
اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقية تفاهم
مع المديرية العامة  للمياه والصرف الصحي في اسطنبول

www.apla.ps

ضمــن خططــه الرائــدة وتأسيًســا لشــراكة طويلــة األمــد، أبــرم 
االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة اتفاقيــة شــراكة وتعــاون 
ــر  ــك حج ــا بذل ــة ICMA، واضع ــدن العالمي ــة إدارات الم ــع منظم م
الخبــرات  في فلســطين لتبادل  المــدن  مــدراء  أمــام  األســاس 
وممهــًدا  العالــم،  دول  فــي  نظرائهــم  تجــارب  مــن  واالســتفادة 
ليكــون  المنظمــة،  عضويــة  إلــى  لالنضمــام  أمامهــم  الطريــق 
عربيــة  المحلية أول مؤسســة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد 

.ICMA ــة الـــ ــى عضوي ــم إل تنض

 وجــاء توقيــع االتفاقيــة علــى هامــش المؤتمــر الســنوي لمنظمــة 
الـ ICMA الــذي عقــد فــي مدينــة بالتيمــور بالواليــات المتحــدة، 
ووقــع اتفاقيــة الشــراكة كل مــن المديــر التنفيــذي لالتحــاد م. 
عبــداهلل عناتــي و المديــر التنفيــذي للمنظمــة مــارك أوت، عبــر 

الفيديــو كونفرنــس.

الفلســطيني  االتحــاد  تمنــح  االتفاقيــة  إن  عناتــي  م.  وقــال 
 ،ICMA الـــ مكتبــة  إلــى  الوصــول  صالحيــة  المحليــة  للهيئــات 
تحتــوي  التــي  العالميــة  المكتبــات  أضخــم  مــن  تعتبــر  والتــي 
المحلــي  بالحكــم  عالقــة  ذات  ودراســات  وكتــب  مراجــع  علــى 
ــك  ــا أن ذل ــاص، موضًح ــكل خ ــدن بش ــإدارات الم ــام، وب ــكل ع بش
مديــر  منصــب  بتفعيــل  هدفــه  تحقيــق  فــي  االتحــاد  سيســاعد 
البلديــة وتعميمــه علــى كافــة الهيئــات المحليــة الفلســطينية، 
البلديــات  مــدراء  قــدرات  تطويــر  فــي  سيســاهم  كمــا 
ــادل اإلداري  ــج التب ــي برنام ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــطينية م الفلس
مــن  الخبــرات  تبــادل  علــى  يقــوم  الدولي IMEP بالتحديد، الــذي 
خــالل تبــادل الزيــارات بيــن الـICMA  وأعضائهــا ونظرائهــم فــي 
مجــال تقديــم الخدمات.  وأضــاف م. عناتــي أن هــذه االتفاقيــة 

تتزامــن مــع بــدء مرحلــة جديــدة يشــهدها االتحــاد مــن خــالل 
في فلســطين  المــدن  مــدراء  شــبكة  إلنشــاء  التأســيس 
بهــدف تمثيلهــم وتوحيــد مواقفهــم، وإشــراكهم فــي رســم 
السياســات وتطويــر قدراتهــم مــن خــالل جســم واحــد يقــوده 

االتحــاد.

مــن ناحيتــه، جــدد المديــر التنفيــذي لمنظمــة الـICMA  الســيد 
االمكانيــات   بتوفيــر  المنظمــة  والتــزام  التزامــه  أوت  مــارك 
المتاحــة لديهــم فــي صالــح خدمــة االتحــاد الفلســطيني للهيئــات 
شــبكة  إلنشــاء  الالزمــة  الفنيــة  المســاعدة  المحلية وتوفيــر 
إعدادهــا  تــم  التــي  الخطــة  وفــق  في فلســطين  المــدن  مــدراء 
مــن طــرف االتحــاد لتطويــر قــدرات وكفــاءات مــدراء البلديــات 

. لفلســطينية ا

أبــرم االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة اتفاقيــة تفاهــم مــع المديريــة العامــة للميــاه والصــرف الصحــي فــي اســطنبول، بهــدف 
تنظيــم العالقــة وتعزيــز التعــاون بيــن المؤسســتين خــالل الثــالث ســنوات القادمــة، ووقــع االتفاقيــة كل مــن المديــر التنفيــذي لالتحــاد 
م. عبــداهلل عناتــي والمديــر العــام للمديريــة الســيد فاتــح تــوران علــى هامــش مؤتمــر اســطنبول للميــاه الــذي عقــد للمــرة األولــى فــي 

مدينــة اســطنبول التركيــة بمشــاركة وفــد مــن االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة.

وأوضــح المديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبــد اهلل عناتــي أن ســعي االتحــاد لتوقيــع االتفاقيــة جــاء بعــد 
نجــاح البرنامــج التدريبــي فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي الــذي اســتهدف الهيئــات المحليــة 
الفلســطينية فــي شــهر أيــار الماضــي، مؤكــًدا أن االتفاقيــة هــذه ســتضمن مشــاركة عــدد أكبــر مــن 
البلديــات فــي مثــل هــذه الــدورات المتخصصــة بهــدف تعميــم الفائــدة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 

الهيئــات المحليــة فــي فلســطين.

و جــدد المديــر العــام للمديريــة العامــة للميــاه والصــرف الصحــي فــي اســطنبول الســيد فاتــح 
ــاد  ــة االتح ــح خدم ــي صال ــم ف ــة لديه ــات المتاح ــر اإلمكاني ــة بتوفي ــزام المديري ــه والت ــوران التزام ت
ــة  ــاالت المتخصص ــي المج ــة ف ــة الالزم ــاعدة الفني ــر المس ــة وتوفي ــات المحلي ــطيني للهيئ الفلس
بالميــاه والصــرف الصحــي بهــدف تطويــر قــدرات وكفــاءات العامليــن فــي هــذه المجــاالت فــي 

الفلســطينية. البلديــات 
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عقــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة بالتعــاون مــع اتحــاد 
ورشــة  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  وبتمويــل  الهولنــدي  البلديــات 
ــتراتيجية  ــاد االس ــة االتح ــى لخط ــودة األول ــة المس ــل لمناقش عم
المعــدة لألعــوام 20١٩-20٢٢، جــاء ذلــك بحضــور رئيــس االتحــاد 
ــي  ــد اهلل عنات ــاد م. عب ــذي لالتح ــر التنفي ــد والمدي ــى حدي م. موس
ومديــر اتحــاد البلديــات الهولنــدي فــي فلســطين ناصــر الشــيخ 
علــي وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد، بهــدف تطبيــق منهجيتــه 
فــي إعــداد الخطــة مــن خــالل توســيع دائــرة المشــاركة والمشــاورة 
فــي مرحلــة اإلعــداد إلتمــام النســخة النهائيــة وإطــالق الخطــة 

االســتراتيجية.

 وأوضــح رئيــس االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية م. موســى 
دراســة  علــى  باالعتمــاد  المســتقبلي  التخطيــط  أهميــة  حديــد 
ــع  ــجم م ــتراتيجية تنس ــة اس ــداد خط ــة إلع ــات المحلي ــع الهيئ واق
احتياجــات قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين، مشــددا علــى 
أن العمــل المؤسســاتي يجــب أن يتــم وفــق نظــام واضــح وقواعــد 
ثابتــة وخريطــة عمــل دقيقــة، قائــًلا إن هــذه المرحلــة ســتضع حجر 
األســاس للبــدء بتنفيــذ خطــة عمــل االتحــاد وتحقيــق األهــداف 

ــة. ــراف ذات العالق ــع األط ــاركة جمي ــة ومش ــوة بمصادق المرج

وبــدوره قــدم خبيــر التخطيــط االســتراتيجي د. خالــد رجــب عرضــا 
مــن  بــدًء  االســتراتيجية  للخطــة  األولــى  للمســودة  تفصيليــا 
الخلفيــة التاريخيــة لالتحــاد، وكيفيــة الربــط مــع أجنــدة السياســات 
العمــل  ومنهجيــة  المســتدامة،  التنميــة  وأهــداف  الوطنيــة 
المتبعــة فــي إعــداد الخطــة، والتحليــل الســياقي لألطــراف ذات 
العالقــة، وصــوًلا إلــى الرؤيــة والرســالة واألهــداف العامــة والخاصــة 
الجديــدة  والهيكليــة  االســتراتيجية  األولويــات  إلــى  إضافــة 

التنفيــذي. للمكتــب  المقترحــة 

ومــن جانبهــم أعــرب أعضــاء الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد الفلســطيني 
يألــو  التــي  المرحلــة  فــي  فخرهــم  عــن  المحليــة  للهيئــات 
الخطــة  أهميــة  أن  مؤكديــن  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  االتحــاد  إليهــا 

االســتراتيجية تكمــن فــي تحديــد أجنــدة االتحــاد الــذي ســيعمل 
وفقهــا علــى تعزيــز مســاهمة الهيئــات المحليــة فــي عمليــات 
الحكــم والتطويــر، مــن خــالل تعزيــز االتحــاد كمنظمــة تدافــع عــن 
أولويــات الهيئــات المحليــة وتدعمهــا وتمثلهــا علــى المســتويات 
الدوليــة والمحليــة، كمــا تناقــش الحضور فــي الجوانــب التفصيلية 
للخطــة مقدميــن مالحظاتهــم وتدخالتهــم التــي شــددت علــى 
ضــرورة أن توضــح الخطــة اســتقاللية االتحــاد وهويتــه الشــخصية 
خاصــة أنهــا ســتكون الوثيقــة التخطيطيــة األولــى التــي تصــدر عــن 

ــه. ــذ تأسيس ــاد من االتح

جديــر بالذكــر أن هــذه الورشــة تأتــي ضمــن سلســلة مــن ورش 
العمــل المزمــع عقدهــا لمناقشــة الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد، 
ويأتــي ذلــك ضمــن مخرجــات مشــروع »مبــادرة تنميــة القــدرة على 
ــاد  ــن االتح ــول م ــق ج )أرض(«، المم ــي المناط ــات ف ــة األزم مواجه
البلديــات  اتحــاد  مــع  بالتعــاون  االتحــاد  ينفــذه  والــذي  االوروبــي 

الهولنــدي.

اتحاد الهيئات المحلية والبنك الدولي يناقشان قضايا إصالح قطاع الحكم المحلي

ضمــن مشــروع خــاص بإصــالح قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين، نظــم البنــك الدولــي بالتعــاون مــع االتحــاد الفلســطيني للهيئــات 
المحليــة اجتماًعــا لرؤســاء الهيئــات المحليــة بهــدف اســتمزاج واستكشــاف آراءهــم ومواقفهــم ووجهــات نظرهــم مــن قضايــا إصــالح 

قطــاع الحكــم المحلــي.

وقــام الممثلــون عــن البنــك الدولــي بعــرض أهــم النتائــج التــي توصلــوا إليهــا مــن خــالل دراســة تحليليــة ألهــم الجوانــب التــي بحاجــة إلــى 
إصــالح وتحســين فــي قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين.

وجــاء هــذا االجتمــاع بهــدف مراجعــة وتطويــر خطــة وبرامــج إصــالح قطــاع الحكــم المحلــي، وتعزيــز دور الهيئــات المحليــة ووزارة الحكــم 
المحلــي ومختلــف المؤسســات ذات العالقــة فــي رســم السياســات التــي ستحســن مــن وضــع القطــاع.

ــرق  ــى الط ــل عل ــوم النق ــالت رس ــل تحوي ــة مث ــة العالق ــا المالي ــيما القضاي ــا الس ــم طرحه ــي ت ــا الت ــد القضاي ــاركون عدي ــش المش وناق
وضريبــة األمــالك وضريبــة الدخــل، وأيضــا بعــض القضايــا ذات العالقــة بالواجبــات الوظيفيــة الخاصــة بالهيئــات المحليــة.



ــات  ــد اجتماع ــة عق ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــل االتح واص
مكثفــة لــكل مــن الهيئتيــن التنفيذيــة واإلداريــة، واجتماعــات 
خاللهــا  تــم  المحافظــات،  مســتوى  علــى  المحليــة  للهيئــات 
أبــرز القضايــا ذات العالقــة بالهيئــات المحليــة وقطــاع  متابعــة 
وقــرر  االتحــاد.  ونشــاطات  وبرامــج  وخطــط  المحلــي  الحكــم 
االتحــاد تشــكيل لجــان متخصصــة مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة، 
وذلــك لمتابعــة القضايــا المطروحــة علــى جــداول أعمالهمــا، فقــد 
تــم تشــكيل اللجنــة الماليــة التــي تتابــع كافــة القضايــا الماليــة 
ــة  ــى دراس ــي تتول ــات الت ــة السياس ــاد، ولجن ــل االتح ــة بعم المتعلق
األنظمــة والقوانيــن والمالحظــات الــواردة مــن الهيئــات المحليــة 
حولهــا إلعــداد ورقــة موقــف موحــدة ليتــم متابعتهــا مــع الجهــات 
ذات العالقــة، إضافــة إلــى لجنــة العالقــات المحليــة والتــي أوكل 
إليهــا مهمــة القيــام بزيــارات ميدانيــة للهيئــات المحليــة ضمــن 
برنامــج معــد يشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن الهيئــات المحليــة.

كمــا خصصــت الهيئتــان التنفيذيــة واإلداريــة جــزًء هاًما مــن جدول 
أعمالهمــا لنقــاش األنظمــة والقوانيــن التــي تخــص قطــاع الحكــم 
المحلــي فــي فلســطين، كان مــن ضمنهــا نظــام موظفــي الهيئــات 
المحليــة،  الهيئــات  محاكــم  بشــأن  بقانــون  والقــرار  المحليــة، 
الهيئــة  منطقــة  فــي  المســالخ  »ونظــام  المعــارف،  وضريبــة 
ــات  ــي الهيئ ــال موظف ــمول وانتق ــام ش ــى نظ ــة إل ــة« إضاف المحلي

اجتماعات الهيئتين التنفيذية واإلدارية لالتحاد

ــرى ذات  ــن أخ ــة وقواني ــات المحي ــي للهيئ ــام المال ــة والنظ المحلي
الفلســطيني  االتحــاد  المحلية.وشــدد  الهيئــات  بعمــل  عالقــة 
للهيئــات المحليــة، مــن خــالل اجتماعاتــه، علــى رفضــه إلجــراءات 
والعقبــات  الدخــل  ضريبــة  ودائــرة  عــام،  بشــكل  الماليــة  وزارة 
التــي تســببها هــذه االجــراءات أمــام الهيئــات المحليــة علــى وجــه 
الخصــوص، مطالًبــا بإعفــاء الهيئــات المحليــة بشــكل كامــل مــن 
ــذي  ــا ال ــة عمله ــة وطبيع ــًرا لخصوصي ــك نظ ــل وذل ــة الدخ ضريب
ــن  ــة ع ــن بالنياب ــات للمواطني ــم الخدم ــى تقدي ــا عل ــتند أساًس يس
الحكومــة المركزيــة، إضافــة إلــى ضــرورة التــزام وزارة الماليــة 
بتحويــل مســتحقات الهيئــات المحليــة فــي موعدهــا وبــدون أي 

ــر. تأخي

ــات  ــع الهيئ ــراك جمي ــان إش ــى ضم ــاد عل ــام االتح ــز اهتم ــد ترك وق
المحليــة الفلســطينية فــي قراراتــه، لذلــك فقــد نظــم أعضــاء 
علــى  المحليــة  للهيئــات  اجتماعــات  عــدة  التنفيذيــة  الهيئــة 
علــى  المحليــة  الهيئــات  اطــالع  بهــدف  المحافظــات،  مســتوى 
كافــة المســتجدات المرتبطــة بعمــل االتحــاد، الســيما التحضيرات 
الجاريــة فــي كل محافظــة ضمــن الترتيبــات لعقــد اجتمــاع الهيئــة 

العامــة لالتحــاد.

كمــا ناقشــت الهيئتــان التنفيذيــة واإلداريــة أبــرز محــاور مســودة 
 ،2022-2019 لألعــوام  المعــدة  لالتحــاد  االســتراتيجية  الخطــة 
وأكــدت علــى أهميــة التركيــز فــي هــذه الخطــة علــى دعــم الهيئــات 
المحليــة لتطويــر أدائهــا وكفاءتهــا، وتعزيــز دور االتحــاد فــي رســم 
سياســات قطــاع الحكــم المحلــي بالشــراكة والتعــاون مــع مختلــف 

ــراف. األط

وعلــى صعيــد العالقــات الخارجيــة لالتحــاد، فقــد صــادق االتحــاد 
علــى بنــود االتفاقيــة المبرمــة بينــه وبيــن منظمــة إدارات المــدن 
التنفيذيــة،  العمــل  لخطــة  العريضــة  الخطــوط  وأقــر  العالميــة، 
إضافــة إلــى مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مؤخــًرا مــع اإلدارة 
قــررت  كمــا  اســطنبول،  فــي  الصحــي  والصــرف  للميــاه  العامــة 
الهيئــة التنفيذيــة بــدء العمــل لتوقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن االتحاد 
التنفيــذي  المديــر  زيــارة  نتائــج  إلــى  باالســتناد  التركــي  ونظيــره 

التحــاد البلديــات التركــي.

على خلفية االعتداء على رئيس بلدية بيت لحم:
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يعقد اجتماًعا طارئا مع المديرية العامة للشرطة

ــواء  ــطينية الل ــرطة الفلس ــام الش ــر ع ــع مدي ــا م ــا طارئ ــد اجتماًع ــى حدي ــة م. موس ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــس االتح ــد رئي عق
ــاء  ــن أثن ــد المواطني ــن أح ــدي م ــداء جس ــلمان العت ــون س ــتاذ أنط ــم األس ــت لح ــة بي ــس بلدي ــرض رئي ــة تع ــى خلفي ــا اهلل، عل ــازم عط ح

ــة. ــى رأس البلدي ــه عل ــه بمهام قيام

وأهــاب رئيــس االتحــاد م. حديــد باألجهــزة األمنيــة اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الرادعــة بحــق المعتــدي وبحــق كل مــن تخــول لــه نفســه 
المســاس بهيبــة القانــون وأنظمــة العمــل البلــدي ودوره فــي بنــاء مؤسســات تخــدم المواطــن وتحمــي حقوقــه.

مــن جهتــه أكــد اللــواء حــازم عطــا اهلل علــى جاهزيــة الشــرطة فــي تقديــم كل أشــكال الدعــم والمســاندة للبلديــات فــي تنفيــذ أعمالهــا 
ــد  ــداءات ق ــة اعت ــة أي ــي مواجه ــن وف ــة المواطني ــهيل حرك ــرق وتس ــم الط ــق بتنظي ــي تتعل ــك الت ــة تل ــذة خاص ــن الناف ــار القواني ــي إط ف

تطــال هــذه الهيئــات أثنــاء قيامهــا بتنفيــذ واجباتهــا وإحالــة المخالفيــن إلــى القضــاء.



االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يبحث آفاق التعاون المشترك 
ICMA مع منظمة إدارات المدن العالمية

مــن  وفــد  المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  اســتقبل 
منظمــة إدارات المــدن العالميــة  “ICMA”، وضــم الوفــد الزائــر 
رئيــس المنظمــة دايفيــد جونســتون، والمديــر التنفيــذي مــارك 
أوت، ونائــب الرئيــس لمنطقــة أوروبــا فرانــس مينكــه ومســؤولة 
تطويــر األعمــال فــي المؤسســة هارليــن كوفيــال، وجــاءت الزيــارة 
ــطين  ــي فلس ــي ف ــم المحل ــات الحك ــع هيئ ــاف واق ــدف استكش به

وبحــث آفــاق التعــاون بيــن المؤسســتين. 

واالتحــاد،  المنظمــة  بيــن  عقــد  الــذي  األول  االجتمــاع  وخــالل 
اســتعرض رئيــس االتحــاد م. موســى حديــد مختلــف التحديــات التي 
تواجــه الهيئــات المحليــة الفلســطينية، والعراقيــل واإلجــراءات 
اســتعرض  حيــن  فــي  المحليــة.  الهيئــات  عمــل  تعيــق  التــي 
التــي  عناتي آفاق التعاون المشــترك  عبــداهلل  م.  االتحــاد  مديــر 
والتعاون بينــه  الشــراكة  خــالل  مــن  لتحقيقــه  االتحــاد  يســعى 
وبيــن منظمــة إدارات المــدن العالميــة، وخطــة االتحــاد إلنشــاء 
ــس  ــب رئي ــه رح ــن جانب ــطين. وم ــي فلس ــدن ف ــدراء الم ــبكة م ش
المنظمــة دايفيــد جونســتون بمشــاركة فلســطين فــي أعمــال 
المنظمــة مبديــًا اســتعدادهم لتقديــم المســاعدة فــي المجــاالت 

ذات العالقــة بــإدارة المــدن.

الزائــر  الوفــد  عقــد  ليوميــن،  اســتمرت  التــي  الزيــارة  وضمــن 
ــر وزارة  ــي مق ــا ف ــاءات كان أبرزه ــات واللق ــن االجتماع ــلة م سلس

ــاع  ــرج، واجتم ــين األع ــر حس ــي الوزي ــور معال ــي بحض ــم المحل الحك
آخــر مــع مجموعــة مــن مــدراء المــدن الفلســطينية الذيــن أبــدوا 
المــدن  إدارات  لمنظمــة  باالنتســاب  ورغبتهــم  اســتعدادهم 

العالميــة.

الهــدف  أن  عناتــي  م.  االتحــاد  مديــر  أوضــح  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــاء  ــة إلنش ــاد خط ــر االتح ــة لتطوي ــاء نتيج ــارة ج ــن الزي ــس م الرئي
ــد  ــم وتوحي ــدف تمثيله ــطينية به ــدن الفلس ــدراء الم ــبكة لم ش
مواقفهــم، وإشــراكهم فــي رســم السياســات وتطويــر قدراتهــم 
ــر  ــد المدي ــه أك ــن جانب ــاد، م ــوده االتح ــد يق ــم واح ــالل جس ــن خ م
بتوفيــر  المنظمــة  التــزام  أوت  مــارك  للمنظمــة  التنفيــذي 
المــدن فــي  الالزمــة إلنشــاء شــبكة مــدراء  الفنيــة  المســاعدة 

فلســطين وفــق الخطــة التــي تــم إعدادهــا مــن طــرف االتحــاد.

كمــا نظــم االتحــاد زيــارات ميدانيــة للوفــد الزائــر، شــملت زيــارة 
ــن  ــة م ــى مجموع ــالع عل ــا االط ــم خالله ــي ت ــة رام اهلل والت لبلدي
نابلــس  أخــرى لبلديــة  البلديــة. وزيــارة  األقســام والدوائــر فــي 
المهنــدس عدلــي  البلديــة  رئيــس  االجتمــاع مــع  جــرى خاللهــا 
مــن  جملــة  االجتمــاع  هــذا  خــالل  اســتعرض  والــذي  يعيــش 
ــدف  ــي ته ــة والت ــا البلدي ــل عليه ــي تعم ــات الت ــكار والمقترح األف
كمــا  للمواطنيــن.  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  تحســين  الــى 
نابلــس  لمدينــة  التابعــة  الغربيــة  التنقيــة  محطــة  الوفــد  زار 
ضمــن جولــة ميدانيــة تهــدف لالطــالع علــى آليــة عمــل المحطــة 

لهــا. المرافقــة  والمشــاريع 

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يستضيف وفًدا من البلديات اإلسبانية

ــبانًيا  ــًدا إس ــة وف ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــتضاف االتح اس
يضــم ممثليــن عــن بلديــات إســبانية للمشــاركة فــي مؤتمــر 
لتعزيــز التضامــن المؤسســاتي اإلســباني مــع الشــعب الفلســطيني 

.BDS ــرائيل ــة إس ــة مقاطع ــه حرك ــذي نظمت وال

وأوضــح رئيــس االتحــاد م. موســى حديــد خــالل ترحيبــه بالوفــد 
ــذه  ــي ه ــطيني ف ــعب الفلس ــي للش ــع الدول ــؤازرة المجتم ــة م أهمي
المرحلــة، مشــدًدا علــى ضــرورة تعزيــز وتفعيــل تضامنهــم معــه 

ــه. ــة ل ــم الممكن ــكال الدع ــم كل أش وتقدي



منصات تبادل الخبرات

منصة المهندسين تعقد ورشة عمل تخصصية تحت عنوان  »االزمة المرورية«

منصة التخطيط تعقد ورشة عمل »تطوير آليات التمويل والتواصل لتنفيذ خطط التنمية االستراتيجية«



بتنظيــم مــن مشــروع تطويــر االســواق الفلســطيني )PMDP(، وبالشــراكة مــع االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة والبنــك الدولــي، 
ووزارة االقتصــاد ووزارة الصحــة ووزارة الحكــم المحلــي، اختتــام سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة فــي مختلــف المحافظات الفلســطينية 

حــول ترخيــص األنشــطة االقتصاديــة وفًقــا لقانــون الحــرف والصناعــات

خــالل ورشــة العمــل التــي تــم تنظيمهــا فــي مدينــة أريحــا، ضمــن مشــروع الشــراكات البلديــة الفلســطينية األلمانيــة، وبالتعــاون مــع 
ــم  ــي عال ــة ف ــس البلدي ــات المجال ــة خدم ــي GIZ، و وكال ــم المحل ــي الحك ــالح ف ــج اإلص ــة وبرنام ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس االتح
ــة  ــة المحلي ــل التنمي ــن أج ــراكة م ــاريع الش ــج “مش ــن برنام ــن ع ــاركة ممثلي ــة  Engagement Global، بمش ــي مؤسس ــد SKEW ف واح

”)NAKOPA(  المســتدامة

م.  المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس  بحــث 
موســى حديــد آفــاق وســبل التعــاون المشــترك مــع مؤسســة 
التعــاون البلجيكــي، خــالل اجتمــاع عقــد فــي مقــر االتحــاد مــع 
وفــد مــن التعــاون البلجيكــي ضــم كل مــن مديــر برنامــج تطويــر 
قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين أوليفيــه دونيــت ومنســق 
ــاع  ــر قط ــج تطوي ــار برنام ــري ومستش ــدي الجعب ــادرة أرض ع مب
التنفيــذي  المديــر  بحضــور  البرغوثــي،  بشــير  المحلــي  الحكــم 

لالتحــاد م. عبــداهلل عناتــي.

االتحــاد  بيــن  وتوطيــده  التعــاون  تعزيــز  إلــى  حديــد  م.  ودعــا 
ومؤسســة التعــاون البلجيكــي للعمــل علــى تقديــم المســاعدات 
واألولويــات  األهــداف  مــع  تنســجم  التــي  الدوليــة  والبرامــج 

الفلســطينية. الوطنيــة 

أبــرز  دونيــت  أوليفيــه  البرنامــج  مديــر  اســتعرض  ناحيتــه،  مــن 
ــدف  ــي ته ــن والت ــن الطرفي ــة بي ــاون المتاح ــاق التع ــراكات وآف الش
إلــى خدمــة قطــاع الحكــم المحلــي، ورفــع كفــاءة الهيئــات المحلية 

ــن. ــات للمواطني ــل الخدم ــم أفض ــى تقدي ــا عل وقدرته

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ومؤسسة التعاون البلجيكي
يبحثان سبل التعاون المشترك



م.  المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس  اســتقبل 
ــة  ــس بلدي ــة رام اهلل، رئي ــاد بمدين ــر االتح ــي مق ــد ف ــى حدي موس
ــة  ــي البلدي ــة ف ــات العام ــر العالق ــرة ومدي ــي مناص ــم عل ــي نعي بن
عمــاد عمــرو، وذلــك بحضــور المديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبــد 
اهلل عناتــي. للنقــاش فــي ســبل تعزيــز دور االتحــاد والخدمــات 

التــي يقدمهــا لألعضــاء.

فــي  الحثيثــة  وجهــوده  االتحــاد  ســعي  حديــد  م.  واســتعرض 
العمــل علــى تنظيــم العالقــة بيــن الهيئــات المحليــة والشــرطة 
فــي أنحــاء الوطــن، كمــا عــرض رؤيــة االتحــاد للعالقة مــع مختلف 
ال  المســتقبلية  االتحــاد  وخطــط  والدوليــة،  المحليــة  األطــراف 
ســيما علــى مســتوى تعزيــز العالقــات بيــن الهيئــات المحليــة 

الفلســطينية ونظيراتهــا فــي مختلــف دول العالــم.

االتحــاد  بــدور  نعيــم  بنــي  بلديــة  رئيــس  أشــاد  وبــدوره 
بقطــاع  للنهــوض  وســعيه  المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني 
الحكــم المحلــي فــي فلســطين، مــن خــالل مناصــرة الهيئــات 

رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يستقبل رئيس بلدية بني نعيم

المحليــة والدفــاع عــن حقوقهــا، وتوجيههــا ومســاعدتها فــي 
كافــة القضايــا واألمــور التــي تواجــه عملهــا وتمثيلهــا فــي كافــة 
المحافــل الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وخلــق وإيجــاد فــرص 
وشــراكات توأمــة بيــن الهيئــات المحليــة ونظيراتهــا اإلقليميــة 

والدوليــة.

اجتماعات ومشاركات

خالل اجتماع لجنة السياسات الذي تم فيه مناقشة عديد من 
األنظمة والقوانين ذات العالقة  بالحكم المحلي في فلسطين

اجتماع اللجنة المالية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية



اجتماع المدير التنفيذي لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية م. 
عبداهلل عناتي مع نظيره من وكالة التعاون الدولي التحاد البلديات 

الهولندي بيتر كنيب ومدير اتحاد البلديات الهولندية للتعاون 
الدولي في فلسطين ناصر الشيخ علي

خالل اجتماع االتحاد مع منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية 
UCLG- MEWA  فرع الشرق األوسط وغرب آسيا

اجتماع مع بلدية أنقرة لتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية 
الفلسطينية ونظيراتها التركية من خالل المشاركة في النشاطات 

ذات العالقة بالحكم المحلي في تركيا

في سبيل تفعيل الشراكات وبحثًا عن افاق للتعاون المشترك، لقاء 
المدير التنفيذي لالتحاد الفلسطيني للهيئات مع اتحاد البلديات 

التركي في العاصمة التركية انقرة

خالل مشاركة رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية م. 
موسى حديد في اجتماع مجلس المدن المتحدة والحكومات 

المحلية العالمي UCLG والمنتدى العالمي الثاني للعنف الحضري في 
مدريد بصفته الرئيس المشارك لفرع المنظمة في الشرق األوسط 

مقدًما  أولويات المنظمة االستراتيجية وأنشطتها الرئيسية

خالل اجتماع عقد مع ممثلين عن االتحاد األوروبي واتحاد البلديات 
الهولندي لمتابعة التنفيذ ومناقشة خطة عمل مشروع

»مبادرة تنمية القدرة على مواجهة األزمات في المناطق ج )أرض(«


