
كوروناوجائحةالمحليالحكمهيئات-خاصةبريديةنشرة

ــات  ــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبــداهلل عناتــي إن »الهيئ وقــال المدي
المحليــة تواجــه أوضاعًــا حرجــة وغيــر اعتياديــة على كافــة الصعد، 
وعلــى الرغم مــن األعبــاء الضخمة والواجبــات اإلضافيــة والتحديات 
الجديــدة التــي نشــأت عــن تفشــي وبــاء كوفيــد 19 فــي فلســطين، 
ــاليب  ــل األس ــا بأفض ــت أداء واجباته ــة واصل ــات المحلي إال أن الهيئ
واإلمكانيــات المتاحة«، مشــددًا على أن االتحاد يســعى علــى الدوام 
لمســاندة الهيئــات المحليــة كافــة مــع توفيــر الحمايــة للعاملين في 

الخطــوط األماميــة لتقديــم الخدمــة األمثــل للمواطنين.

وأشــاد م. عناتــي بتعــاون الهيئــات المحليــة التــي تم توزيــع المواد 
مــن خاللهــا )بلديــة الخليــل، بلديــة دورا، بلديــة يطــا، بلديــة بيــت 
لحــم، بلديــة العيزريــة، بلديــة بيــت عنــان، بلديــة أريحــا، بلديــة 
رام اهلل، بلديــة بيتونيــا، بلديــة بيرزيــت، بلديــة ســلفيت، بلديــة 

طوبــاس، بلديــة نابلــس، بلديــة عصيــرة الشــمالية، بلديــة طولكــرم، بلديــة قلقيليــة، بلديــة جنيــن، وبلديــة عرابــة(، موضحــًا أن آليــة 
توزيــع المــواد تمــت مــن خــالل 18 هيئــة محليــة فــي مختلــف المحافظــات شــكلت بدورهــا نقــاط توزيــع مركزيــة لضمــان ســهولة 
اســتالم المــواد المخصصــة لــكل هيئــة محليــة عبــر التوجــه إلــى أقــرب نقطــة عليهــا، مشــيرًا إلــى أن المعــدات والمــواد التــي قــد تــم 
توفيرهــا للهيئــات المحليــة هــي »قفــازات، وأقنعــة، ومــادة معقمــة »كلــور« وآالت رش أوتوماتيكيــة«، مشــيرًا إلــى أن االتحــاد قــد قــام 

بتزويــد الهيئــات المحليــة بنشــرات توضيحيــة آلليــة اســتخدام المــواد والمعــدات الموزعــة.

ــاون ومؤسســة  ــة والتع ــة السويســرية للتنمي ــة والوكال ــة األلماني ــر للممثلي ــذي لالتحــاد بالشــكر والتقدي ــر التنفي ــا تقــدم المدي كم
ــة  ــي وحماي ــن وحــدات الحكــم المحل ــة ودعمهــم المتواصــل لتمكي ــواد واألدوات الوقائي ــل الم ــى مســاهمتهم فــي تموي الـــGIZ عل
طواقمهــم التنفيذيــة فــي ظــل هــذه األوضــاع الخطــرة للحفــاظ علــى الجهــود المكثفــة لجمــع النفايــات والحفــاظ علــى النظافــة أثنــاء 

األزمــة المســتمرة وبالتالــي اســتمرارية تقديــم الخدمــة األمثــل للمواطــن.

جديــر بالذكــر أن االتحــاد ومنــذ تفشــي الوبــاء تابــع تواصلــه مــع الهيئــات المحليــة لالطالع علــى جهوزيتهــا وإجراء مســح ســريع الحتياجاتها 
مــن أجــل تمكينهــا مــن االســتجابة لألوضــاع الطارئــة ومعرفة اآلليــات الواجــب تبنيها لتقديــم الدعم واإلســناد لها. علمــًا بأن تزويــد الهيئات 
المحليــة بالمعــدات والمــواد الوقائيــة األساســية يأتــي ضمــن التدخــالت ذات األولويــة الالزمــة لضمــان اســتمرارية عمــل الهيئــات المحليــة 

والتــي أشــير إليهــا مــن خــالل ورقــة الموقــف التــي أصدرهــا االتحــاد بخصــوص آثــار »كورونــا« علــى هيئــات الحكــم المحلي.

اتحادالهيئاتالمحليةيزودالهيئاتالمحليةبأدواتوموادوقائية

أنهــى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة عمليــة توزيع معــدات ومــواد وقائية علــى البلديــات والمجالس القرويــة، ضمن جهوده الســاعية 
لتوفيــر أفضــل الظــروف واإلجــراءات االحترازيــة لمكافحة انتشــار فايــروس »كورونــا« من خالل توفير جــزء من احتياجــات الهيئات المحلية من 
مــواد تنظيــف وتعقيــم ومــواد وقائية بتمويل  الــوزارة الفيداراليــة األلمانية للتعاون االقتصــادي و التنمية BMZ والوكالة السويســرية للتنمية 
والتعــاون SDC  و بدعــم مــن التعــاون االلمانــي GIZ  مــن أجــل توفيــر بعــض األدوات والمــواد التــي مــن شــأنها مســاعدة الهيئــات المحلية في 

إجراءاتهــا الوقائيــة بمــا يضمن اســتمرارية تقديــم الخدمات األساســية للمواطنين والحفاظ على ســالمة موظفي الهيئــات المحلية.



خاللاجتماعالهيئةالتنفيذيةالتحادالهيئاتالمحليةمعوزيرالحكمالمحلي:

االتحاديطالبباإلسراعفيتحويلمستحقاتالهيئاتالمحليةعلىالحكومة

ــة خــالل  ــات المحلي ــي تــؤرق عمــل الهيئ ــا الت ــة القضاي ــة جمل ــات المحلي ــة لالتحــاد الفلســطيني للهيئ ــة التنفيذي اســتعرضت الهيئ
ــى أن المجالــس  ــن عل ــة أشــهر فــي كافــة أنحــاء الوطــن، مؤكدي ــي اســتمرت لثالث ــة الطــوارئ الت ــة خاصــة بعــد حال ــرة الحالي الفت
المحليــة لــم ولــن تقصــر فــي تقديــم خدماتهــا األساســية والحيويــة التــي تمــس حيــاة المواطنيــن بشــكل يومــي فــي كافــة الظــروف، 
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع الهيئــة 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 حــالوة.

وأكــد وزيــر الحكــم المحلــي م. الصالــح علــى أهميــة الشــراكة االســتراتيجية التــي تجمــع كل مــن وزارة الحكــم المحلــي واتحــاد الهيئــات 
المحليــة قائــاًل »إن وزارة الحكــم المحلــي هــي شــريك وممثــل للهيئــات المحلية فــي الحكومة الفلســطينية«، مشــيداً بدور الهيئــات المحلية 
فــي أعقــاب إعــالن حالــة الطــوارئ بعد انتشــار فايــروس »كورونــا« وتعاملهــا بأقصى درجــات المســؤولية وااللتــزام الوطني تجــاه مواطنيها.

و مــن ناحيتــه، شــدد رئيــس االتحــاد م. حديــد علــى ضــرورة مراعــاة الوضــع المالــي للهيئــات المحلية واإلســراع فــي تحويل مســتحقاتها 
علــى الحكومــة والشــروع بتنفيــذ المشــاريع المتوقفــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات األساســية للمواطنيــن علــى النحــو 
األفضــل، كمــا وطالبــت الهيئــة التنفيذيــة بتعزيــز مبــدأ الالمركزيــة فــي عمــل الهيئــات المحلية لتوســيع صالحياتهــا وتطويــر خدماتها، 

وتعزيــز الشــراكة الوطنيــة مــع الحكومــة ومؤسســاتها كــي تكــون قــادرة علــى االســتجابة لمتطلبــات المرحلــة المقبلة.

مــن ناحيتــه أوضــح وكيــل وزارة الحكــم المحلــي د. توفيــق البديــري أن وزارة الحكم المحلــي مدركة تمامــًا لكافة التحديات واإلشــكاليات 
التــي واجهــت الهيئــات المحليــة خــالل المرحلــة الســابقة، وأن الــوزارة قــد بــدأت بتصميــم برنامــج لتمكيــن الهيئــات المحليــة من خوض 
المرحلــة القادمــة وذلــك مــن خــالل دعــم النفقــات التشــغيلية للهيئــات المحليــة مــن جهــة، ومشــاريع تحــت عنــوان »كثافة العمــال« من 

جهــة أخــرى، مضيًفــا أن الــوزارة تتطلــع إلــى العمــل مــع االتحــاد إلعــداد خطــة للتعامــل مــع المرحلــة القادمــة بمــا فيها مــن تحديات.

واســتعرض المديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبــداهلل عناتــي خــالل اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد الــذي عقــد قبــل االجتمــاع بوزيــر 
الحكــم المحلــي، أبــرز مــا جــاء فــي ورقــة الموقــف التــي أعدهــا االتحــاد بخصــوص أثــر جائحــة »كورونــا« علــى الهيئــات المحليــة 
الفلســطينية وكيفيــة تعاملهــا مــع هــذه الجائحــة والتحديــات التــي واجهتهــا وأهــم االحتياجــات والمتطلبــات والتدخــالت ذات األولويــة 

الواجــب العمــل عليهــا لمــا بعــد »كورونــا«.



ــطين  ــي فلس ــتجد ف ــا« المس ــروس »كورون ــي فاي ــاب تفش ــي أعق ــف ف ــة موق ــة ورق ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــدر االتح أص
ومــا أحدثــه مــن ارتــدادات ترتبــت عليهــا خســائر كبيــرة لقطاعــات عديــدة، وال ســيما هيئــات الحكــم المحلــي التــي كانــت ضمــن 
المؤسســات القليلــة التــي ظلــت علــى رأس عملهــا علــى الرغــم مــن شــح اإلمكانيــات وتعاظــم االحتياجــات. قدمــت ورقــة الموقــف 
هــذه رصــدًا لجهــود الهيئــات المحليــة فــي االســتجابة الحتياجــات الشــارع الفلســطيني منــذ بــدء أزمــة »كورونــا«، وأجــرت مســحًا 
ســريعًا الحيتاجــات هــذه الهيئــات مــن أجــل التجهيــز لمرحلــة العــودة التدريجيــة لمــا بعــد »كورونــا« وإجــراء دراســات تفصيليــة لــكل 

اآلثــار الناجمــة عــن هــذه الجائحــة، وعــرض اآلليــات الواجــب تبنيهــا للتعامــل معهــا.

ــى  ــة وأدت إل ــات المحلي ــى الهيئ ــار 2020، فــإن هــذه األزمــة أثــرت ســلبًا عل ــي ُأصــدرت فــي أواخــر أي وبحســب ورقــة الموقــف الت
ــذ  ــذي يســتدعي تنفي ــل، األمــر ال ــف فــي المقاب ــى المصاري ــادة عل ــرادات مــن جهــة وزي نقــص حــاد ال يقــل عــن النصــف فــي اإلي
تدخــالت طارئــة لتمكيــن الهيئــات المحليــة مــن مواصلــة أداء مهامهــا والخــروج مــن هــذه األزمــة بأقــل األضــرار. وقــد تــم إيجــاز هــذه 

التدخــالت فــي المحــاور التاليــة:

ارتداداتتفشيفايروس»كورونا«علىالهيئاتالمحليةفيورقةموقف

	 .الحكومــة علــى المتراكمــة الديــون تحويــل فــي اإلســراع
المحليــة. الهيئــات لصالــح

	 .نتيجــةــة ــةالتشــغيليةوالطارئ ــاتالمحلي ــاتالهيئ دعــمموازن
ــة. ــاتالمحلي ــداتالهيئ لتناقــصعائ

	 .الحكــمهيئــاتلصالــحالعامــةالموازنــةمــنجــزءتخصيــص
فــيفلســطين. المحلــي

	 المحليــة. الهيئــات علــى الديــون تراكــم مشــاكل معالجــة
»صافياإلقراض«.

	 .مجــالفــيوخاصــةالمحلــيالحكــملهيئــاتالدعــمتقديــم
إدارةومجابهــةالكــوارث.

	 .لتقديــمالمحلــيالحكــمهيئــاتقــدراتبمســتوىاالرتقــاء
خدمــاتأفضــلللمواطنيــن.

	 .النفايــات لمشــاكل إبداعيــة حلــول إيجــاد علــى العمــل

الصلبــة.

	 .والقوانيــناالنظمــةمنظومــةتطويــرعلــىالعمــلمتابعــة
الناظمــةلقطــاعالحكــمالمحلــي.

	 .المحليةاالقتصاديــةالتنميــةمشــاريعتجــاهالتمويــلتوجيــه
ومشــاريعالشــراكةبيــنالقطــاعالخــاصوالهيئــاتالمحلية.

		 .تقديــمفــيالتكنولوجيــةالوســائلعلــىاالعتمــادتطويــر
الخدمــاتوفــيالتواصــلبيــنالمواطــنوالهيئــاتالمحليــة.

		 إطالقبرامجالتواصلالمجتمعيوحمالتالتوعيةالموجّهةللقضاياالمهمةوذاتاألولويةفيعملهيئاتالحكمالمحلي..

وتضــيء ورقــة الموقــف هــذه علــى الجهــود التــي بذلتها الهيئــات المحلية مــن خالل اســتجابتها الســريعة لالحتياجــات الال محــدودة التي 
اســتجدت فــي أعقــاب إعــالن حالــة الطــوارئ بعــد انتشــار فايــروس »كورونــا« وتعاملهــا بأقصــى درجــات المســؤولية وااللتــزام الوطنــي 
تجــاه مواطنيهــا، مشــيرًة إلــى أن الهيئــات المحليــة لــم تمــارس مهامهــا ومســؤولياتها فقــط فــي هــذه الجائحــة، بــل مارســت أدوارًا 
إضافيــة تتعــدى مهامهــا ووظائفهــا، كمــا لــم تــأُل جهــدًا عــن تقديــم كافــة إمكاناتهــا وتجهيزاتهــا لمســاندة الــوزارات ذات االختصــاص، 
والمحافظيــن، والطواقــم الطبيــة ولجــان الطــوارئ مــن خــالل خطــط وبرامــج طارئــة أعدتهــا للتعامــل مــع تبعــات هــذه األزمــة، فقــد 
كثفــت الهيئــات المحليــة جهودهــا في جمــع النفايــات والحفاظ على النظافــة العامــة، وواصلت العمل علــى تعقيم األماكن والمؤسســات 
العامــة. كمــا شــملت خطــط الهيئــات المحليــة آليــات تقديــم الدعــم واإلســناد للمواطنيــن علــى مختلــف الصعد مــن خالل تشــكيل لجان 
إســناد تطوعيــة مــن األفــراد والمؤسســات والقــوى المجتمعيــة والوطنيــة لتقديــم كافــة وســائل الدعــم المجتمعــي، وتقديم اإلرشــادات 

والمســاندة التوعويــة للمواطنيــن، خاصــة فــي المناطــق المســماة »ج« حيــث العــبء أكبــر والمســؤوليات أعقــد.



العودةالتدريجيةلمابعد»كورونا«والهيئاتالمحليةمستمرة

تعقيم وتهيئة المدراس قبل عقد امتحان الثانوية العامة

تعقيم دور العبادة

افتتاح الحدائق والمرافق العامة

الخدمات لم تنقطع



٢٠٣٠المستدامةالتنميةأجندةتحقيقفيوتسهمكوروناتواجهالمحليةالهيئات

إن ظهــور وبــاء كوفيــد 19 وإجــراءات اســتجابة الــدول حــول 
العالــم لالحتياجــات الــال محــدودة التــي اســتجدت بعــد انتشــاره 
ــي  ــروس، تعط ــة بالفاي ــدالت اإلصاب ــو مع ــارع نم ــريع وتس الس
مؤشــرًا حــول جهوزيــة الــدول لتحقيــق التنميــة المســتدامة بمــا 

ــام 2030. ــي لع ــال العالم ــدول األعم ــع ج ــى م يتماش

لقــد أجبــر تفشــي فايــروس كورونــا حكومــات العالــم علــى 
اتخــاذ إجــراءات غيــر مســبوقة للحــد مــن ازديــاد معــدالت 
بالفايــروس.  اإلصابــة  عــن  الناجمــة  والوفيــات  اإلصابــات 

وكانــت فلســطين علــى وجــه الخصــوص ســباقة بيــن دول 
العالــم للتصــدي لهــذا الوبــاء مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر 
وقائيــة لمحاصــرة انتشــاره. وكانــت الهيئــات المحليــة ضمــن 
ــة التــي ظلــت علــى رأس عملهــا بعــد إعــالن  المؤسســات القليل
ــة أو  ــل أو الحرك ــدم التنق ــات بع ــدور تعليم ــوارئ وص ــة الط حال
الخــروج مــن المنــزل إال فــي حــاالت الضــرورة، ولــم تــأُل الهيئــات 

المحليــة عــن تقديــم كافــة إمكاناتهــا وتجهيزاتهــا لمســاندة الــوزارات ذات االختصــاص، والمحافظيــن، والطواقــم الطبيــة ولجــان 
ــم. ــل له ــة األمث ــم الخدم ــالمتهم وتقدي ــان س ــن وضم ــات المواطني ــة احتياج ــوارئ لمتابع الط

وقــد أعــدت الهيئــات المحليــة منــذ بــدء األزمــة خطًطــا وبرامــج طارئــة لمواجهــة تفشــي الوبــاء فــي المــدن والقــرى الفلســطينية، 
واســتندت فــي خططهــا علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون والتنســيق مــع كافــة األطــراف ومســاندة كافــة الجهــات مــن أجــل التصــدي 
ــة  ــم الطبي ــناد للطواق ــم واإلس ــم الدع ــة تقدي ــات المحلي ــتطاعت الهيئ ــال اس ــبيل المث ــى س ــوارئ. فعل ــة الط ــع حال ــل م والتعام
علــى عــدة مســتويات، بــدءًا مــن تجهيــز مراكــز للحجــر الصحــي، وتشــكيل لجــان صحيــة ضمــن الهيئــات المحليــة بالتعــاون مــع 
ــم وغــرف ومراكــز للتعامــل  ــى إقامــة خي ــة للتعامــل مــع أي مســتَّجَد، وصــواَل إل ــادات والمراكــز الصحي ــة العي ــن، وتهيئ متطوعي
مــع الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بالوبــاء دون وصولهــم إلــى أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات لضمــان ســالمة الكــوادر الطبيــة 
والمراجعيــن. إن مــا قدمتــه الهيئــات المحليــة بهــذا الخصــوص ينــدرج تحــت مســاهمة الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق الهــدف 3 مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة أي المســاهمة فــي ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفــاه للجميــع.

ــوارئ  ــة الط ــتجابتها لحال ــتدامة، وإن اس ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــات ف ــاق السياس ــز اتس ــة تعزي ــة أهمي ــات المحلي ــت الهيئ برهن
أثبتــت أنهــا ليســت مجــرد جهــات منفــذة ألجنــدة 2030 وأن دورهــا يتجــاوز بكثيــر الهــدف الحــادي عشــر«جعل المــدن والمجتمعــات 
ــة  ــر المحــدودة فــي دفــع عجل البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود«، كمــا أضــاءت علــى القــدرات المحليــة غي

التنميــة وتحقيــق هــذا البرنامــج الطمــوح والمتكامــل والشــامل.

منــذ بــدء أزمــة كورونــا، لــم تمــارس الهيئــات المحليــة مهامهــا ومســؤولياتها فقــط، بــل مارســت أدوارًا إضافيــة تتعــدى مهامهــا 
ووظائفهــا. فكثفــت جهودهــا فــي جمــع النفايــات والحفــاظ علــى النظافــة العامــة وواصلت العمــل على تعقيــم األماكن والمؤسســات 
العامــة وهــو مــا ينــدرج ضمــن مســاهمة الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق الهــدف الـــ3 لضمــان حيــاة صحيــة، وأيضًــا الهــدف الـــ15 

الــذي يتعلــق بحمايــة مواردنــا الطبيعيــة.



ولــم تتوقــف الهيئــات المحليــة عــن تقديــم الدعــم واإلســناد للمواطنيــن علــى مختلــف الصعــد، وكانــت المســؤولية االجتماعيــة علــى 
رأس أجنــدة عملهــا. وإن المبــادرات التــي أطلقتهــا فــي هــذا المجــال تدعــم تحقيــق أجنــدة التنميــة المســتدامة مــن خــالل مســاهمتها 
بتحقيــق الهــدف 2 »القضــاء علــى الجــوع وتحقيــق األمــن الغذائــي«، والهــدف 5 »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين«، والهــدف 6 »ضمــان 
توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع وإدراتهــا إدارة مســتدامة«، والهــدف 10 »الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان«، 
والهــدف 16 المتعلــق بـ»العمــل معــًا وتعزيــز المجتمعــات الســلمية مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة«. كمــا أنهــا قــد أطلقــت العديد 
مــن المبــادرات المجتمعيــة التــي اســتهدفت الطــالب مــن خــالل مجموعــات تعليميــة مســاندة لطلبــة الثانويــة العامــة علــى وجــه 
الخصــوص، ونفــذت كافــة أعمــال تعقيــم وتهيئــة المــدارس قبــل إجــراء امتحــان الثانويــة العامــة بمــا يضمــن الحفــاظ علــى ســالمة 
الطلبــة والمدرســين والطواقــم العاملــة، وهنــا فقــد مارســت دورًا واضحًــا فــي تهيئــة المرافــق التعليميــة »الهــدف 4« وتوفيــر البيئــة 

اآلمنــة والشــاملة والفعالــة »الهــدف 11«.

 وشــكلت الهيئــات المحليــة لجــان إســناد تطوعيــة مــن األفــراد والمؤسســات والقــوى المجتمعيــة والوطنيــة لتقديــم كافــة وســائل 
الدعــم المجتمعــي وتقديــم اإلرشــادات والمســاندة التوعويــة للمواطنيــن، وتعــد هــذه اللجــان جــزًءا مــن مســاهمة الهيئــات المحليــة 
ــدف 8  ــع«، واله ــي للجمي ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم ــر المي ــان تواف ــدف 6 »ضم ــة«، واله ــاة صحي ــان حي ــدف 3 »ضم ــق اله ــي تحقي ف
»تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل والمســتدام والعمالــة الكاملــة والمنتجــة«، والهــدف 10 »الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلدان«، 

والهــدف 16 »العمــل معــًا مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة«.

أمــا فــي المناطــق المســماة »ج« ومــا يحــدث فيهــا مــن عمــل أشــمل، وأصعــب وأكثــر تعقيــدًا، يقــع علــى عاتــق الهيئــات المحليــة 
التعامــل مــع احتياجــات اســتثنائية، بالتالــي يكــون العــبء أكبــر واألدوار والمســؤوليات أوســع، لذلــك نجــد مــن خــالل رصــد أعمــال 
الهيئــات المحليــة فــي تلــك المناطــق، أنهــا تســاهم بطريقــة أو بأخــرى بتحقيــق ثمانيــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، بــدًء مــن 
الهــدف 1 »القضــاء علــى الفقــر«، والهــدف 2 »تحقيــق األمــن الغذائــي«، والهــدف 3 »ضمــان حيــاة صحيــة«، وصــواًل إلــى األهــداف 5، 
6، 7 التــي تتمحــور حــول ضمــان توافــر الميــاه، ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة، وتعزيــز النمــو االقتصــادي 

المطــرد والشــامل، وانتهــاًء بالهدفيــن 10، 16 أي الحــد مــن انعــدام المســاواة والعمــل معــًا مــن أجــل تحقيــق التنميــة.

وقــد جنــدت الهيئــات المحليــة كافــة الطاقــات المتاحــة لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن والخــروج مــن هــذه األزمــة بأقــل األضــرار، 
ــا مــا  وأقدمــت علــى تطويــر طــرق ووســائل وآليــات مســتحدثة للوقايــة مــن خطــر انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد،وهذا تمامً
ــر  ــدف 6 »تواف ــاواة«، اله ــق المس ــدف 5 »تحقي ــة«، اله ــاة الصحي ــدف 3 »الحي ــالل اله ــن خ ــتدامة م ــة المس ــدة التنمي ــه أجن ــادي ب تن
الميــاه«، الهــدف 9 »إقامــة بنيــة تحتيــة قــادرة علــى الصمــود«، الهــدف 11 »جعــل المــدن والمجتمعــات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة 

وقــادرة علــى الصمــود« والهــدف 12 »ضمــان وجــود أنمــاط اســتهالك وانتــاج مســتدامة«.

إلــى جانــب جميــع هــذه االحتياجــات المســتجدة، واصلــت الهيئــات المحليــة تقديــم الخدمــات األساســية للمواطنيــن، وهــو مــا يعنــي 
أن للهيئــات المحليــة مشــاركة فاعلــة بتحقيــق الغايــات الـــ17 الطموحــة مــن أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 بمــا يشــمل أبعادهــا 

الثالثــة – التنميــة االقتصاديــة واإلدمــاج االجتماعــي واالســتدامة البيئيــة – مدعومــة بالحكــم الرشــيد.


