البلديات الفلسطينية أفشلت في الماضي مخطط «روابط القرى»
وكانت من حماة المشروع الوطني وما زالت
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يؤكد على عدم التعامل المباشر مع دولة االحتالل
الهيئات المحلية لن تسمح ألحد بالتفكير في أن تكون بدي ً
ال عن اإلطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته
البلديات لن تتخلى عن مسؤولياتها في إطار الشرعية الفلسطينية
يؤكــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة التــزام كافــة البلديــات والمجالــس القرويــة بقــرارات القيــادة
الفلســطينية فــي التحلــل مــن جميــع االتفاقيــات الموقعــة مــع اســرائيل والواليــات المتحــدة األميركيــة وأن يتحمــل
الكيــان اإلســرائيلي مســؤولياته كدولــة قائمــة باالحتــال وفــق أحــكام القانــون الدولــي ،والــذي جــاء ردًا علــى
المخططــات االســتيطانية لضــم وفــرض الســيادة علــى أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية ،مشــددًا علــى التزامــه
بكافــة هيئاتــه المحليــة الفلســطينية بعــدم التعاطــي مــع أيــة جهــة إســرائيلية وأيــة مبــادرات و/أو حلــول سياســية
و/أو اقتصاديــة تســعى إلــى تقويــض دور الســلطة وقضــم صالحياتهــا .ويؤكــد االتحــاد التزامــه بالقــرارات الحكيمة
التــي اتخذتهــا القيــادة الفلســطينية لحمايــة مشــروعنا الوطنــي.
إن قــرار القيــادة الفلســطينية بالتحلــل مــن كافــة االتفاقيــات مــع دولــة االحتــال وأمريــكا هو أولــى الخطــوات العملية
تجــاه تحقيــق االســتقالل الوطنــي ،ويمثــل خطــوة مهمــة للتحــرر مــن ســلطة االحتــال والتبعيــة لــه ،وإن الخضــوع
للمحتــل يشــكل خيانــة لطموحــات وتطلعــات شــعبنا الفلســطيني ،لــذا لــن تقبــل المجالــس البلديــة والقرويــة
الفلســطينية بــأي شــكل مــن أشــكال التعامــل المباشــر مــع ســلطات االحتــال أو أدواتــه ،ولــن تكــون أداة لتمريــر
المخططــات الراميــة إلــى تقويــض طموحــات شــعبنا فــي الحريــة واالســتقالل وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا
القــدس الشــريف.
إن الهيئــات المحليــة الفلســطينية ســتبقى جــزءاً أصيــ ً
ا مــن النســيج الوطنــي الفلســطيني ،ولــن تســمح ألحــد
بالتفكيــر فــي أن تكــون بدي ـ ً
ا عــن اإلطــار الشــرعي والوطنــي الــذي تنضــوي تحتــه ،بــل ستســتمر فــي تحمــل
مســؤولياتها الوطنيــة ،ماضيــة فــي النضــال كمــا فعلــت عندمــا أفشــلت مشــروع «روابــط القــرى» فــي ســبعينات
القــرن الماضــي ،وكانــت حاميــة لمشــروع وبرنامــج منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى مــدار العقــود الماضيــة.
إن المرحلــة القادمــة حساســة وخطيــرة عنوانهــا الحفــاظ علــى الســلم األهلــي ،والنضــال فيهــا فــردي وجماعــي فــي آن،
فعلــى كل مواطــن فينــا تحمــل مســؤوليته تجــاه فلســطين ،لــذا يهيــب االتحــاد بكافــة المواطنيــن تغليــب المصلحــة
الوطنيــة العليــا علــى أيــة مصالــح ضيقــة واحترام ســيادة القانــون ،كي نحاصــر كل ضعاف النفــوس الذين قــد يخرجون
عــن الصــف الوطنــي فــي التســاوق مــع مخططــات االحتــال لقضــم أرضنــا وتصفيــة قضيتنــا ،فالمناعــة الوطنيــة تبــدأ
بالفــرد ثــم بالجماعــة ،ليكــون لدينــا وطــن آمــن مــن أي اســتهداف لمســتقبلنا وطموحاتنــا بالعيــش الحر والمســتقل.
إن االتحــاد بــكل هيئاتــه بــدأ حملــة تحــرك دولــي واســع مــع كل الشــركاء واألصدقــاء فــي العالــم الحــر ،مــن أجــل
فضــح مخططــات االحتــال بضــم أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية وفــرض الســيادة القســرية عليهــا ،بمــا يتعــارض
بشــكل واضــح مــع كل القوانيــن الدوليــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان التــي تنتهكهــا دولــة االحتــال باإلرهــاب اليومي
المنظــم ،وعمليــات القتــل الممنهــج ومصــادرة األراضــي وهــدم المنــازل وإجــاء الســكان واالعتقــاالت اليوميــة.
إن الشعوب عندما أرادت التحرر وقفت ثابتة وراء حقوقها ومبادئها
فناضلت وصمدت وتحملت إلى أن وصلت لمبتغاها بالحرية واالستقالل
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اجتماع رئيس الوزراء مع الهيئة التنفيذية التحاد الهيئات المحلية

اشتية :التحدي األكبر لنا اآلن منع الضم اإلسرائيلي
حديد :بدأنا حملة تحرك دولي واسع من أجل فضح مخططات االحتالل
قــال رئيــس الــوزراء د .محمــد اشــتية« :أمامنــا ظــرف
مــن أصعــب الظــروف التــي مــرت علــى قضيتنــا ،إذ
نواجــه تهديــداً وجوديــاً علــى مشــروعنا السياســي
برمتــه ،والتحــدي األكبــر لنــا اآلن أن نمنــع خطــة الضــم
اإلســرائيلية لألغــوار» ،مشــددًا علــى أهميــة خلــق حالــة
مــن التناغــم بيــن الحكومــة والهيئــات المحليــة مــن خالل
مراجعــة كافــة القضايــا المتعلقــة بعمــل الهيئــات المحلية
بمــا يصــب فــي صالــح الوطــن والمواطــن ،جــاء ذلــك
خــال اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد الفلســطيني
للهيئــات المحليــة مــع د .اشــتية بحضــور معالــي وزيــر
الحكــم المحلــي م .مجــدي الصالــح ورئيــس االتحــاد
م .موســى حديــد فــي مقــر مكتــب رئيــس الــوزراء فــي
مدينــة رام اهلل.
وبحــث اشــتية مــع االتحــاد عــددًا مــن القضايــا الهامــة ،ال ســيما ســبل مواجهــة العقبــات التــي تواجــه الهيئــات المحليــة،
وإيجــاد الحلــول المناســبة لتخطيهــا .معلنـاً أن وزارة الماليــة ســتقوم بصــرف جــزء مــن المســتحقات للهيئــات المحليــة بشــكل
شــهري ،داعي ـًا الهيئــات المحليــة إلــى وضــع خطــط إلنهــاء الديــون المســتحقة عليهــا.
وثمــن د .اشــتية موقــف اتحــاد الهيئــات المحليــة الداعــم والمســاند لقــرارات القيادة الفلســطينية من خــال إعالن رفــض الهيئات
المحليــة بالمطلــق أي شــكل مــن أشــكال التعامــل مــع ســلطات االحتــال وأدواتــه ،كمــا وأعــرب عــن فخــره بالجهــد غير المســبوق
الــذي بذلتــه الهيئــات المحليــة مــن خــال اســتجابتها الســريعة لالحتياجــات الــا محــدودة التــي اســتجدت فــي أعقــاب إعــان حالة
الطــوارئ بعــد انتشــار فايــروس «كورونــا» وتعاملهــا بأقصــى درجــات المســؤولية وااللتــزام الوطني تجــاه مواطنيها.
ومــن ناحيتــه ،جــدد رئيــس االتحــاد م .موســى حديــد موقــف الهيئــات المحليــة والتزامهــا بقــرارات القيــادة الفلســطينية التــي
ـا« :لــن تســمح الهيئــات المحليــة ألحــد بالتفكيــر فــي أن تكــون بدي ـ ً
جــاءت ردًا علــى المخططــات االســتيطانية قائـ ً
ا عــن
اإلطــار الشــرعي والوطنــي الــذي تنضــوي تحتــه ،بــل ستســتمر فــي تحمــل مســؤولياتها الوطنيــة ،ماضيــة فــي النضــال كمــا
فعلــت عندمــا أفشــلت مشــروع «روابــط القــرى» فــي ســبعينات القــرن الماضــي ،وكانــت حاميــة لمشــروع وبرنامــج منظمــة
التحريــر الفلســطينية علــى مــدار العقــود الماضيــة» ،وأوضــح م .حديــد أن االتحــاد قــد بــدأ حملــة تحــرك دولــي واســع مــع
كل الشــركاء واألصدقــاء فــي العالــم ،مــن أجــل فضــح مخططــات االحتــال بضــم أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية وفــرض
الســيادة القســرية عليهــا.
كمــا واســتعرض م .حديــد جهــود الهيئــات المحليــة خــال الشــهور الماضيــة واســتجابتها الحتياجــات الشــارع الفلســطيني منذ
بــدء أزمــة «كورونــا» قائـ ً
ـا «إن هيئاتنــا المحليــة لــم تـ ُ
ـأل عــن تقديــم كافــة إمكاناتهــا وتجهيزاتهــا لمســاندة الــوزارات ذات
االختصــاص ،والمحافظيــن ،والطواقــم الطبيــة ولجــان الطــوارئ علــى الرغــم مــن شــح اإلمكانيــات وتعاظــم االحتياجــات»،
وبهــذا الخصــوص فقــد أوضــح م .حديــد أبــرز التحديــات والعقبــات التــي تواجــه الهيئــات المحليــة.
وطالبــت الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد بضــرورة تعزيــز صالحيــات هيئــات الحكــم المحلي من خــال تعديــل قانون الهيئــات المحلية
وقانــون محاكــم الهيئــات المحليــة وقوانيــن التنظيــم والبنــاء بمــا يضمــن منــح الهيئــات المحلية قــدرة أكبــر على تنفيــذ األنظمة
والقوانيــن وحمايــة الهيئــات المحليــة برؤســائها وأعضائهــا وطواقمهــا التنفيذيــة مــن أيــة محــاوالت لخــرق القوانيــن أو االعتــداء
عليهــم ،مشــددين علــى ضــرورة تعزيــز الشــراكة بيــن الهيئــات المحليــة واألجهــزة األمنيــة فــي إنفــاذ القوانين.
كمــا ودعــت الهيئــة التنفيذيــة إليجــاد حــل ســريع بمــا يشــمل جدولــة المســتحقات علــى الهيئــات المحليــة ،وقــد تــم االتفــاق
علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن كل مــن وزارة الحكــم المحلــي ووزارة الماليــة واالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
لدراســة الديــون المســتحقة علــى الهيئــات المحليــة واألتفــاق علــى آليــة جدولتهــا وفــق أســس ملزمــة لجميــع األطــراف.

خالل اجتماع الهيئة التنفيذية التحاد الهيئات المحلية مع وزير الحكم المحلي:

الهيئات المحلية شريك للقيادة في مواجهة مخططات االحتالل
شــدد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة علــى التزامــه والتــزام الهيئــات المحليــة كافــة بقــرارات القيادة الفلســطينية
ردًا علــى المخططــات االســتيطانية لضــم وفــرض الســيادة علــى األراضــي الفلســطينية ،جــاء ذلــك خــال اجتمــاع الهيئة
التنفيذيــة لالتحــاد مــع معالــي وزيــر الحكــم المحلــي م .مجــدي الصالــح ،بمشــاركة كل مــن رئيــس االتحــاد م .موســى
حديــد وأعضــاء الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد والمديــر التنفيــذي م .عبــداهلل عناتــي ووكيــل وزارة الحكــم المحلــي د .توفيــق
البديــري ومستشــار الوزيــر وليــد أبــو حــاوة.
وأكــد وزيــر الحكــم المحلــي م .الصالــح علــى أهميــة الشــراكة االســتراتيجية التــي تجمــع كل مــن وزارة الحكــم
المحلــي واتحــاد الهيئــات المحليــة قائـ ً
ـا إن وزارة الحكــم المحلــي هــي شــريك وممثــل للهيئــات المحليــة فــي الحكومــة
الفلســطينية ،وأضــاف «أنتــم ممثــل الشــعب الفلســطيني ،ونحــن نعــول عليكــم» مشــيرًا إلــى خطــورة المرحلــة المقبلــة
علــى كافــة الصعــد ،وال ســيما السياســية التــي ســتحمل الهيئــات المحليــة مســؤوليات أعقــد.
ومــن ناحيتــه ،أكــد رئيــس االتحــاد م .موســى حديــد علــى أن المرحلــة المقبلــة تلزمنــا بتعزيــز الوحــدة الداخليــة «قيــادة
ومؤسســات وشــعب» ،مشــددًا علــى أهميــة تهيئــة القواعــد الشــعبية لدعــم الجهــات الرســمية والذي يبــدأ من خــال الهيئات
المحليــة باعتبارهــا الجســم األقــرب للمواطنيــن قائـ ً
ـا «إن الهيئــات المحليــة التــي اســتطاعت إعــادة بنــاء مــا دمــره االحتــال
فــي غضــون ســنوات قليلــة بعــد اجتيــاح عــام  2002قــادرة علــى أن تكــون شـ ً
ـريكا حقيقيًــا فــي معركــة الصمــود والبنــاء».
وكانــت الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد قــد عقــدت اجتماعـاً قبــل االجتمــاع بوزيــر الحكــم المحلــي بحضــور كامــل أعضائهــا
وأصــدرت بيان ـاً صحفي ـاً لتأكيــد التــزام االتحــاد بكافــة أعضائــه بعــدم التعاطــي أو التعامــل مــع أيــة جهــة إســرائيلية
مبينــة موقــف الهيئــات المحليــة مــن أيــة محــاوالت إســرائيلية للتواصــل المباشــر معهــم.
كمــا وشــكلت الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد لجنــة خاصــة بتطويــر رؤيــة االتحــاد لــدور الهيئــات المحليــة فــي إدارة هــذه
األزمــة وفــق أربعــة مبــادئ رئيســية :ضمــان وجــود موقــف موحــد لــدى الهيئــات المحليــة عــن طريــق االتحــاد ،وااللتــزام
بقــرارات القيــادة الفلســطينية للتعامــل مــع األزمــة ،والحفــاظ علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ،وفتــح قنــاة
اتصــال مباشــر ودائــم بيــن الهيئــات المحليــة والمســتوى السياســي لتشــكيل نقطــة اتصــال مــع المســتوى المحلــي.
وقـررت الهيئـة التنفيذيـة البـدء بحملة تحرك دولي واسـع مع كل الشـركاء واألصدقاء في العالم ،مـن أجل فضح مخططات
االحتلال بضـم أجـزاء مـن األراضـي الفلسـطينية وفـرض السـيادة القسـرية عليهـا ،بمـا يتعـارض بشـكل واضـح مـع كل
القوانيـن الدوليـة ومنظومـة حقـوق اإلنسـان التـي تنتهكهـا دولـة االحتلال ،وعمليـات القتـل الممنهـج ومصـادرة األراضي
وهـدم المنـازل وإجالء السـكان واالعتقـاالت اليومية.

«كورونا» يضاعف عمل الهيئات المحلية واالتحاد يمارس دوره المساند
منــذ بدايــة أزمــة كورونــا ،وكدأبهــا فــي المســارعة إلــى نجــدة مواطنيهــا وتلبيــة واجبهــا تجــاه شــعبها ،اســتجابت الهيئــات
المحليــة إلــى قــرار ســيادة الرئيــس وتوجيهــات دولــة رئيــس الــوزراء .وبــدوره ،قــام االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
بالتواصــل مــع الهيئــات المحليــة لالطــاع علــى جهوزيتهــا للتعامــل مــع حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت لثالثــة أشــهر ،وقــد
أجــرى االتحــاد مســحاً ســريعاً الحتياجــات هــذه الهيئــات مــن أجــل تمكينهــا مــن االســتجابة للوضــع الحالــي والتخطيــط
لمرحلــة مــا بعــد الطــوارئ ،وأصــدر ورقــة موقــف كخطــوة أولــى تقــدم رصــدًا أولي ـاً آلثــار جائحــة كورونــا علــى الهيئــات
المحليــة علــى صعــد مختلفــة ،ليتــم االعتمــاد عليهــا فــي إجــراء دراســات تفصيليــة لــكل اآلثــار الناجمــة عــن هــذه الجائحــة،
وعــرض اآلليــات الواجــب تبنيهــا للتعامــل معهــا .وقــد أوضحــت ورقــة الموقــف التدخــات ذات األولويــة الواجــب العمــل عليهــا
لمــا بعــد «كورونــا» جــاء علــى رأســها:
.1

ضــرورة اإلســراع فــي تحويــل الديــون المتراكمــة علــى
الحكومــة لصالــح الهيئــات المحليــة وتخصيــص الدعــم
المالــي لمســاندة الهيئــات المحليــة.

.2

دعــم موازناتهــا التشــغيلية والطارئــة نتيجــة لتناقــص
عائــدات الهيئــات المحليــة.

.3

ضــرورة معالجــة مشــاكل تراكــم الديــون علــى الهيئــات
المحليــة «صافــي اإلقــراض».

 .4توجيه التمويل تجاه مشاريع التنمية االقتصادية المحلية.

.5

متابعــة العمــل علــى تطويــر منظومــة االنظمــة
والقوانيــن الناظمــة لقطــاع الحكــم المحلــي.

.6

تقديــم الدعــم لهيئــات الحكــم المحلــي فــي مجــال
إدارة ومجابهــة الكــوارث.

.7

العمــل علــى إيجــاد حلــول إبداعيــة لمشــاكل النفايــات
الصلبــة.

.8

تطويــر االعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيــة فــي
تقديــم الخدمــات وفــي التواصــل بيــن المواطــن
والهيئــات المحليــة.

وقــد أجــرى االتحــاد رصــدًا تفصيليــاً لكافــة األعمــال
والمبــادرات التــي انتهجتهــا الهيئــات المحليــة منــذ بدايــة
األزمــة والتــي تظهــر أن الهيئــات المحليــة تعاملــت بأقصــى
درجــات المســؤولية وااللتــزام الوطنــي تجــاه مواطنيهــا،
ُ
تــأل جهــداً عــن تقديــم كافــة إمكاناتهــا
وأنهــا لــم
وتجهيزاتهــا لمســاندة الــوزارات ذات االختصــاص،
والمحافظيــن ،والطواقــم الطبيــة ولجــان الطــوارئ علــى
الرغــم مــن شــح اإلمكانيــات وتعاظــم االحتياجــات.

وفــي ظــل كثافــة العمــل تلــك ،فقــد حــرص االتحــاد علــى
الحفــاظ علــى اســتمرارية التواصل مــع الهيئات المحليــة ورفدها
بعديــد مــن المقترحــات لتنظيــم آليــة عملهــا بما يضمــن الحفاظ
علــى ســامة الموظفيــن واســتمرار تقديــم الخدمــات األساســية
للمواطنيــن .وأيضــاً ،فقــد واصــل االتحــاد خــال تلــك الفتــرة
التنســيق مــع الحكومــة لمتابعــة احتياجــات الهيئــات المحليــة
المختلفــة ،والتنســيق مــع المانحيــن لتوفيــر جــزء مــن احتياجــات
الهيئــات المحليــة مــن مــواد تنظيــف وتعقيــم ومــواد وقائيــة.

كمــا أن الهيئــات المحليــة كثفــت جهودهــا فــي جمــع
النفايــات والحفــاظ علــى النظافــة العامــة ،وواصلــت العمــل
علــى تعقيــم األماكــن والمؤسســات العامــة .وقدمــت نماذج
اســتثنائية فــي تقديــم الدعــم واإلســناد للمواطنيــن علــى
مختلــف الصعــد مــن خــال لجــان اإلســناد التطوعيــة التــي
شــكلتها مــن األفــراد والمؤسســات والقــوى المجتمعيــة
والوطنيــة لتقديــم كافــة وســائل الدعــم المجتمعــي،
وتقديــم اإلرشــادات والمســاندة التوعويــة للمواطنيــن،
عــدا عــن المســؤوليات المعقــدة التــي وقعــت علــى الهيئــات
المحليــة فــي المناطــق المســماة «ج».

إضافــة إلــى رصــد االتحــاد ومتابعــة أخبــار الهيئــات المحليــة كافــة
ونشــرها عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام
بشــكل واســع ،فقــد تــم إنتــاج فيديوهــات خاصــة بعمــل الهيئــات
المحليــة خــال فتــرة الطــوارئ مــن أجــل إبــراز جهــود الهيئــات
المحليــة خــال فتــرة الطــوارئ ،وتــم إطــاق حملــة دعــم للهيئات
المحليــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال بث رســائل
بشــكل مكثــف ومتواصل لمســاندة الهيئــات المحلية ونشــر وإبراز
جهودهــا .ويتــم العمــل خــال الفتــرة الراهنــة علــى التحضيــر
إلعــداد خطــة اســتجابة موجهة للهيئــات المحلية كجزء من إســناد
الهيئــات المحليــة للتمكــن مــن تجــاوز هــذه األزمــة والتعامــل مــع
آثــار كورونــا مــع األخــذ بعين االعتبــار كافــة التطورات السياســية.

اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الليتواني
أبــرم االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة اتفاقيــة تعــاون
مــع نظيــره الليتوانــي فــي مقــر االتحــاد بمدينــة رام اهلل،
بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن االتحاديــن وتعزيــز الشــراكات بين
الهيئــات المحليــة الفلســطينية ونظيراتهــا الليتوانيــة ،وقد وقع
االتفاقيــة رئيــس االتحــاد م .موســى حديــد ورئيــس االتحــاد
الليتوانــي للهيئــات المحليــة الســيد مينداغس سينكوفكشــس
بحضــور أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد والمديــر التنفيــذي
لالتحــاد م .عبــد اهلل عناتــي و مديــرة االتحاد الليتواني الســيدة
رومــا زاكيتيــن وممثليــن ورؤســاء عــن هيئــات محليــة ليتوانيــة.
وبموجــب االتفاقيــة ،فــإن االتحاديــن ســيعمالن علــى تعزيــز
تنميــة الشــراكة بيــن الهيئات المحليــة الفلســطينية والليتوانية
فــي مجــاالت االقتصــاد والثقافــة والتعليــم والرياضــة والتعــاون
اإلنمائــي وتحســين اإلدارة العامــة وحمايــة البيئــة وتغيــر
المنــاخ والتنميــة الحضريــة وإدارة الطاقــة وتنظيــم الخدمــات
المجتمعيــة ،وتنظيــم النقــل المحلــي وكافــة المواضيــع ذات
االهتمــام المشــترك بيــن البلديــن.

اتحاد الهيئات المحلية يجري زيارة رسمية لمحافظتي طولكرم وقلقيلية
أجـرى االتحـاد الفلسـطيني للهيئـات المحليـة زيارة رسـمية لمحافظتـي طولكرم وقلقيليـة ،تم خاللها تنظيـم اجتماعات
مـع الهيئـات المحليـة فـي كلتـا المحافظتين بهدف االطالع علـى احتياجات الهيئـات المحلية وتقديم الدعم واإلسـناد لها.
جـاء ذلـك بحضـور رئيـس االتحـاد م .موسـى حديد ،وعضـو الهيئة اإلداريـة رئيس بلدية عصيرة الشـمالية حازم ياسـين
والمديـر التنفيـذي لالتحـاد م .عبـد اهلل عناتي إضافـة إلى الطاقم التنفيـذي لالتحاد.
وشـدد رئيـس االتحـاد م .حديـد علـى ضـرورة الحفـاظ علـى التواصـل المباشـر مـع الهيئـات المحليـة ،ال سـيما المجالـس
القرويـة ،وضـرورة االسـتمرار فـي تمكينهـا وتعزيـز أدوارهـا فـي تقديـم أفضـل الخدمـات للمواطنيـن وتحسـين مسـتوى
جودتهـا .فـي حيـن أوجـز رؤسـاء الهيئـات المحليـة احتياجاتهـم والتحديـات التـي تحـول دون قيامهـم بعملهـم علـى أكمـل
وجـه ،والـدور المأمـول مـن االتحـاد خلال الفتـرة الجاريـة والمسـتقبلية.
وبهذا الخصوص ،أوجز م .عناتي التدخالت ذات العالقة بالعمل مع المجالس القروية الواردة في خطة االتحاد االسـتراتيجية
وبشـكل خـاص اسـتحداث وحـدة خاصـة تحـت اسـم وحـدة الدعم الفنـي والقانونـي والتي سـيتم من خاللهـا زيـادة التواصل
والتشـبيك مـع كافـة المجالـس القرويـة  ،مشـددًا علـى توجهـات االتحـاد المتعلقـة بتحديـث وتطويـر األنظمـة والقوانيـن
والسياسـات الخاصـة بالحكـم المحلـي ،بمـا يضمن تقريـر صالحيات وإمكانيـات الهيئات المحلية ال سـيما المجالـس القروية.

اتحاد الهيئات المحلية يشارك في المؤتمر المركزي
«التنمية االقتصادية المحلية ..واقع وطموح ومحددات»
اســتعرض عضــو الهيئــة التنفيذيــة التحــاد الهيئــات المحليــة رئيــس بلديــة قلقيليــة د .هاشــم المصــري خــال مداخلتــه فــي
مؤتمــر «التنميــة االقتصاديــة المحليــة ..واقــع وطمــوح ومحــددات» دور االتحــاد فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة من
خــال دعــم المبــادرات التــي تطلقهــا هيئــات الحكــم المحلــي فــي مجــال تحقيــق النمــو وخلــق فــرص العمــل ،وبنــاء قــدرات
هيئــات الحكــم المحلــي لتعزيــز الصناعات الصغيرة الحجم والمشــاريع الناشــئة في اســتراتيجيات التنميــة االقتصادية المحلية
التــي تتبناهــا ،مــع وضــع المــوارد واالحتياجــات واألســواق المحليــة في عيــن االعتبار ،وتشــجيع الشــراكات وتيســير إقامتها بين
هيئــات الحكــم المحلــي والمؤسســات العامــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي ،وبيــن هــذه الهيئــات والشــركاء الدوليين.
وأوضــح د .المصــري أن االتحــاد يعمــل علــى إعــداد وتعديــل ومراجعــة وتحديــث مختلــف القوانيــن والسياســات واألنظمــة
المرتبطــة بقطــاع الحكــم المحلــي وعمليــة التنميــة االقتصاديــة لتطويرهــا ومواءمتهــا مع متطلبــات التنميــة االقتصادية
المحليــة وخلــق بنيــة تشــريعية وقانونيــة ناظمــة ومســاندة لعمليــة التنمية.

اتحاد الهيئات المحلية يعقد اجتماع
شبكة مدراء المدن في فلسطين الثاني
عقـد االتحـاد الفلسـطيني للهيئـات المحليـة اجتماعـاً
لشـبكة مـدراء المـدن في فلسـطين لمناقشـة خطة عمل
الشـبكة للعـام  2020والمصادقـة علـى بعـض الجوانـب
واألمـور التنظيميـة ألعمـال الشـبكة.
وافتتـح المديـر التنفيذي لالتحـاد م .عبداهلل عناتـي اجتماع
الشـبكة بعـرض تفصيلـي حـول خطـة العمـل للعـام 2020
و»الالئحـة الداخليـة» المقترحـة ،ومنظومـة قواعـد األخالق
الخاصـة بالشـبكة إضافـة إلـى مشـروع الترجمـة المقتـرح
تنفيـذه بالشـراكة مع منظمة إدارات المدن العالميـة .ICMA
فيما تناقش الحضور بآليات تنظيم عمل الشبكة ،ومنظومة
قواعـد األخلاق التـي تحكم أعضاءهـا ،وتم االتفـاق على أن
يتـم عقد اجتماع خاص للبـت في بعض القضايا التي أثيرت
خلال اجتمـاع الشـبكة وإقرارها بعـد االتفاق.

اتحاد الهيئات المحلية يعقد اجتماع هيئته التنفيذية
أكــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة دعمــه للقيــادة الفلســطينية فــي موقفهــا الرافــض لمــا يســمى صفقــة
القــرن ،مشــددًا علــى وقوفــه إلــى جانــب القيــادة فــي جهودهــا الراميــة إلــى التصــدي إلــى الصفقــة وعــدم التعاطــي
معهــا .كمــا جــدد االتحــاد التزامــه والتــزام الهيئــات المحليــة الفلســطينية بعــدم التعاطــي مــع أيــة مبــادرات أو حلــول
سياســية أو اقتصاديــة تنتقــص مــن حقــوق شــعبنا وتطلعاتــه بإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
علــى صعيــد آخــر أقــرت الهيئــة التنفيذيــة التقريــر اإلداري لالتحــاد للعــام  ،2019وأقــرت التقريــر المالــي للعــام الفائــت
وتقريــر اللجنــة الماليــة لالتحــاد .كمــا أقــرت الهيئــة التنفيذيــة موازنــة االتحــاد للعــام  ،2020والتــي تــم إعدادهــا بمــا
يضمــن اســتمرار تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد مــع التركيــز علــى دور االتحــاد فــي تمثيــل الهيئــات المحليــة
واســتمرار الجهــود المشــتركة مــع وزارة الحكــم المحلــي والشــركاء اآلخريــن فــي مراجعــة وتعديــل وتطويــر جملــة
األنظمــة والقوانيــن الناظمــة لعمــل الهيئــات المحليــة.
كمــا قــررت الهيئــة التنفيذيــة بــدء التحضيــر لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة لالتحــاد خــال الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري،
وأقــرت البرنامــج التحضيــري لعقــد االجتمــاع ،متضمنـاً عقــد اجتماعــات للهيئــات المحلية فــي المحافظــات المختلفــة .وأكدت
الهيئــة التنفيذيــة علــى ضــرورة التــزام جميــع الهيئــات المحليــة بتســديد الرســوم المســتحقة لصالــح االتحــاد قبــل موعــد
اجتمــاع الهيئــة العامــة .وأقــرت أيضـاً سلســلة البرامــج واألنشــطة للعــام الجــاري ،وعلــى رأســها الخطــط التنفيذيــة لبرنامــج
منصــات تبــادل الخبــرات المنفــذ بالشــراكة وبتمويــل مــن ال  ،GIZوبرنامــج تحســين إدمــاج الفئــات المهمشــة فــي عمــل
المجالــس القرويــة ،وخطــة عمــل مشــروع ترجمــة وثائــق الحكــم المحلــي المتوفــرة لــدى منظمــة إدارات المــدن العالمية إلى
اللغــة العربيــة.
فــي حيــن صادقــت الهيئــة التفيذيــة علــى مباشــرة تطويــر برنامــج تدريبــي للهيئــات المحليــة حــول توطيــن وتبنــي
أهــداف التنميــة المســتدامة ،وصادقــت علــى النســخة النهائيــة مــن خطــة إنشــاء وتفعيــل وحــدة الدعــم الفنــي والقانوني
للهيئــات المحليــة كدائــرة أساســية مــن دوائــر االتحــاد والتــي تهــدف إلــى تقديــم مختلــف أنــواع الدعــم للهيئــات المحليــة
األعضــاء .إضافــة إلــى ذلــك صادقــت الهيئــة التنفيذيــة علــى مســودة خطــة إعــداد االســتراتيجية اإلعالميــة لالتحــاد
والتــي يتــم تطويرهــا بالشــراكة مــع اتحــاد البلديــات الهولنــدي.

االتحاد يطلق منصة تبادل الخبرات
للمجالس القروية في منطقة الوسط
أطلـق االتحـاد الفلسـطيني للهيئـات المحليـة بالشـراكة مـع برنامج
اإلصلاح فـي قطاع الحكـم المحلي الـ ،GIZمنصـة المجالس القروية
لتبـادل الخبـرات بيـن رؤسـاء مجالـس الهيئـات المحليـة فـي منطقة
وسـط الضفـة الغربيـة ،وذلـك بهدف تحديـد المواضيـع ذات األولوية
للمجالـس القرويـة ليتـم تبـادل الخبـرات حولهـا حيـث سـيتم عمـل
ورشـات عمل لتبادل المعرفة تشـمل اسـتضافة خبراء في المواضيع
المحـددة علـى مـدار فتـرة عمـل المنصـة بهـدف إفـادة المجالـس
القرويـة و تبـادل الخبـرات و تحسـين التعاون والتشـبيك فيمـا بينها.
وأوضـح المديـر التنفيـذي لالتحـاد م .عبـداهلل عناتي التدخلات ذات
العالقـة بالعمـل مـع المجالـس القرويـة الـواردة فـي خطـة االتحـاد
االسـتراتيجية وبشـكل خاص الهدف االسـتراتيجي األول الذي يوضح
الهيكليـة التنظيميـة للمكتـب للتنفيـذي لالتحـاد ومـا فيه مـن وحدة
خاصة يعمل االتحاد على إنشـاءها تحت اسـم وحدة الدعم الفني والقانوني والتي سـيتم من خاللها زيادة التواصل والتشـبيك
مـع كافـة المجالـس القرويـة كـي يتمكـن االتحاد مـن القيام بـدوره على أكمـل وجه .كما اسـتعرض توجهـات االتحـاد المتعلقة
بتحديـث وتطويـر األنظمـة والقوانيـن والسياسـات الخاصـة بالحكـم المحلـي ،بما يضمـن تقرير صالحيـات وإمكانيـات الهيئات
المحليـة ال سـيما المجالـس القروية.

إطالق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات في منطقة الجنوب
افتتـح نائـب رئيس االتحـاد الفلسـطيني للهيئـات المحلية
رئيـس بلديـة الخليـل أ .تيسـير أبـو سـنينة ورشـة عمـل
إطلاق منصـة المجالـس القرويـة لتبـادل الخبـرات بيـن
رؤسـاء مجالـس الهيئـات المحليـة فـي منطقـة جنـوب
الضفـة الغربيـة بالترحيـب بالهيئـات المحليـة المشـاركة
وتوضيـح دور االتحـاد الرئيسـي الـذي يكمـن فـي تمثيـل
الهيئـات المحليـة والدفـاع عـن مصالحهـا الجماعيـة فـي
سـبيل تعزيـز صالحياتهـا وتمكينهـا مـن القيـام بالـدور
المنـوط بهـا علـى أكمـل وجـه.
وأوضـح المديـر التنفيـذي لالتحاد م .عبداهلل عناتـي أن هذه
المنصـة تسـتهدف باألسـاس المجالـس القروية فـي الضفة
الغربيـة ككل ،لكـن تم تحديد آلية للعمل مع هذه المجالس
حسـب المناطـق فـي المرحلـة األولـى منـه ،وذلـك لتسـهيل
آليـة الوصـول ألكبـر عدد مـن المجالس ،حيـث انطلقت هذه
المنصة من منطقة الشـمال ثم الوسـط واليوم يتم إطالقها
مـن منطقـة الجنـوب ،مشـدداً علـى ضـرورة الحفـاظ علـى
التواصـل المباشـر مع المجالـس القروية وضرورة االسـتمرار
فـي تمكينهـا وتعزيـز أدوارهـا فـي تقديـم أفضـل الخدمات
للمواطنين وتحسـين مسـتوى جودتها.

