


تأسيس “شبكة مدراء املدن في فلسطين”

خطة العمل



قواعد األخالق ملنظمة إدارات املدن العاملية

تتمثــل مهمــة منظمــة إدارات املــدن العامليــة فــي خلــق التميــز فــي الحكــم املحلــي مــن خــال تطويــر وتعزيــز إدارة الهيئــات املحليــة املهنيــة 

في جميع أنحاء العالم، ولتحقيق هذه املهمة، فقد حددت املنظمة بعض املبادئ لضبط سلوك أعضائها، الذين يتوجب عليهم:

االلتــزام بمبــادئ الهيئــة املحليــة الفَعالــة والديمقراطيــة املحــددة مــن قبــل املنَتخبيــن، واإلدراك بــأن اإلدارة العامــة . 1

واملهنيــة للهيئــات املحليــة هــي أســاس تحقيــق هــذا الهــدف.

ق وعملــي تجــاه . 2
َ

التأكيــد علــى نزاهــة و قيمــة الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة املحليــة، واملحافظــة علــى موقــف بَنــاء و خــا

شــؤون الهيئــة املحليــة والِحــس العميــق باملســؤولية االجتماعيــة كموظــف عــام موثــوق بــه. 

االلتزام بأق�صى مبادئ النزاهة والشفافية في كافة العاقات العامة والخاصة، وذلك من أجل استحقاق ثقة واحترام . 3

كل من املسؤولين املنَتخبين واملوظفين واملواطنين بشكل عام.

خدمة مصالح املواطنين بالشكل األمثل.. 4

تقديم مقترحات سياسات العمل للمنَتخبين، وتزويدهم بالحقائق وتقديم املشورة لهم بما يتعلق باألمور السياساتية . 5

كأســاس التخــاذ القــرارات وتحديــد  األهــداف املجتمعيــة، باإلضافــة الــى دعــم، وتنفيــذ سياســة الهيئــة املحليــة املعتمــدة 

من قبل املسؤولين املنَتخبين.

اإلقرار بأن للممثلين املنَتخبين من قبل الشعب الحق في تشكيل سياسات الهيئة املحلية؛ بينما مسؤولية تنفيذ هذه . 6

السياسات تقع على عاتق األعضاء.

االمتنــاع عــن ممارســة األنشــطة السياســية التــي مــن شــأنها زعزعــة ثقــة الشــعب فــي املــدراء املهنييــن، واالمتنــاع عــن . 7

املشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة املحليــة. 

الحفاظ على االستمرارية في تحسين القدرة املهنية لألعضاء وتطوير كفاءة الشركاء في استخدام تقنيات اإلدارة.. 8

إبقــاء املجتمــع علــى اطــاع بشــؤون الهيئــة املحليــة، وتعزيــز التواصــل بيــن املواطنيــن وجميــع موظفــي الهيئــة املحليــة؛ . 9

والحــرص علــى تقديــم الخدمــات بشــكل ودي والئــق للمواطنيــن؛ والســعي لتحســين جــودة وصــورة الخدمــة العامــة.

 مقاومة أي انتهاك للمسؤوليات املهنية، وإعطاء العضو الحرية في تنفيذ السياسات الرسمية دون تدخل، و معالجة . 10

كل مشكلة من دون تمييز على أساس املبدأ والعدالة. 

التعامــل مــع جميــع شــؤون األفــراد علــى أســاس الجــدارة، بحيــث تســتند قــرارات العضــو املتعلقــة بالتعيينــات وتســويات . 11

األجــور والترقيــات واالنضبــاط علــى العــدل والنزاهــة.

املكتب العام هو مركز ثقة للجمهور، على العضو عدم استغال منصبه/ها للفائدة أو املنفعة الشخصية.. 12

اعتمد من قبل الهيئة التنفيذية ملنظمة إدارات املدن العاملية عام 1924، و تم تعديله مؤخرا من قبل األعضاء في حزيران عام 2018.
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ملخص تنفيذي:

تواجه الهيئات املحلية في فلسطين عدة تحديات في سبيل توفير كافة الخدمات العامة التي 
تلبــي احتياجــات ومتطلبــات مواطنيهــا، كغيــاب القــدرات علــى املســتوى املحلــي، وعــدم تفعيــل 
كافــة اإليــرادات، وتأثيــر االحتــال االســرائيلي وغيرهــا مــن العوامــل، التــي ســاهمت بشــكل ســلبي 

فــي عمليــة التخطيــط وآليــة تقديــم الخدمــات للمواطنيــن.

وملواجهــة هــذه التحديــات، علــى كل طــرف 
مــن األطــراف ذات العاقــة بالهيئــة املحليــة 
القيــام بالــدور املنــاط بــه، ففــي الوقــت الــذي 
املســتوى  علــى  بدورهــم  املنتخبيــن  يقــوم 
طاقــم  يقــوم  والسياســاتي،  االســتراتيجي 
مــن  بإشــراف  التنفيــذي  بالــدور  املوظفيــن 
مديــر البلديــة، لذلــك يعتبــر مــدراء املــدن أحــد 
أهم العناصر في الهيئات املحلية في فلسطين 
وجميع الدول حول العالم، كونهم يعملون من رأس الهرم التنفيذي في الهيئات املحلية، وهم 
مســؤولون عــن تنفيــذ الخطــط والسياســات والقــرارات التــي تتخــذ مــن قبــل املجلــس البلــدي، 

إضافــة إلــى كونهــم يشــكلون حلقــة الوصــل بيــن موظفــي ومجالــس الهيئــات املحليــة.

الوحيــد  املمثــل  باعتبــاره   ،)APLA( للهيئــات املحليــة  الفلســطيني  لذلــك، يســعى االتحــاد 
الــذي يضــم كافــة الهيئــات املحليــة فــي فلســطين، إلــى إنشــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين 
)PCMN(، كوحــدة تابعــة لاتحــاد، تشــكل جســما تنفيذيــا يتبنــى كافــة القــرارات والتوصيــات 
الصــادرة عــن االتحــاد لضمــان تنفيذهــا فــي جميــع الهيئــات املحليــة، كمــا يهــدف إنشــاء هــذه 
الشبكة إلى تعزيز عمليات التطوير واإلصاح في تخطيط الجوانب اإلدارية واملالية واملساءلة 
للهيئات املحلية وغيرها، وســتوفر الشــبكة آلية لتســهيل التبادل والتواصل من أجل التنمية 
املحلية في فلسطين، و تمكين الهيئات املحلية من املشاركة في بناء القدرات وتبادل الخبرات 
من خال مناقشة موضوعات ذات صلة و اهتمام مشترك، وستشكل هذه الشبكة في نهاية 
املطاف قاعدة املرشحين املؤهلين من فلسطين لانضمام إلى منظمة إدارات املدن العاملية.

إن الغــرض األسا�صــي مــن خطــة العمــل هــو توفيــر خارطــة طريــق لبنــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي 
فلســطين؛ وتحديــد االســتراتيجيات واإلجــراءات التــي ينبغــي أن يتبناهــا االتحــاد الفلســطيني 
للهيئات املحلية لبناء الشبكة و تأهيل أعضائها لانضمام إلى منظمة إدارات املدن العاملية.
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تغطــي هــذه الخطــة الفــرص واألهــداف والظــروف والنتائــج املتوقعــة والتحديــات ومؤشــرات 
القيــاس لقــدرة االتحــاد علــى بنــاء الشــبكة، إضافــة إلــى االســتراتيجيات والخطــط التنفيذيــة 

الازمــة.

كمــا ســتخضع هــذه الخطــة للمراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن ماءمتهــا ومناســبتها فــي جميــع 
األوقــات باعتبارهــا دليــل املشــاركين فــي بنــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين، علــى أن يتــم 

واملســتجدات. للمتغيــرات  وفقــا  تطويرهــا 
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موجز من التاريخ:

دعامــة  فلســطين  فــي  املحلــي  الحكــم  قطــاع  يعتبــر 
أساســية للدولــة الفلســطينية املســتقبلية، فقبــل 
الهيئــات  الفلســطينية، عرفــت  الحكومــة  تشــكيل 
املحليــة بتاريخهــا العريــق، إذ شــكلت بعــض هــذه 
املــدن  أقــدم  مــن  أنهــا  الهيئــات مدنــا عرفــت علــى 
املأهولــة بالســكان فــي العالــم، وعلــى مــدار العقديــن 
السياســية  التجزئــة  تزايــد  مــع  وتزامنــا  املاضييــن 
والجغرافيــة، أصبحــت الهيئــات املحليــة ذات أهمية 
للســكان  الخدمــات  بتقديــم  يتعلــق  فيمــا  قصــوى 
فيهــا  تكــون  التــي  املناطــق  فــي  ســيما  ال  املحلييــن، 
الحكومــة املركزيــة حديثــة نســبيا ومقيــدة سياســيا 

وجغرافيــا وماليــا. بعــض هــذه الهيئــات انشــئت فــي بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر، وعملــت عبــر العقــود فــي ظــل تعقيــدات األنظمــة السياســية والنظــم القانونيــة، ومــا 
زالــت تقــوم بــدور حاســم كأدنــى مســتوى مــن مســتويات الحوكمــة، ليــس فقــط كمــزود رئي�صــي 
للخدمــات العامــة، بــل كقطــاع حكومــي أقــرب إلــى املواطنيــن، كونهــا مجالــس منتخبــة معرضــة 
للمســاءلة مــن قبلهــم. وقــد أجريــت آخــر انتخابــات للهيئــات املحليــة فــي محافظــات الضفــة 
الغربية بتاريخ 13 أيار 2017، سبقها حدث انتخابي في تشرين األول 2012، في حين لم تجر 

أي انتخابــات فــي مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ عــام 2006.

وتنقســم الهيئــات املحليــة فــي فلســطين إلــى بلديــات ومجالــس قرويــة فــي كل مــن مناطــق الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وتصنــف البلديــات وفقــا للتعــداد الســكاني إلــى ثــاث فئــات، البلديــات 
ذات التصنيــف »أ« عددهــا 17 هيئــة محليــة وتمثــل املــدن الرئيســية املتواجــدة فــي مراكــز 
املحافظــات، بينمــا تتبــع البلديــات البالــغ عــدد مواطنيهــا 15,000 نســمة علــى األقــل للتصنيــف 
ضمــن الفئــة »ب«، والبلديــات ذات التصنيــف »ج« وهــي تلــك التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 
إلــى مجالــس الخدمــات املشــتركة )JSCs( التــي تتمتــع بشــخصية  15,000 نســمة. إضافــة 

اعتباريــة وتســاهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات فــي كافــة الهيئــات املحليــة التابعــة لهــا.
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عن االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية:

 يضــم تحــت رايتــه كافــة الهيئــات املحليــة 
ً
 شــاما

ً
هــو مؤسســة شــبه حكوميــة تشــكل إطــارا

الفلسطينية ويعمل معها ومن أجلها ويقدم خدمات لها ملساعدتها في تقديم خدمات أفضل 
للمواطنيــن ويدافــع عــن حقوقهــا ويمثلهــا علــى كافــة األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

القــدس باعتبــاره مؤسســة مهنيــة  فــي مدينــة   1997 19 حزيــران  بتاريــخ  تأســس االتحــاد 
ومســتقلة، تقــوم علــى عضويــة الهيئــات املحليــة الفلســطينية وتلعــب دورا هامــا وبنــاًء فــي 
تطويرهــا، ويكمــن دور االتحــاد فــي تعزيــز الروابــط والعاقــات بيــن الهيئــات املحليــة ونظرائهــم 
فــي دول العالــم، ويعمــل علــى تمثيــل الهيئــات املحليــة والدفــاع عنهــا باســتخدام كافــة وســائل 
وأدوات الضغط واملناصرة على السلطات املركزية والتشريعية ومزودي الخدمات من أجل 
إنصــاف ومســاعدة الهيئــات املحليــة، كمــا يعمــل بشــكل أسا�صــي علــى بنــاء قــدرات الهيئــات 
املحليــة وتحســين أداء موظفيهــا فــي مجــاالت متخصصــة مــن خــال تســهيل تبــادل املعلومــات 

والخبــرات فيمــا بينهــم.

وتتكــون عضويــة االتحــاد مــن جميــع الهيئــات املحليــة القائمــة فــي فلســطين، والتــي تشــكل 
بمجملهــا الهيئــة العامــة لاتحــاد، كمــا يشــرف علــى عملــه هيئــة إداريــة مكونــة مــن 47 عضــوا 
 مــن قبــل الهيئــة العامــة، ويديــر االتحــاد الفلســطيني للهيئــات املحليــة هيئــة تنفيذيــة 

ً
منتخبــا

مؤلفــة مــن 25 عضــوا يشــكلون مجلــس إدارة االتحــاد، يتابعــون عــن كثــب كافــة التطــورات 
والتغيــرات التــي يواجههــا االتحــاد، وتكــون املناصــب داخــل الهيئــة التنفيذيــة كمــا يلــي )رئيــس، 

نائــب رئيــس، أميــن ســر، أميــن صنــدوق(.
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األهداف الرئيسية لالتحاد:
 

   تمثيل الهيئات املحلية محليا وعربيا ودوليا.

   تعزيز الروابط والعاقات بين الهيئات املحلية الفلسطينية.

   املساهمة في تطوير أداء الهيئات املحلية من خال تسهيل تبادل املعلومات والخبرات 

      فيما بينها.

   املساهمة في تنسيق موقف الهيئات املحلية تجاه عاقتها بالسلطة املركزية.

   مساعدة الهيئات املحلية في مجاالت تساهم في تطوير أداء عامليها، وذلك بتوفير التدريب 

      املناسب لهم في مجاالت إدارية وفنية حديثة.

   تطوير العاقات الخارجية لألعضاء، ووضع االتحاد والهيئات املحلية في املكان املائم 

      لهم بين االتحادات العاملية.

   ممارسة كافة أدوات وأساليب الضغط واملناصرة على الجهات املركزية والتشريعية 

       والشركات مقدمة الخدمات من أجل إنصاف ومساعدة الهيئات املحلية.
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التحديات التنموية

عرض املشكلة:
 

 تواجه الهيئات املحلية في فلسطين عدة تحديات في سبيل توفير كافة الخدمات العامة التي 
تلبــي احتياجــات ومتطلبــات مواطنيهــا، كغيــاب القــدرات علــى املســتوى املحلــي، وعــدم تفعيــل 
كافــة اإليــرادات، و تأثيــر االحتــال االســرائيلي وغيرهــا مــن العوامــل، التــي ســاهمت بشــكل ســلبي 

فــي عمليــة التخطيــط وآليــة تقديــم الخدمــات للمواطنيــن.

وكون مدراء البلديات يتموضعون على رأس الهرم التنفيذي في هيئاتهم املحلية، فقد حظوا 
بأهميــة خاصــة كونهــم أحــد أهــم العناصــر فــي الهيئــات املحليــة، ســواء علــى املســتوى املحلــي فــي 
فلســطين أو فــي جميــع الــدول حــول العالــم، فهــم املســؤولون عــن تنفيــذ الخطــط والسياســات 
والقــرارات التــي تتخــذ مــن قبــل املجلــس البلــدي، وهــم أيضــا بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن موظفــي 
الهيئات املحلية واملجالس البلدية، لذلك فإن مدراء البلديات بشكل خاص، يواجهون كافة 

التحديــات والعقبــات التــي تتعــرض لهــا الهيئــات املحليــة.

فرضية التنمية:
 

 بنــاء علــى عــرض املشــكلة، يقتــرح االتحــاد باعتبــاره املؤسســة التــي تضــم تحــت رايتهــا كافــة 
الهيئــات املحليــة الفلســطينية نظريــة التنميــة التاليــة:

»إن إنشــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين كوحــدة ضمــن االتحــاد مــن خــال تشــكيل جســم 
تنفيــذي يلتــزم بالتوصيــات والقــرارات التــي يتخذهــا االتحــاد ويعمــل علــى تحســين االســتدامة 
املاليــة للهيئــات املحليــة وتحســين تقديــم الخدمــات، ســيجعل الحكومــات املحليــة أكثــر فاعليــة 

كمــا ســيعزز تطويــر الهيئــات املحليــة وبنــاء قــدرات موظفيهــا«.
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الهدف والغايات

 الهدف الرئي�سي:

إنشــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين كجســم تنفيــذي ضمــن االتحــاد يعمــل علــى تنفيــذ 
االســتراتيجيات والقــرارات املعتمــدة مــن قبلــه وتبنــي سياســات االتحــاد فــي جميــع الهيئــات 

املحليــة، وتطويــر كفــاءة الهيئــات املحليــة فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن.

 الغايات األساسية:

الغاية األولى:
 

تعزيــز عمليــات التنميــة واالصــالح فــي تخطيــط الجوانــب املاليــة واملســاهمة فــي اتخــاذ 
القــرارات لصالــح الهيئــات املحليــة الفلســطينية وتطويــر أداءهــا وبنــاء قــدرات موظفيهــا:
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سيوفر االتحاد الدعم التقني و الفني لتأهيل مدراء البلديات وتمكينهم من تطوير عملية وضع 
املوازنــات للهيئــات املحليــة وذلــك بتحســين التخطيــط املالــي مــن خــال تطويــر األنظمــة املاليــة 
للهيئــات املحليــة وضبــط النفقــات بالشــكل الفعــال. كمــا ســيعمل االتحــاد علــى تعزيــز عمليــة 
اتخاذ القرارات بجعلها أكثر موضوعية وشفافية، وسيؤهل مدراء البلديات لتوظيف البنية 
التحتيــة املجتمعيــة املولــدة للدخــل بشــكل فعــال مــن خــال التخطيــط املجتمعــي التشــاركي 
وزيــادة نســبة التحصيــل مــن الخدمــات املقدمــة، أمــا دور مــدراء البلديــات فســيتمحور حــول 
تحديد نقاط الضعف التي تعاني منها الهيئات املحلية في بعض الوظائف املتخصصة وآلية 
تقديــم الخدمــات، وبالتالــي ســيعمل االتحــاد علــى تحســين وتطويــر أداء الهيئــات املحليــة مــن 

خــال دعمهــا تقنيــا و فنيــا فــي الجوانــب التــي تــم تحديدهــا.

وسيعمل االتحاد أيضا، من خال مدراء البلديات على تحسين املسؤولية االجتماعية لدى 
الهيئــات املحليــة وتعزيــز الرقابــة وتقويــة معاييــر الشــفافية التــي تتبعهــا، و ســيركز عمــل شــبكة 
مــدراء املــدن فــي فلســطين علــى تعزيــز املمارســات املتعلقــة بالشــفافية واإلفصــاح فــي قضايــا 
الهيئــات املحليــة التــي تهــم املواطنيــن وذلــك بهــدف تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة بالتركيــز علــى فئــة 
الشــباب وتعزيــز حضورهــم فــي مجالــس الهيئــات املحليــة ودعــم مشــاركتهم فــي املبــادرات ذات 

العاقــة فــي عمليــات التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة املحليــة.

 الغاية الثانية:

دعــم تبــادل الخبــرات فــي الجوانــب التخطيطيــة والتمويليــة واالســتفادة مــن املمارســات 
واألســاليب املبتكــرة فــي بنــاء القــدرات:

بدعــم مــن االتحــاد الفلســطيني للهيئــات املحليــة، ســيعمل مــدراء البلديــات علــى تحديــد كافــة 
الحقــول التــي ســتعمل شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين عليهــا لتحســين تقديــم الخدمــات لــدى 
الهيئات املحلية، وتحسين عمل طواقمها في جوانب متعددة مثل التخطيط املالي، والتنمية 
االقتصاديــة املحليــة، واملشــاركة املجتمعيــة وغيرهــا. لذلــك ســيتبنى االتحــاد نهجــا تدريبيــا 
طويــل األجــل يســتند باألســاس علــى تبــادل الخبــرات بيــن مــدراء البلديــات الفلســطينيين مــن 
جهــة، واالســتفادة مــن الخبــرات العامليــة فــي هــذا املجــال مــن خــال الحفــاظ علــى اســتدامة 

عاقــات التعــاون مــع املؤسســات الدوليــة.
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الغاية الثالثة:
 

تعزيــز الحــوار حــول السياســات مــع املمثليــن املعنييــن للحكومــة املركزيــة مثــل وزارة الحكــم 
املحلــي مــن خــالل توضيــح وتقديــم مصالــح الهيئــات املحليــة:

سيعمل االتحاد على إشراك شبكة مدراء املدن في فلسطين بالعمل مع وزارة الحكم املحلي 
وغيرها من املؤسسات الحكومية ذات العاقة، وذلك لضمان استدامة نتائج عمل الشبكة 

في بناء القدرات وتبادل الخبرات والنهج املتبع لتوطيد العاقات مع املؤسسات املعنية.

وستشــارك الشــبكة فــي االجتماعــات التــي يعقدهــا االتحــاد مــع وزارة الحكــم املحلــي ملناقشــة 
القضايــا ذات العاقــة باألمــور التنفيذيــة، وذلــك لتمكيــن مــدراء البلديــات مــن اســتعراض 
اهتماماتهــم والصعوبــات التــي تواجــه عملهــم واألهــداف التــي يســعون إلــى تحقيقهــا، لذلــك 
ســيتبنى االتحاد سياســة الحوار مع كافة املؤسســات الوطنية ذات العاقة، لتعزيز وتحســين 

أداء الهيئــات املحليــة وممارســاتها ذات العاقــة باملســاءلة والشــفافية.

الغاية الرابعة:
 

تعزيز التبادل والتعاون وتوطيد العالقات مع األطراف الدولية و املحلية ذات العالقة:

سيعمل االتحاد على تسهيل عمليات التعاون وتبادل الخبرات مع األطراف املعنيين على 
املستويين املحلي والدولي، وسيتم تحقيق ذلك من خال تشكيل شبكة لها القدرة على تخطيط 
وإدارة وتنفيذ برامجه وقراراته املرتبطة بتنفيذ سياسات قطاع الحكم املحلي. وسيعقد 
االتحاد اجتماعات دورية للشبكة ليتم من خالها تبادل الخبرات واملعرفة واستعراض 
الصعوبات واألهداف املشتركة، كما سيشارك كل من االتحاد والشبكة في اجتماعات مع 
اللجان املتخصصة ذات العاقة بالحكم املحلي، وذلك لتعزيز التعاون مع كافة األطراف، 
األمر الذي سيضمن أن يكون لكل هيئة محلية نظاما مؤسساتيا يتما�صى مع سياسات قطاع 
الحكم املحلي ومبادئ الحكم الرشيد على املستوى العالمي، بالتالي ستكون الهيئات املحلية 
الفلسطينية قادرة على اإلفادة واالستفادة من خال العاقات مع املؤسسات العاملية النظيرة.
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الغاية الخامسة:
 

توضيح أدوار ومسؤوليات الهيئات املحلية الفلسطينية:

التي ستحدد بشكل  القوانين واألنظمة والسياسات  سيركز االتحاد على تعديل وإصاح 
أفضل أدوار ومسؤوليات الهيئات املحلية وآليات التمويل لدعم التنمية االقتصادية املحلية 
وتقديم الخدمات البلدية، أما شبكة مدراء املدن في فلسطين فستعمل بدعم كامل من 
االتحاد على تعزيز صاحيات الهيئات املحلية من خال توسيع نطاق وقدرة هذه الهيئات 

على رفع كفاءاتها في مختلف الجوانب مثل تحصيل ضريبة األماك في الهيئات املحلية.

ومــن جانــب آخــر، ســتعمل الشــبكة علــى تحديــد األدوار واملســؤوليات لــكل قســم مــن أقســام 
الهيئات املحلية بشكل واضح، لضمان األداء السلس والفعال على مستوى الهيئات املحلية، 
لذلــك فــإن كل مديــر بلديــة ســيركز فــي عملــه مــن خــال الشــبكة علــى املســتوى التنفيــذي بينمــا 

ســيعمل رؤســاء الهيئــات املحليــة علــى املســتويين االســتراتيجي والسياســاتي.

الغاية السادسة:
 

تشكيل الكادر الفلسطيني األسا�سي و تأهيله لالنضمام إلى منظمة إدارات املدن العاملية:

سيأخذ االتحاد بمعايير األهلية قبل قبول عضوية مدراء املدن في الشبكة، ليكون األعضاء 
قادرين على تحقيق أهدافها وااللتزام بمسؤولياتها تجاه الهيئات املحلية والقطاع الحكومي، كما 
سيعقد سلسلة من االجتماعات الدورية وورش العمل والتدريبات املكثفة لتعزيز قدرات مدراء 
البلديات وضمان فهمهم الكامل لألسس العاملية املتبعة في مجال عملهم، األمر الذي سيؤدي 
إلى تطبيق أمثل في عمل الهيئات املحلية على املستويات الثاثة املحلية واإلقليمية والدولية، 

بعد ذلك سيكون أعضاء الشبكة مؤهلين لانضمام إلى منظمة إدارات املدن العاملية.
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إطار نتائج شبكة مدراء املدن في فلسطين

الهدف الرئي�صي: إنشاء شبكة مدراء املدن في فلسطين كجسم تنفيذي تابع لاتحاد ينفذ االستراتيجيات 
والسياسات املعتمدة من قبله لضمان تبني سياسات االتحاد في جميع الهيئات املحلية.

الهدف: 
تشكيل الكادر 

الفلسطيني األسا�صي 
وتأهيله لانضمام 
إلى منظمة إدارات 

املدن العاملية.

الهدف: 
توضيح أدوار  
ومسؤوليات 

الهيئات املحلية 
الفلسطينية.

الهدف: 
تعزيز التبادل 

والتعاون وتوطيد 
العاقات مع 

األطراف الدولية 
واملحلية ذات 

العاقة.

الهدف: 
تعزيز الحوار حول 

السياسات مع 
املمثلين املعنيين 
للحكومة الوطنية 
مثل وزارة الحكم 
املحلي من خال 
توضيح وتقديم 
مصالح الهيئات 

املحلية.

الهدف: 
دعم تبادل الخبرات 

في الجوانب 
التخطيطية 
والتمويلية 
واالستفادة 

من املمارسات 
واألساليب املبتكرة 

في بناء القدرات.

الهدف: 
تعزيز عمليات 

التنمية واالصاح في 
تخطيط الجوانب 
املالية واملساهمة 
في اتخاذ القرارات 
لصالح الهيئات 

املحلية الفلسطينية.

النتيجة األولى:
تأهيل الشبكة 

للتخطيط وإدارة 
وتنفيذ برامج 

االتحاد.

النتيجة األولى: 
بناء هيكلية عمل 
واضحة للهيئات 
املحلية، لزيادة 

الفاعلية و الكفاءة 
في اإلدارة.

النتيجة األولى: 
تعزيز الروابط 
مع الجهات 

املعنية الوطنية 
والدولية من 

خال االجتماعات 
املنتظمة وقنوات 

التعاون.

النتيجة األولى: 
استجابة إطار 

الحوكمة املحلية 
الحتياجات 
املؤسسات 

الحكومية الوطنية 
والسياسات العامة.

النتيجة األولى: 
رفع قدرات 

موظفي الهيئات 
املحلية في اإلدارة 
املالية، والتنمية 

االقتصادية املحلية 
واملشاركة املدنية.

النتيجة األولى: 
تحسين اإلدارة 
املالية للهيئات 

املحلية

النتيجة الثانية:
تفعيل دور أعضاء 
الشبكة في منظمة 

إدارات املدن 
العاملية.

النتيجة الثانية:
تشكيل اإلطار 

القانوني الوطني 
والسيا�صي املتقدم 

لقطاع الحكم 
املحلي.

النتيجة الثانية:
امتاك الهيئات 
املحلية أنظمة 

مؤسساتية تتما�صى 
مع سياسات قطاع 

الحكم املحلي 
ومبادئ الحكم 

الرشيد.

النتيجة الثانية:
تعزيز قنوات 

التعاون والتواصل 
مع الحكومة.

النتيجة الثانية:
تحسين البيئة 

التمكينية للهيئات 
املحلية واالعتماد 

على أفضل 
املمارسات للنهج 

التشغيلية.

النتيجة الثانية:
زيادة وعي املواطن 
ملساءلة الهيئات 
املحلية وشفافيتها

6 5 4 3 2 1
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األطراف ذوو العالقة

االستراتيجيات:

 النهج وخطة العمل والجدول الزمني:

إن الهــدف الرئي�صــي مــن إنشــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين هــو إنشــاء شــبكة شــاملة 
كوحــدة ضمــن االتحــاد تعمــل علــى تنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات املعتمــدة مــن قبلــه، 
وذلــك لضمــان تنفيــذ سياســات املؤسســة فــي جميــع الهيئــات املحليــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن االتحــاد ســيعمل علــى تأهيــل أعضــاء هــذه الشــبكة لانضمــام إلــى منظمــة إدارات املــدن 

العامليــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف فــإن آليــة العمــل ســتعتمد علــى مرحلتيــن أساســيتين:
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املرحلة األولى: إنشاء شبكة مدراء املدن في فلسطين

املرحلة الثانية: االنضمام إلى منظمة إدارات املدن العاملية

 طبيعة العمل:

سوف يعمل االتحاد مع كافة الهيئات املحلية ممن يتوفر لديها منصب »مدير البلدية«، كما 
سيتم تشكيل لجنة مصغرة مشكلة من 5 من أعضاء الشبكة لتطوير خطة عمل تفصيلية 
تركز على تعزيز قدرات موظفي الهيئات املحلية الفلسطينية بشكل عام، ودعمها في تحديث 

إطار العمل القانوني والتنظيمي، وتنظيم قطاع الحكم املحلي.

تغطــي هــذه الخطــة املرحلــة األولــى مــن العمــل التــي تؤســس إلنشــاء شــبكة مــدراء املــدن فــي 
فلســطين وبالتالــي تأهيلهــم لانضمــام إلــى منظمــة إدارات املــدن العامليــة، أي أن مرحلــة العمــل 
الثانية هي نتيجة طبيعية من نتائج املرحلة األولى، لذلك وبحسب الخطة، فإنه سيتم خال 
العام األول من البدء بتنفيذها، إنشاء شبكة مدراء املدن في فلسطين وبدء أعمالها، وعليه 

فــإن األنشــطة األساســية التــي ســتتبع إلنشــاء الشــبكة ســتكون كالتالــي:
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اإلعــداد والتشــاور مــع مــدراء الهيئــات املحليــة: ســتركز هــذه املرحلــة بشــكل أسا�صــي علــى . 1
تطوير اإلطار العام للشبكة من خال تحديد سياساتها وأهدافها الرئيسية، كما سيتم 
اختيــار مجموعــة مــن مــدراء املــدن لتشــكيل اللجنــة التأسيســية للشــبكة، والتــي ســتعمل 
بشكل أسا�صي على تحديد األهداف املرجوة من إنشاء الشبكة واألدوار واألنشطة التي 

ســينفذها األعضــاء علــى املــدى القريــب.

التشــاور مــع منظمــة إدارات املــدن العامليــة: ســيجري االتحــاد نقاشــات موســعة مــع . 2
املنظمــة بهــد ف االســتفادة مــن التجــارب والخبــرات وتحقيــق التعــاون املشــترك باعتبارهــا 
املنظمــة الدوليــة الرائــدة فــي هــذا املجــال، وســيعمل االتحــاد بالتعــاون مــع املنظمــة علــى 
تطوير شــبكة مدراء املدن في فلســطين، علما بأنه ســيتم اعتبار هذه االستشــارات شــرطا 
مســبقا وخطــوة أساســية لتمكيــن أعضــاء الشــبكة مــن االنضمــام إلــى املنظمــة ومــن ثــم 
إشــراكهم فــي مشــاريعها، وأيضــا ســتقوم املؤسســتان بدراســة إمكانيــة تطويــر مشــاريع 

مشــتركة فيمــا بينهمــا.

إضفــاء الشــرعية علــى شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين: لضمــان توفيــر الدعــم الكامــل . 3
ألعضــاء الشــبكة، ســيتوجب علــى الهيئــة التنفيذيــة لاتحــاد املصادقــة علــى إنشــائها، 
لذلــك فــإن أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة سيشــاركون فــي تحديــد أهدافهــا واألغــراض املرجــوة 
مــن إنشــاءها، وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الخطــة االســتراتيجية لاتحــاد املعــدة لألعــوام 
2019 – 2022 تستهدف مدراء املدن من خال إنشاء هذه الشبكة، ما سيؤمن الدعم 
الكامــل وااللتــزام املطلــوب واملــوارد املاليــة املطلوبــة للحفــاظ علــى ســير عملهــا واســتدامتها.

إجــراء مشــاورات موســعة مــع األطــراف املعنيــة: ســيتم تنظيــم عديــد مــن االجتماعــات . 4
وورش العمــل مــع األطــراف املعنيــة بهــدف توضيــح الغــرض مــن تأســيس الشــبكة، وإجــراء 
نقاشــات علــى نطــاق واســع فــي املواضيــع ذات العاقــة مــن خــال مشــاركة كافــة األطــراف 
األمــر الــذي ســيضمن تعزيــز ملكيــة الشــبكة تجــاه مــدراء املــدن بشــكل خــاص واألطــراف 
الهيئــات  وهــذه املرحلــة ســتفرض مشــاركة واســعة مــن رؤســاء  املعنييــن بشــكل عــام، 
املحليــة لتوضيــح العاقــة بيــن االتحــاد والشــبكة مــن جهــة، وتحديــد األدوار املختلفــة لكل 

مــن رؤســاء الهيئــات املحليــة ومدراءهــا مــن جهــة أخــرى.

بمصادقــة مــن الهيئــة . 5 املــدن فــي فلســطين:  تحديــد الفريــق اإلداري لشــبكة مــدراء 
التنفيذيــة لاتحــاد وبقــرار مــن أعضــاء الشــبكة ســيتم اختيــار لجنــة التنســيق لشــبكة 
مــدراء املــدن فــي فلســطين علــى أن تتألــف مــن 7-5 مــن مــدراء املــدن، كمــا ســيتم تعييــن 
منســق يعمــل ضمــن الطاقــم التنفيــذي لاتحــاد مهمتــه األساســية ســتكون متابعــة 
أعمال الشــبكة، وبذلك ســتتألف الهيئة اإلدارية التي ســتتابع أعمال الشــبكة من لجنة 

التنســيق للشــبكة، منســق الشــبكة واملديــر التنفيــذي لاتحــاد.
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إطــالق شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين: بحســب الجــدول الزمنــي املعــد ضمــن هــذه . 6
الخطــة ســيتم إطــاق الشــبكة قبــل نهايــة عــام 2018، وبعــد ذلــك ســتبدأ أعمــال الشــبكة 
وســيبدأ أعضاؤهــا بالقيــام بمســؤولياتهم وبوضــع خطتهــم االســتراتيجية وتطويــر خطــة 

العمــل الخاصــة بالشــبكة.

 املوارد املالية:

االتحاد الفلسطيني للهيئات املحلية.. 1

منظمة إدارات املدن العاملية.. 2

املانحين للمشروع.. 3

 التحديات املتوقعة وطرق التغلب عليها:

التنافس بين رؤساء الهيئات املحلية ومدراء املدن:
 

ســيواجه االتحــاد هــذا األمــر مــن خــال تحديــد أدوار ومســؤوليات واضحــة لــكل مــن رئيــس 
البلدية ومديرها من جهة، ومن خال تعزيز العاقة املهنية التفاعلية بينهما من جهة أخرى، 
األمــر الــذي ســيضمن قيــام مديــر البلديــة بــدوره التنفيــذي بشــكل واضــح دون التعــدي علــى 
األدوار املناطــة برؤســاء الهيئــات املحليــة، وبالتالــي ســيتمكن الرؤســاء مــن القيــام بواجباتهــم 
علــى املســتوى االســتراتيجي، وفــي ذات الســياق، ســيأخذ االتحــاد زمــام املبــادرة لتوضيــح أهميــة 
الــدور الــذي يقــوم بــه مــدراء البلديــات وضــرورة أن يكــون لــكل هيئــة محليــة مديــر يقــود زمــام 

األمــور التنفيذيــة.

االختالفات الواضحة بين مدراء املدن من حيث القدرات واإلمكانيات:
 

سيعمل االتحاد بشكل مكثف على تطوير قدرة مدراء املدن على املستويين التاليين:

املستوى الوطني: سيركز على االحتياجات واألهداف املشتركة لجميع األعضاء.. 1



19

تأسيس “شبكة مدراء املدن في فلسطين”

املســتوى الفــردي: ســيتم تصميمــه وفقــا الحتياجــات وقــدرات كل عضــو مــن أعضــاء . 2
الشــبكة.

عدم وجود منصب مدير البلدية في العديد من الهيئات املحلية الفلسطينية:
 

ســتكون خطــوة االتحــاد األولــى ملواجهــة هــذا التحــدي أن يقــوم بتعزيــز ودعــم مــدراء املــدن 
الحالييــن مــن خــال تفعيــل شــبكة نشــطة ومؤهلــة تنفــذ اســتراتيجيات املؤسســة ضمــن 
التطبيــق األمثــل للمعاييــر الحكوميــة والعامليــة، إذ أن نجــاح هــذه الشــبكة ســيكون نموذًجــا 

محفــزا للهيئــات املحليــة لتفعيــل منصــب مديــر البلديــة.

تأمين الدعم املالي املطلوب للحفاظ على استدامة الشبكة:
 

سيعتمد االتحاد على رسوم االشتراكات السنوية للهيئات املحلية من جهة، وعلى مساهمات 
املانحيــن مــن جهــة أخــرى، وبحســب الخطــة االســتراتيجية لاتحــاد ســيتم عقــد العديــد مــن 
دورات التدريب وبناء القدرات على الصعيدين املحلي والدولي وفي عدة مجاالت متخصصة، 
مــن بينهــا التدريبــات التــي ســتضم أعضــاء الشــبكة، كمــا ســيتم توفيــر جــزء مــن املــوارد املاليــة 
املطلوبــة مــن خــال العاقــات مــع األطــراف املعنيــة فــي القطــاع الحكومــي، ومــن جانــب آخــر، 
فإن اتفاقية الشراكة بين كل من االتحاد ومنظمة إدارات املدن العاملية توضح دور املنظمة 

فــي توفيــر التمويــل الكافــي للمشــاريع املقترحــة.

التزام الهيئات املحلية بتوصيات وقرارات االتحاد:
 

لقــد حقــق االتحــاد إنجــازات عديــدة خــال الفتــرة املاضيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتمثيــل 
املوحد واســتخدامه أســاليب الضغط واملناصرة لتحقيق املصلحة العامة للهيئات املحلية، 
األمــر الــذي أدى إلــى تعزيــز ســلطة ومصداقيــة االتحــاد أمــام الهيئــات املحليــة واملؤسســات 
الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات املعنيــة مثــل وزارة الحكــم املحلــي وصنــدوق تطويــر وإقــراض 
البلديــات، واتحــاد البلديــات الهولنــدي، ووكالــة التعــاون األملانــي وغيرهــا، لذلــك فــإن إنشــاء 

الشــبكة سيشــكل حافــزا آخــر يعــزز التــزام األعضــاء.
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تشجيع مدراء البلديات الفلسطينية على االلتزام بمسؤولياتهم وواجباتهم

               تجاه الشبكة وتخصيص جزء من وقتهم املزدحم لهذا الغرض: 

سيعمل االتحاد على بناء عاقة مهنية مع مدراء البلديات تعتمد على أسس الثقة والتعاون 
املشترك، وسيكون دوره األسا�صي في مرحلة العمل األولى أن يوضح ألعضاء الشبكة األهداف 
واألدوار واملســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقهــا، والتــي ستســاهم فــي نجــاح الهيئــات املحليــة مــن 

جهــة، ونجــاح شــبكة مــدراء املــدن فــي فلســطين مــن جهــة أخــرى.
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