، بناًء على تنسيب الهيئة التنفيذية لالتحاد.. 7

تصدر  قرارات الهيئة العامة باألغلبية املطلقة من األعضاء الحاضرين )النصف زائد 1( • 
بخصــوص مــا ســبق.

تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي ويكون ذلك في األحوال التالية:• 

بقرار من الهيئة التنفيذية بواقع ثلثي األعضاء.. 1

بنــاًء علــى طلــب مقــدم مــن ثلــث أعضــاء الهيئــة العامــة للهيئــة اإلداريــة وتقــوم الهيئــة . 2
اإلداريــة بدورهــا بالدعــوة لعقــد اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي وفقــا إلجــراءات الدعــوة 

لالجتمــاع العــادي.

ويكون هدف االجتماع غير العادي فقط وعلى سبيل الحصر ملناقشة األمور التالية:

 إال إذا حضــر االجتمــاع . 1
ً
تعديــل النظــام الداخلــي لالتحــاد وال يكــون قــرار التعديــل صحيحــا

ثلثــي عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة علــى األقــل وبموافقــة ثلثــي عــدد األعضــاء الحاضريــن.

إســقاط عضويــة أحــد أعضــاء الهيئــة العامــة أو الهيئــة اإلداريــة، وال يكــون قــرار اإلســقاط . 2
 إال إذا حضــر االجتمــاع ثلثــي عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة علــى األقــل وبموافقــة 

ً
صحيحــا

ثلثــي عــدد األعضــاء الحاضريــن.

 إال إذا حضر االجتماع ثالثة أرباع عدد أعضاء . 3
ً
حل االتحاد وال يكون قرار الحل صحيحا

الهيئة العامة على األقل وبموافقة ثالثة أرباع عدد األعضاء الحاضرين.

مادة )11(: التصويت في الهيئة العامة:

يكون لكل هيئة محلية عضو في االتحاد صوت واحد.. 1

القــرارات التــي . 2 الحاضريــن باســتثناء  تصــدر الهيئــة العامــة قراراتهــا بأغلبيــة األعضــاء 
تحتــاج إلــى أغلبيــة خاصــة.

إذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.. 3
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مادة )1٢(: الهيئة اإلدارية

يشرف على االتحاد هيئة إدارية مكونة من )47( عضوا مشكلين كما يلي:

أعضــاء دائميــن يتــم تعيينهــم بنــاًء علــى النظــام األسا�ســي لالتحــاد وعددهــم )17( ســبعة . 1
عشــر ويمثلــون الهيئــات املحليــة الرئيســية التــي تمثــل املــدن القائمــة فــي مراكــز املحافظــات 
الفلســطينية حســب تصنيــف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لهــا بمــا فيهــا محافظــة 

القــدس.

أعضاء غير دائمين وعددهم )٣0( وملدة سنتين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة كل . 2
في منطقته وذلك كما يلي:-

ســتة ممثليــن عــن الهيئــات املحليــة فــي محافظــة الخليــل، وأربعــة ممثليــن عــن الهيئــات • 
املحليــة فــي محافظــة نابلــس، و ممثليــن اثنيــن عــن الهيئــات املحليــة فــي كل مــن محافظــات 
جنيــن وطولكــرم وقلقيليــة وبيــت لحــم، ورام هللا و البيــرة، والقــدس وممثــل واحــد عــن 

الهيئــات املحليــة فــي كل مــن محافظــات ســلفيت وطوبــاس وأريحــا.

خمســة أعضــاء مــن املحافظــات الجنوبيــة )قطــاع غــزة( بواقــع هيئــة محليــة واحــدة عــن • 
كل مــن املحافظــات الجنوبيــة غيــر مراكــز املحافظــات.

مادة )1٣(: اختصاصات الهيئة اإلدارية:

انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية.. 1

مراقبة إدارة شؤون االتحاد وسير أعماله وأعمال الهيئة التنفيذية واللجان املنبثقة عنه.. 2

مراقبة وتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة.. 3

مناقشة تقرير الهيئة التنفيذية ورفع تقرير سنوي للهيئة العامة عن أعمالها.. 4

وضع السياسة العامة لالتحاد على ضوء مقررات وتوصيات الهيئة العامة.. 5

اقتراح الرسوم واالشتراكات لألعضاء واملنتسبين.. 6

اقتراح أنظمة ولوائح االنتخابات لهيئات االتحاد.. 7

مادة )1٤(: اجتماعات الهيئة اإلدارية

تجتمع الهيئة اإلدارية برئاسة رئيس االتحاد أو نائبه اجتماعات دورية مرة كل ستة شهور كما 
لها أن تجتمع اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على 
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طلب كتابي موقع من نصف أعضاء الهيئة اإلدارية على األقل مقدم لرئاسة االتحاد، وال تكون 
اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية ما لم يحضرها أكثر من نصف األعضاء. يتم اتخاذ القرارات 
في الهيئة اإلدارية باألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين. ال يجوز لعضو الهيئة اإلدارية التخلف 

عن حضور جلساتها إال بعذر يقدم قبل انعقاد الجلسة بيوم على األقل.

مادة )1٥(: الهيئة التنفيذية

تديــر االتحــاد هيئــة تنفيذيــة مؤلفــة مــن خمســة وعشــرين عضــوا مشــكلة مــن رؤســاء . 1
البلديــات بالشــكل التالــي: ســبعة عشــر عضــوا يمثلــون مراكــز املحافظــات، إضافــة إلــى 
عضويــن مــن املحافظــات الجنوبيــة وســتة أعضــاء مــن املحافظــات الشــمالية )عضويــن 
مــن الوســط، عضويــن مــن الشــمال، عضويــن مــن الجنــوب( بحيــث يتــم انتخابهــم مــن 
قبل الهيئة اإلدارية في أول اجتماع لها وملدة ال تتجاوز السنتين، وتكون املناصب داخل 

الهيئــة التنفيذيــة كمــا يلــي: )رئيــس، نائــب رئيــس، أميــن ســر، أميــن صنــدوق(.

تــزول عضويــة عضــو الهيئــة التنفيذيــة فــي حــال عــدم حضــوره ثــالث جلســات متتاليــات . 2
مــن اجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة أو خمــس جلســات متفرقــات بــدون عــذر.

تكــون مــدة الهيئــة التنفيذيــة ســنتين وال يجــوز انتخــاب العضــو فــي الهيئــة التنفيذيــة ألكثــر . 3
مــن دورتيــن متتاليتين.

تكــون عضويــة الهيئــة التنفيذيــة للعضــو املمثــل للهيئــة املحليــة وال تــزول عضويــة الهيئــة . 4
بــزوال عضويــة الشــخص ألي ســبب، ويطلــب مــن الهيئــة املحليــة اســتبداله.

يكون رئيس الهيئة التنفيذية هو رئيس االتحاد.. 5

مادة )1٦(: مهام الهيئة التنفيذية

انتخاب رئيس االتحاد ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.. 1

إدارة شــؤون االتحــاد طبقــا لقــرارات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة وحســب مــا ينــص . 2
عليــه النظــام الداخلــي لالتحــاد.

بأعمــال . 3 الخاصــة  اللجــان  وتشــكيل  واألقســام  الدوائــر  اســتحداث  علــى  املصادقــة 
التنفيذيــة. الهيئــة  وصالحيــات 

املصادقة على األنظمة اإلدارية واملالية والفنية واللوائح الداخلية لالتحاد.. 4

املوافقة على قبول الهبات والتبرعات والوصايا، واملصادقة على املشاريع.. 5
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تعيين مدير تنفيذي لالتحاد على أن ال يكون هذا املدير من بين أعضاء االتحاد.. 6

مناقشة تقارير املدير التنفيذي لالتحاد، ورفع تقاريرها إلى الهيئة اإلدارية لالتحاد.. 7

تعيين مدقق داخلي لالتحاد.. 8

تنسيب املدقق الخارجي للمصادقة عليه من الهيئة العامة.. 9

مادة )1٧(: اجتماعات وقرارات الهيئة التنفيذية

تجتمــع الهيئــة التنفيذيــة برئاســة رئيــس االتحــاد أو نائبــه اجتماعــات دوريــة مــرة كل شــهرين. 
كما لها أن تجتمع اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بناء 
على طلب كتابي موقع من نصف أعضاء الهيئة التنفيذية على األقل مقدم لرئيس االتحاد، 
وال تكــون اجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة قانونيــة مــا لــم يحضرهــا أكثــر مــن نصــف األعضــاء. يتــم 
اتخــاذ القــرارات فــي الهيئــة التنفيذيــة باألغلبيــة املطلقــة لألعضــاء الحاضريــن. وإذا تســاوت 
األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وال يجوز التصويت بالوكالة أو املراسلة )الفيديو 
كونفرنــس( فــي اجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة. ال يجــوز لعضــو الهيئــة التنفيذيــة التخلــف عــن 

حضــور جلســاتها إال بعــذر يقــدم قبــل انعقــاد الجلســة بيــوم علــى األقــل.

مادة )1٨(: اختصاصات أعضاء الهيئة التنفيذية

أوال: اختصاصات رئيس الهيئة التنفيذية

 ويــرأس اجتماعــات االتحــاد . 1
ً
 ودوليــا

ً
هــو رئيــس االتحــاد وهــو الــذي يمثــل االتحــاد محليــا

ســواء اجتماعــات الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد أو الهيئــة اإلداريــة أو الهيئــة العامــة أو أي 
اجتمــاع يمثــل أو يخــص االتحــاد.

التوقيع والتصديق على جميع املعامالت والقرارات اإلدارية واملالية لالتحاد.. 2

التوقيع مع أمين الصندوق أو املدير التنفيذي لالتحاد على أذونات الصرف واملعامالت . 3
املالية الخاصة باالتحاد.

هــو املمثــل القانونــي لالتحــاد وهــو بهــذه الصفــة لــه أن ينيــب و/ أو يــوكل غيــره مــن املحاميــن . 4
 أمــام الجهــات الرســمية والقضائيــة والدوائر املختلفة.

ً
وخالفهــم فــي تمثيــل االتحــاد قانونيــا

تنفيذ قرارات االتحاد وتكليف أي عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية أو الهيئة اإلدارية . 5
أو املكتب التنفيذي بأية مهمة يراها مناسبة لخدمة االتحاد.

اإلشراف على عمل املدير التنفيذي لالتحاد.. 6
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ثانيا: اختصاصات نائب رئيس الهيئة التنفيذية:

يمارس صالحيات الرئيس في حال غيابه.

ثالثا: اختصاصات أمين السر:

تنفيذ قرارات االتحاد والقيام باألعمال التالية:

تحريــر الدعــوات الجتماعــات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة والهيئــة التنفيذيــة أو أي . 1
اجتمــاع آخــر يقــرره االتحــاد وإعــداد جــدول أعمــال هــذه االجتماعــات تحــت إشــراف 
رئيــس االتحــاد، وتحريــر محاضــر هــذه االجتماعــات والتوقيــع عليهــا منــه مــع رئيــس االتحــاد 

بالتنســيق مــع املديــر التنفيــذي لالتحــاد.

اإلشراف على حفظ كافة أوراق ومستندات االتحاد بما فيها التقارير املتعلقة بنشاطات . 2
االتحاد في مقر االتحاد.

الهيئــة التنفيذيــة بوضــع جــدول أعمــال . 3 يقــوم بالتنســيق مــع رئيــس االتحــاد وأعضــاء 
االتحــاد. الجتماعــات 

اإلشــراف علــى حفــظ ملفــات املراســالت املحتويــة علــى اتصــاالت االتحــاد مــع األفــراد . 4
الصــادرة مــن االتحــاد أو الــواردة إليــه. واملؤسســات والجهــات الرســمية ســواء 

اإلشراف على تنظيم ومسك سجل القرارات التي يتخذها االتحاد في جميع مستويات هيئاته.. 5

رابعا: اختصاصات أمين الصندوق:

تنفيذ قرارات االتحاد ويهتم باألمور التالية:

اإلشــراف علــى إيــرادات ومصروفــات االتحــاد واســتالم املبالــغ التــي تــرد إلــى االتحــاد . 1
بإيصــاالت مختومــة بخاتــم االتحــاد وموقعــة منــه وإيــداع تلــك املبالــغ فــي املصــرف الــذي 

تقــرره الهيئــة اإلداريــة.

التوقيع على أذونات الصرف واملعامالت املالية الخاصة باالتحاد حسب ما ينص عليه . 2
النظام الداخلي واملالي لالتحاد.

تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بمعامالت االتحاد املالية وضمان التصرف . 3
باألموال بطريقة تتوافق والنظام الداخلي لالتحاد.

اإلشراف على مراقبة حسابات االتحاد و مسك سجالت حسابات االتحاد وحفظ هذه . 4
السجالت في مقر االتحاد.

تقديم تقارير مالية إلى الهيئة التنفيذية والهيئة اإلدارية والهيئة العامة لالتحاد.. 5
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مادة )1٩(: املكتب التنفيذي:

يتــم تشــكيل مكتــب تنفيــذي لالتحــاد ويكــون لــه فــرع عامــل فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربيــة، 
التنفيــذي  املديــر  وإدارة  إشــراف  تحــت  بفروعــه  لالتحــاد  اليومــي  العمــل  تســيير  ويكــون 
لالتحــاد، والــذي يقــوم بــدوره بإعــداد تقاريــر شــهرية مفصلــة عــن كل مــا يتعلــق بعمــل 
االتحــاد ونشــاطاته، لرفعهــا للهيئــة التنفيذيــة ملناقشــتها واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها 
فــي اجتماعاتهــا الدوريــة املقــررة وفــق أحــكام هــذا النظــام، ويكــون املديــر التنفيــذي مســؤوال 

أمــام رئيــس االتحــاد.

مادة )٢٠(: أقسام املكتب التنفيذي:

قسم اإلعالم والعالقات العامة ومهامه:

إعــداد أبحــاث خاصــة بتطويــر االتحــاد واألعضــاء حســب الحاجــة وذلــك بالتنســيق مــع . 1
األقســام األخــرى فــي االتحــاد.

جمع املعلومات عن األعضاء وتوثيقها على أساس قاعدة بيانات.. 2

باالتحــاد . 3 الخاصــة  نشــرات وإصــدارات وغيرهــا  مــن  املــواد اإلعالميــة  إعــداد وتوزيــع 
األعضــاء. إلــى  وتوصيلهــا 

تنســيق أعمــال لجنــة العالقــات العامــة وحضــور جميــع اجتماعاتهــا والعمــل علــى تنفيــذ . 4
توصياتهــا.

القيام برفع التقارير والتوصيات لالتحاد واألعضاء.. 5

القيام بأية مهام أخرى موكلة له من قبل املدير التنفيذي.. 6

تمثيــل االتحــاد فــي اللقــاءات واالجتماعــات الفنيــة واملهنيــة املتعلقــة بمهــام وظيفتــه مــع . 7
املؤسســات الدوليــة واملحليــة.

القسم القانوني ومهامه:

الدفاع عن مصالح االتحاد أمام املحاكم في القضايا املرفوعة منه أو عليه.. 1

مــن كافــة . 2 العمــل علــى تطبيــق القانــون فيمــا يتعلــق بمســتحقات االتحــاد واألعضــاء 
الجهــات.

إعــداد االتفاقيــات التــي يبرمهــا االتحــاد ومراجعــة االتفاقيــات التــي تبرمهــا الجهــات األخــرى . 3
مــع االتحــاد والتأكــد مــن تطابقهــا مــع القانــون والنظــام األسا�ســي لالتحاد.
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اإلعداد واملشاركة في إعداد مواد قانونية تصدر عن االتحاد.. 4

تقديم األبحاث واملقترحات القانونية بهدف تسهيل مهمة االتحاد واألعضاء.. 5

تنسيق أعمال اللجنة القانونية وحضور اجتماعاتها والعمل على تنفيذ توصياتها.. 6

العمل على تطوير النظام األسا�سي لالتحاد وإعداد اللوائح الداخلية املكمله له.. 7

القيام برفع التقارير والتوصيات املتعلقة بعمل القسم القانوني للهيئة التنفيذية.. 8

عقــد اللقــاءات واملحاضــرات القانونيــة حــول املواضيــع املتعلقــة بالســلطات املحليــة . 9
وبالتعــاون مــع هــذه الســلطات.

متابعــة جلســات املجلــس التشــريعي وإعــداد التقاريــر حــول املوضوعــات التــي تهــم االتحــاد . 10
واألعضاء.

تقديم االستشارات القانونية التي تطلب منه سواء من االتحاد أو األعضاء.. 11

القيام بأي أعمال أخرى موكله له من املدير التنفيذي لالتحاد.. 12

تمثيــل االتحــاد فــي اللقــاءات واالجتماعــات الفنيــة واملهنيــة املتعلقــة بمهــام وظيفتــه مــع . 13

املؤسســات الدوليــة واملحليــة.

القسم الفني ومهامه:

العمــل علــى تنفيــذ سياســات التطويــر الفنــي املقــرة مــن قبــل االتحــاد والخاصــة باالتحــاد . 1
واألعضــاء.

تقديم االستشارات والدراسات الفنية الالزمة لالتحاد.. 2

دعم األعضاء في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي تعترضهم.. 3

تنســيق أعمــال لجنــة املشــاريع املنبثقــة عــن االتحــاد وحضــور جميــع اجتماعاتهــم والعمــل . 4
علــى تنفيــذ توصيــات اللجنة.

املساهمة في تقييم الخطط التنموية للهيئات املحلية وفقا الحتياجاتها.. 5

املســاهمة فــي تقديــم االستشــارات لكيفيــة وآليــة عمــل التصاميــم الفنيــة والهندســية . 6
للمشــاريع املقدمــة مــن األعضــاء.

عقد اللقاءات والندوات للطواقم الفنية للهيئات املحلية وبمشاركة األعضاء من أجل . 7
رفع كفاءاتهم ومستوى أدائهم.

القيام برفع التقارير والتوصيات لالتحاد واألعضاء.. 8
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القيام بأية مهام أخرى موكلة له من قبل املدير التنفيذي لالتحاد.. 9

تمثيــل االتحــاد فــي اللقــاءات واالجتماعــات الفنيــة واملهنيــة املتعلقــة بمهــام وظيفتــه مــع . 10
املؤسســات الدوليــة واملحليــة.

القسم املالي ومهامه:

متابعة وتدقيق األمور املالية واملحاسبية لالتحاد.. 1

وضع املوانة السنوية لالتحاد ومتابعتها.. 2

إعداد امليزانية السنوية لالتحاد وعرضها على األجسام ذات العالقة.. 3

إدارة ومتابعة صندوق االتحاد.. 4

متابعة املصاريف واملداخيل اليومية لالتحاد واالحتفاظ بالنســخ األصلية من ســندات . 5
القبــض والصــرف الخاصــة بــكل عمليــة مــن هذه العمليات.

القيام بأية مهام أخرى موكله له من قبل املدير التنفيذي لالتحاد.. 6

تمثيــل االتحــاد فــي اللقــاءات واالجتماعــات الفنيــة واملهنيــة املتعلقــة بمهــام وظيفتــه مــع . 7
املؤسســات الدوليــة واملحليــة.

القسم اإلداري ومهامه:

اإلشراف واملتابعة لتنفيذ نظام املوظفين املطبق في االتحاد.. 1

القيام بأية مهام أخرى موكله له من قبل املدير التنفيذي لالتحاد.. 2

القيام برفع التقارير والتوصيات للمدير التنفيذي لالتحاد.. 3

الفصل السابع
اللجان

مادة )٢1(:

يحــق لالتحــاد تشــكيل لجــان متخصصــة دائمــة أو مؤقتــه للتعامــل مــع املواضيــع والقضايــا 
املختلفــة التــي يــرى االتحــاد أنــه مــن املناســب إحالتهــا إلــى لجــان لتتولــى القيــام بهــا ويكــون ذلــك 

بقــرار مــن الهيئــة التنفيذيــة.

ويعيــن القــرار الصــادر  بشــأن تشــكيل لجنــة مــا إطــار مرجعيــة هــذه اللجنــة كمــا يســمى رئيســها 
ونائبــه.
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تتشكل جميع اللجان من رئيس ونائب رئيس وعدد من األعضاء.. 1

تنعقــد كل لجنــة بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس االتحــاد، أو تنعقــد بنــاء . 2
علــى طلــب مقــدم مــن أحــد أعضائهــا إلــى رئيســها، وتكــون دعــوة اللجنــة قبــل 24 ســاعة مــن 

املوعــد املقــرر النعقادهــا علــى األقــل وتتضمــن الدعــوة جــدول بأعمــال الجلســة.

يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها أو نائبه في حالة غيابه.. 3

لرئيــس االتحــاد إذا رأى ضــرورة لذلــك أن يبعــث إلــى رئيــس اللجنــة باملالحظــات التــي يراهــا . 4
ضروريــة لتنظيــم إجراءاتهــا ونظــام العمــل بهــا.

 إال بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات باألغلبية . 5
ً
ال يكون انعقاد اللجان صحيحا

املطلقــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن وإذا تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه 
الرئيس.

يحــرر لــكل جلســة مــن جلســات اللجــان محضــر يــدون فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن . 6
والغائبيــن وملخــص املناقشــات ومضمــون التوصيــات ويوقــع علــى املحضــر رئيس اللجنة، 
لكل لجنة عند بحث املوضوع املعروض عليها إذا رأت ضرورة لذلك أن تحيله إلى عضو 

أو أكثــر مــن أعضائهــا لدراســته وتقديــم تقريــر بشــأنه.

تجري املخاطبات بين اللجان والجهات املختلفة عن طريق رئيس االتحاد.. 7

يجــوز لرئيــس االتحــاد أن يدعــو أكثــر مــن لجنــة لعقــد اجتمــاع مشــترك إذا رأى ضــرورة . 8
لذلــك وفــي هــذه الحالــة تكــون رئاســة االجتمــاع ألكبــر رؤســاء اللجــان املجتمعــة ســنا.

تنعقد اجتماعات اللجان بشكل مغلق إال إذا قرر االتحاد أو اللجنة عكس ذلك.. 9

علــى اللجــان أن تقــدم تقاريرهــا فــي كل اجتمــاع مــن اجتماعــات الهيئــة اإلداريــة حــول . 10
القضايــا املتعلقــة بمهامهــا، أو أيــة قضايــا تمــت إحالتهــا إليهــا ويحــق لهــا التقــدم بتوصيــات 

حــول اإلجــراء الــذي يمكــن لالتحــاد اتخــاذه.

تحتــاج كافــة القضايــا املتعلقــة بالسياســات العامــة إلــى قــرار  مــن االتحــاد وليــس مــن . 11
اللجــان وال يحــق أليــة لجنــة اتخــاذ أيــة توصيــة تتنافــى مــع السياســات أو التوجهــات املقــرة 

مــن قبــل االتحــاد.

يحــق للهيئــة اإلداريــة لالتحــاد مــن حيــن آلخــر، عــزل أو حــل أو إعــادة تشــكيل أيــة لجنــة مــن . 12
اللجــان املشــكلة، وأن تمــأل العضويــة الشــاغرة فيهــا، إذا وجــد ســبب مقنــع لذلــك.

تقتصر العضوية في اللجان على رئيس الهيئة أو من ينيبه من الهيئة املحلية.. 13

إن كل عضــو مــن أعضــاء أيــة لجنــة شــكلت بمقت�ســى أحــكام هــذا النظــام كان فــي تاريــخ . 14
تعيينــه عضــوا فــي مجلــس أيــة هيئــة محليــة ينفصــل عــن عضويــة اللجنــة لــدى انفصالــه 
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عــن عضويــة مجلــس هــذه الهيئــة.

يكــون موظفــو االتحــاد منســقي اللجــان و يقومــوا بحفــظ محاضــر جلســاتها وقراراتهــا . 15
ويشــارك فــي كل لجنــة املوظــف املختــص بتكليــف مــن املديــر التنفيــذي لالتحــاد.

ترفــع اللجــان توصياتهــا إلــى رئيــس االتحــاد والهيئــة التنفيذيــة بواســطة املديــر التنفيــذي . 16
لالتحــاد.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة )٢٢(: سجالت االتحاد ودفاتره

يمسك االتحاد الدفاتر والسجالت التالية:

ويخصــص فيــه عــدة صفحــات لــكل منهــا لتدويــن . 1 ســجل الهيئــات املحليــة األعضــاء 
وخاصــة: العضــو  املحليــة  بالهيئــة  املتعلقــة  والبيانــات  املعلومــات 

تاريخ تشكيل الهيئة املحلية. -

أسماء رئيس وأعضاء مجلسها. -

أسماء ممثليها في اجتماعات الهيئة العامة. -

ســجل القــرارات ويحتــوي علــى محاضــر الجلســات لكافــة هيئــات االتحــاد ولجانــه وتوقــع . 2
محاضــر الجلســات مــن جميــع األعضــاء الحاضريــن بمــا فيهــم أميــن الســر وكاتــب الجلســة، 
باســتثناء جلســات الهيئــة العامــة فتوقــع مــن رئيــس االتحــاد وأميــن الســر وكاتــب الجلســة.

إضبــارة تحتــوي علــى الرســائل الــواردة وإضبــارة أخــرى تحفــظ فيهــا صــور عــن الرســائل . 3
الصــادرة.

الدفاتــر الحســابية الالزمــة للــواردات والنفقــات وإيصــاالت القبــض والدفــع وحركــة . 4
الصنــدوق وحســاب املصــرف، ويتوجــب قبــل اســتعمال هــذه الدفاتــر أن ترقــم صفحاتهــا 

وتختــم بخاتــم االتحــاد العــام.
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مادة )٢٣(: تعديل النظام الداخلي

للهيئــة اإلداريــة أو ألكثريــة ثلثــي أعضــاء الهيئــة العامــة أن يتقدمــوا إلــى الهيئــة العامــة . 1
بمشــروع تعديــل النظــام الداخلــي كليــا أو جزئيــا.

 بشــأنه ويجــري التصديــق . 2
ً
تناقــش الهيئــة العامــة مشــروع التعديــل املقتــرح وتتخــذ قــرارا

 االجتمــاع مــا ال يقــل عــن 
ً
عليــه بموافقــة ثلثــي األعضــاء الحضــور بشــرط أن يكــون حاضــرا

ثلثــي أعضــاء الهيئــة العامــة. وبخــالف ذلــك يتــم رفــض مشــروع التعديــل.

مادة )٢٤(: شغور املنصب في هيئات االتحاد

يعتبر مركز العضو شاغرا في الحاالت التالية:

الوفاة. -

االستقالة. -

االنسحاب. -

إذا قررت الهيئة العامة أو الهيئة اإلدارية فصل أي عضو حسب النظام. -

وفــي الحــاالت الســابقة جميعهــا يقــوم االتحــاد خــالل موعــد أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ الشــغور، 
بإشــعار الســلطة املحليــة املعنيــة بشــغور مركــز العضــو الــذي يمثلهــا، وعلــى الهيئــة املحليــة 
خــالل موعــد أقصــاه أســبوعين مــن تاريــخ تســلمها الكتــاب تســمية اســم العضــو الــذي يمثلهــا 
بإشــعار خطــي يرســل لالتحــاد، هــذا فــي حالــة إن كان العضــو ممثــل الهيئــة معينــا بحكــم مركــز 
هذه الهيئة )كما هو مبين في النظام األسا�سي لالتحاد( أما في حالة إذا ما كان العضو منتخبا 

فيتــم إجــراء االنتخابــات مللــئ املنصــب الشــاغر.

مادة )٢٥(: جدول األعمال

عنــد تحديــد أي اجتمــاع مــن اجتماعــات االتحــاد يجــب إرســال جــدول األعمــال لألعضــاء 
املدعويــن قبــل )24( أربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل مــن املوعــد املحــدد لعقــد االجتمــاع.
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مادة )٢٦(: حضور الجلسات

ال يجوز ألي عضو هيئة إدارية أو لجنة تنفيذية التخلف عن حضور جلســاتها إال بعذر . 1
يقــدم قبــل انعقــاد الجلســة بيــوم علــى األقل.

كل عضــو تخلــف عــن حضــور ثــالث جلســات متتاليــة بــدون عــذر مقبــول يعتبــر مفصــوال . 2
حكمــا مــن عضويــة الهيئــة اإلداريــة أو الهيئــة التنفيذيــة.

مادة )٢٧(: خاتم االتحاد

يتخــذ االتحــاد خاتمــا رســميا تختــم بــه جميــع الوثائــق واملســتندات الخاصــة باالتحــاد وفــق 
النمــوذج الــذي تقــرره الهيئــة التنفيذيــة.

مادة )٢٨(: حل االتحاد

إذا حل االتحاد تؤول أمواله املنقولة وغير املنقولة إلى مجالس الهيئات املحلية األعضاء فيه 
كل بنسبة رسوم االشتراك املذكورة في املادة )٨( من هذا النظام.






