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أثبتــت هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين– علــى 
مــدار االٔعــوام الماضيــة– تميزهــا، كمــا أكــدت قدرتهــا 
المتغيــرات  ثقــل  مــع  التعامــل  علــى  االســتثنائية 
السياســية واالقتصاديــة التــي لطالمــا فرضــت ذاتهــا 
علــى المشــهد، لكــن هيئاتنــا المحليــة نجحــت فــي 
كل مــّرة فــي إثبــات قدرتهــا علــى اإليفــاء باالحتياجــات 
المتزايــدة؛ وتهيئــة ظــروف أفضــل لتعزيــز صمــود أبنــاء 
شــعبنا، وتقديــم الخدمــات لهــم علــى نحــو يدفــع 

باتجــاه التنميــة الشــاملة.

لــم يكــن غريًبــا والحــال كذلــك أن تســتطيع هيئاتنــا 
للخدمــات  مقــّدم  مجــّرد  مــن  االنتقــال  المحليــة 
غنــى  ال  فاعــل  شــريك  بــدور  لتضطلــع  األساســية؛ 
نقطــة  يمثــل  شــريك  والبنــاء؛  التنميــة  فــي  عنــه 
االتصــال وااللتقــاء االٔولــى بيــن المجتمعــات المحليــة 
والحكومــة الفلســطينية، عبــر القيــام بمســؤوليات 

االحتياجــات  فيهــا  تتعاظــم  التعقيــد؛  بالغــة  ظــروف  فــي  وتنمويــة  وتنظيميــة  واجتماعيــة  خدماتيــة 
والتحديــات التــي نواجههــا ســواء كقيــادة أو مؤسســات أو شــعب يعيــش فــي ظــروف سياســية واقتصادية 
صعبــة، وهــي ظــروف معقــّدة بحكــم مــا تراكــم مــن االنتهــاكات المتواصلــة مــن احتــالل لّمــا يــزل فارًضــا 
ذاتــه علــى كثيــر مــن تفاصيــل حياتنــا؛ عبــر الحصــار والســيطرة علــى المــوارد وغيرهــا مــن ممارســات تتســبب 
فــي وجــود معوّقــات تفــرض علينــا أن نتكاتــف مــن أجــل البحــث عــن كل الفــرص وحتــى عــن أشــباه الفــرص 

التــي نســتطيع مــن خاللهــا النهــوض بواقــع مجتمعنــا.

بــكل اعتــزاز؛ نســّجل أننــا فــي اتحــاد الهيئــات المحلية-وعلــى مــدار العاميــن 2018 و -2019 عقدنــا العــزم علــى 
التقــدم بخطــى ثابتــة وتحويــل كافــة التحديــات إلــى فــرص مــن أجــل تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة، وبناء 
مؤسســات حكــم محلــي تتمتــع بقــدر أكبــر مــن االســتجابة الحتياجــات مواطنينــا، وتحظــى بمزيــد مــن الدعــم 
والحمايــة، وتتحلــى بقــدر أكبر من الشــفافية والنزاهة وتعزيز قيم المشــاركة المجتمعية والمســاءلة البنــاّءة.

جهــٌد نوعــي وهــادف تواَصــل وتكامــل، وهــو مــا اقتضــى تعظيــم الجهــود وتوحيدهــا لرفــع قــدرات الهيئــات 
ــر حيــاة كريمــة لهــم أينمــا اســتطعنا  المحليــة لتكــون قــادرة علــى االٕيفــاء باحتياجــات المواطنيــن، وتوفي
مــن جهــة، والعمــل علــى تهيئــة البيئــة القانونيــة المناســبة المتجاوبــة مــع متطلبــات التنميــة مــن خــالل 
إعــداد مختلــف القوانيــن والسياســات واألنظمــة المرتبطــة بقطــاع الحكــم المحلــي وتعديلهــا ومراجعتهــا 
ــا مــن خــالل  ــا وإدارًي ــا وفنًي ــا إلــى جنــب مــع تمكيــن الهيئــات المحليــة مالًي وتحديثهــا مــن جهــة أخــرى؛ جنًب
لتوســيع صالحياتهــا وتطويــر خدماتهــا، وتعزيــز  المحليــة  الهيئــات  الالمركزيــة فــي عمــل  تعزيــز مبــدأ 
الشــراكة الوطنيــة مــع الحكومــة ومؤسســاتها وبمــا يؤســس لمنظومــة متكاملــة مــن العمــل الشــمولي 
المنضــوي فــي إطــار الســعي إلحــداث الفــارق المنشــود، وعلــى ذلــك نراكــم ونمضــي مستشــرفين واقًعــا 

واعــًدا لمســتقبل العمــل.

وفــي الختــام، اســمحوا لــي باإلنابــة عــن زمالئــي أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد، أن أتوجــه بجزيــل الشــكر 
واالمتنــان لــكل عضــو مــن أعضــاء االتحــاد علــى ثقتهــم وإيمانهــم ودعمهــم المتواصــل، ولشــركائنا فــي 
ــي، والشــكر موصــول لموظفــي االتحــاد  ــى المســتويين المحلــي والدول الحكومــة وكافــة الشــركاء عل

الذيــن نعــول عليهــم مزيــد مــن التقــدم خــالل األعــوام المقبلــة، وهــم أهــل لذلــك.

م. موسى حديد

رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
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تــم  التــي  األولــى  االســتراتيجية  الخطــة  رســمت 
إعدادهــا فــي تاريــخ االتحــاد خارطــة طريــق واضحــة 
المعالــم لتوجهاتنــا وأهدافنــا خــالل األعــوام 2019 
علــى  االســتراتيجية  الخطــة  واســتندت   ،2022  –
تمثيــل  إلــى  الطامحــة  ورســالته  االتحــاد  رؤيــة 
هيئــات الحكــم المحلــي الفلســطينية والدفــاع عــن 
مصالحهــا ودعمهــا وإســنادها لتحقيق اســتقالليتها 
وتقديــم الخدمــة األمثــل للمواطنين،مــع مراعاتهــا 
ــن  ــن التمكي ــو يضم ــى نح ــات عل ــف االحتياج لمختل
وحــددت  والشــباب.  والنســاء  الرجــال  مــن  لــكل 
االســتراتيجية ثالثــة محــاور أساســية للعمــل، وفــق 
لقيــاس  محــددة  ومؤشــرات  ممنهجــة  تدخــالت 

ــداف.  ــذه األه ــق ه ــي تحقي ــاز ف اإلنج

و   2018 العاميــن  خــالل  االتحــاد  فــي  اســتهدفنا 
2019 تحقيــق رؤيتنــا القائمــة علــى تعزيــز وتوثيــق 
والهيئــات  كمؤسســة  االتحــاد  بيــن  العالقــة 

كلمة المدير التنفيذي
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ــة  ــاء عالقــات ثابت ــا فــي هــذا الســياق علــى بن ــة الفلســطينية كأعضــاء فيهــا، وتركــزت جهودن المحلي
ــة علــى مســتوى رؤســاء  ــات المحلي ــق أواصــر العالقــة مــع الهيئ ــا توثي ــت رؤيتن ومســتدامة، وتضمن
ــات  ــي الهيئ ــن ف ــم العاملي ــة وطواق ــم الفني ــع الطواق ــة، وم ــن جه ــة م ــس المنتخب ــاء المجال وأعض
المحليــة مــن جهــة أخــرى. وقمنــا بإعــادة هيكلــة المكتــب التنفيــذي، وأعددنــا خطتنــا االســتراتيجية 
لالعــوام 2019 – 2022 ، وقمنــا بتحديــث وإعــداد األنظمــة واللوائــح واألدلــة الداخلية لضمان مأسســة 
العمــل الداخلــي لالتحــاد. وشــكلنا عديــد اللجــان الفنيــة مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد وطواقــم 

الموظفيــن، وانتقلنــا إلــى المقــر الدائــم لالتحــاد. 

ويشــكل محــور الشــراكة فــي إعــداد ومراجعــة وتطويــر االنظمــة والقوانيــن والسياســات واحــدًا 
مــن أهــم محــاور عمــل االتحــاد، وفــي هــذا الصــدد تبنينــا اســتراتيجية قائمــة علــى أهميــة تعزيــز 
صالحيــات الهيئــات المحليــة والدفــاع عــن حقوقهــا ومكتســباتها. ويشــكل العمــل علــى مراجعــة 
ــر األنظمــة والسياســات القائمــة أو المســتحدثة عمــالً متواصــالً يحتــل مســاحة واســعة مــن  وتطوي
جهــد ووقــت طواقــم االتحــاد وهيئاتــه المختلفــة. واســتطعنا مــن خــالل الشــراكة مــع وزارة الحكــم 
ــات المحليــة  ــة االتحــاد وعكــس مواقــف الهيئ المحلــي والجهــات الحكوميــة األخــرى مــن تثبيــت رؤي

ــريعات.  ــن والتش ــة والقواني ــن األنظم ــد م ــي العدي ف

وركزنــا علــى إســناد الطواقــم العاملــة فــي الهيئــات المحليــة، وحرصنــا علــى إفســاح المجــاالت 
أمامهــم للتعــرف علــى التجــارب المختلفــة محليــًا ودوليــًا، واســتهدفنا مأسســة عمليــة تطويــر 
القــدرات والمهــارات لــدى طواقــم العامليــن. فــكان إنشــاء شــبكة مــدراء المــدن الفلســطينيين والتي 
تضــم جميــع مــدراء البلديــات الفلســطينية لتشــكل جســمًا تنفيذيــا منبثقــًا عــن االتحــاد ومســاندًا لــه 
خطــوة هامــة فــي ســبيل تحقيــق هــذه الرؤيــة، وقمنــا بإعــادة هيكلــة منصــات تبــادل الخبــرات لتضــم 
مجموعــة أوســع مــن ممثلــي البلديــات حســب اختصاصاتهــم، إدراكًا منــا ألهميــة المشــاركة الواســعة 
مــن أعضــاء االتحــاد فــي أنشــطة هــذه المنصــات، كمــا أسســنا منصــة تبــادل الخبــرات للمجالــس 

ــا المتخصصــة لهــذه المجالــس. ــة، لتشــكل منصــة متخصصــة للتعامــل مــع القضاي القروي

كمــا قمنــا بتأســيس وحــدة الدعــم الفنــي والقانونــي، لتشــكل ذراعــًا تنفيذيــا يضــع التحديــات التــي 
تواجــه هيئــات الحكــم المحلــي فــي صميــم عملياتنــا، تســعى هــذه الوحــدة إلــى تقديــم الدعــم 
الفنــي للهيئــات المحليــة مــن أجــل تعزيــز اســتجابتها الحتياجــات المواطنيــن مــن خــالل توفيــر منصــات 
التعلــم المختلفــة والفــرص وتبــادل الخبــرات للتعلــم مــن األقــران وتطويــر القــدرات، وقيــادة عمليــات 
مراجعــة السياســات والتشــريعات والحــوار مــع األطــراف المعنيــة فــي الحكومــة، ومســاندة الهيئــات 

المحليــة فــي قيــادة عمليــات التنميــة ودعــم تنفيــذ مبادراتهــا ومشــاريعها وبرامجهــا.

وحرصنــا علــى توســيع آفاقنــا لنشــكل جــزءًا مــن الخطــط والبرامــج واالســتراتيجيات العالميــة، ف تبنينــا 
ــأن  ــا ب ــدة، إدراكًا من ــذه األجن ــع ه ــا م ــا وبرامجن ــا خططن ــتدامة 2030، وواءمن ــة المس ــدة التنمي أجن
هيئاتنــا المحليــة الفلســطينية كنظيراتهــا مــن دول العالــم لديهــا أدوار ومســؤوليات تتقاطــع مــع 

األهــداف الســبعة عشــر التــي حددتهــا هــذه األجنــدة. 

كمــا أولينــا اهتمامــًا خاصــًا بعالقاتنــا علــى المســتوى الدولــي، حيــث تــم انتخــاب االتحــاد رئيســًا 
مشــاركًا لمنظمــة اإلدارات المحليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وجنــوب آســيا، كمــا انضممنــا إلــى 
عضويــة مجلــس إدارة المؤسســة علــى مســتوى العالــم، واســتطعنا رفــع تمثيــل الهيئــات المحليــة 
الفلســطينية فــي عضويــة المجلــس العالمــي للمنظمــة إلــى تســعة أعضــاء. كمــا وقعنــا اتفاقيــة 
شــراكة مــع منظمــة إدارات المــدن العالميــة لتكــون فلســطين أول دولــة عربيــة تنضــم إلــى عضويــة 
هــذه المنظمــة، وأعدنــا إحيــاء شــراكاتنا مــع المؤسســات النظيــرة مــن عديــد الــدول، وأنشــأنا عالقــات 

تفاهــم وشــراكة مــع مؤسســات أخــرى الســيما فــي أوروبــا. 

لقــد اســتطاع االتحــاد خــالل العاميــن الســابقين إحــداث نقلــة اســتراتيجية فــي كينونتــه ورؤويتــه 
ونشــاطه وفعاليتــه، بالتــزام ودعــم من أعضائه، باالســتناد إلى وضــوح الرؤية واألهــداف والطموحات. 
ويبقــى أمامنــا الكثيــر مــن العمــل لتحقيــق مزيــد مــن االســتقاللية لهيئاتنــا المحليــة وتعزيــز لصالحياتها 

وقدرتهــا علــى إنجــاز التنميــة وإحــداث التغييــر.

 يســعدني أن أدعوكــم لقــراءة هــذا التقريــر والــذي يعــرض ملخصــًا ألهــم أنشــطة وفعاليــات االتحــاد 
الفلســطيني للهيئــات المحليــة خــالل العاميــن 2018 و 2019. 

وأشــكر زمالئــي وزميالتــي فــي طاقــم االتحــاد علــى عملهــم الــدؤوب، والزمــالء موظفــو وموظفــات 
الهيئــات المحليــة الذيــن ســاندونا فــي جهودنــا خــالل الفتــرة الماضيــة. والشــكر موصــول لرئيــس 
االتحــاد وأعضــاء الهيئتيــن التنفيذيــة واإلداريــة، وجميــع رؤســاء الهيئــات المحليــة األعضــاء، والشــركاء 

ــن.  ــن والدوليي ــن المحليي ــن والداعمي والممولي

م. عبدالله عناتي

المدير التنفيذي

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
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الرؤية
»االتحــاد المؤسســة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات 
المحلية وتعمل معها ومن أجلها لتوحيدها وتمثيلها 
والدفــاع عنهــا ودعــم أعضائهــا لتمكينهــم وتطويرهــم 
وتحقيــق اســتقالليتها، وتعمــل وفــق أســس مبــادئ 
ــى أســاس  ــذي يقــوم عل ــي الرشــيد ال الحكــم المحل

مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم المحلــي«.

الرسالة

األهداف

التــي  الرســمية  الوطنيــة  المظلــة  هــو  »االتحــاد 
تمثــل الهيئــات المحليــة الفلســطينية، وتعمــل معها 
لمســاندتها والدفــاع عــن مصالحهــا وحقوقهــا مــن 
أجــل تطويرهــا وتحقيــق اســتقالليتها بمــا يتوافــق 
مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة وبمــا يتماشــى مــع 

ــادئ الحكــم الرشــيد«. مب

تمثيل الهيئات المحلية محلًيا وعربًيا ودولًيا.. 1

تعزيــز الروابــط والعالقــات بيــن الهيئــات المحليــة . 2
الفلسطينية.

ــر أداء الهيئــات المحليــة . 3 المســاهمة فــي تطوي
مــن خــالل تســهيل تبــادل المعلومــات والخبــرات 

فيمــا بينهــا.

الهيئــات . 4 موقــف  تنســيق  فــي  المســاهمة 
المركزيــة. بالســلطة  عالقتهــا  تجــاه  المحليــة 

مجــاالت . 5 فــي  المحليــة  الهيئــات  مســاعدة 
وذلــك  عامليهــا،  أداء  تطويــر  فــي  تســاهم 
بتوفيــر التدريــب المناســب لهــم فــي مجــاالت 

حديثــة. وفنيــة  إداريــة 

ووضــع . 6 لألعضــاء،  الخارجيــة  العالقــات  تطويــر 
االتحــاد والهيئــات المحليــة فــي المــكان المالئم 

ــة. ــن االتحــادات العالمي لهــم بي

الضغــط . 	 وأســاليب  أدوات  كافــة  ممارســة 
والمناصــرة علــى الجهــات المركزية والتشــريعية 
والشــركات مقدمــة الخدمــات مــن أجــل إنصــاف 

ومســاعدة الهيئــات المحليــة.
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تعزيز القدرات المؤسساتية 
والتشغيلية لالتحاد 

الفلسطيني للهيئات المحلية

تعزيز قدرات الهيئات المحلية 
على توفير خدمات أفضل 

للمواطنين

الضغط والمناصرة بالقضايا 
ذات العالقة بالهيئات المحلية، 

والتمثيل على الصعيدين 
المحلي والدولي

يســعى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة إلــى تعزيــز مســاهمة الهيئــات المحليــة فــي الحكــم 
وعمليــات التنميــة فــي فلســطين مــن خــالل التنســيق مــع كافــة الشــركاء للمضــي قدًمــا نحــو تعزيــز 
قــوة التغييــر الكامنــة فــي هيئــات الحكــم المحلــي وقدرتهــا علــى إنجــاز التنميــة وصنــع السياســات 
بمــا يضمــن تقديــم الخدمــات التــي تتســم بقــدر أكبــر مــن الكفــاءة والفعاليــة والشــمولية وتراعــي 

مســائل النــوع االجتماعــي وتســتجيب لهــا.

كان ال بــد مــن الوقــوف علــى التحديــات والفــرص والقضايــا الملحــة التــي تتعامــل معهــا هيئــات 
الحكــم المحلــي قبــل تحديــد مســار العمــل للســنوات المقبلــة. لذلــك، أجــرى االتحــاد مســًحا لواقــع 
ــع  ــجم م ــتراتيجية تنس ــداد اس ــي إع ــه ف ــز علي ــاس يرتك ــطين كأس ــي فلس ــي ف ــم المحل ــاع الحك قط
ــر مــن االســتجابة،  ــع بقــدر أكب ــي تتمت ــاء مؤسســات حكــم محل ــح الفــرص لبن احتياجــات القطــاع وتتي

وتخضــع للمســاءلة والشــفافية وتضــع مصلحــة المواطــن واحتياجاتــه أوالً وفــي كل يــوم.

أعــد االتحــاد اســتراتيجيته لألعــوام الممتــدة مــا بيــن العــام 2019 والعــام 2022 لتمثــل الخطــة 
االســتراتيجية األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ االتحــاد منــذ تأسيســه، أعــدت بمشــاركة كاملــة مــن 
أعضــاء االتحــاد وبالتعــاون مــع شــركائه كافــة، لتوفــر فرصــًة علــى صعيــد تعزيــز القــدرات المؤسســية 
والعملياتيــة لــدى االتحــاد لكــي يرتقــي بمســتوى الخدمــات التــي يقّدمهــا ألعضائــه، وينهــض بقــدرات 
ــن االتحــاد  الهيئــات المحليــة فــي فلســطين لتقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن الفلســطينيين، ولتمكِّ
مــن بلــوغ مســتوى أفضــل فــي تمثيــل جميــع هيئــات الحكــم المحلــي، وتقديــم الدعــم لهــا والدفــاع 
عــن مصالحهــا وحقوقهــا، علــى المســتويين المحلــي والدولــي، بمــا يتوافــق مــع أجنــدة السياســات 

الوطنيــة وبمــا يتماشــى مــع مبــادئ الحكــم الرشــيد.

وتــم إطــالق خطــة االتحــاد االســتراتيجية 2019 – 2022 خــالل حفــل رســمي حضــره دولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء د. محمــد اشــتيه ووزيــر الحكــم المحلــي م. مجــدي الصالــح، ورئيــس االتحــاد م. موســى 
حديــد، ورئيــس التعــاون باالتحــاد األوروبــي الســيدة أليســاندرا فيــزر، ونائــب رئيــس البعثــة الهولنديــة 
الســيدة فلــور نوتيــن، ومــا ال يقــل عــن 300 مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة األعضــاء 

فــي االتحــاد.

ترســم هــذه الخطــة االســتراتيجية مالمــح المرحلــة المقبلــة وتفتــح أفاًقــا جديــدة أمــام االتحــاد 
كممثــل وحيــد لهيئــات الحكــم المحلــي ومظلــة جامعــة لتمثيــل مصالــح أعضائــه والدفــاع عــن حقــوق 
الهيئــات المحليــة بمــا يضمــن مراعــاة مختلــف االحتياجــات واالســتجابة لهــا ضمــن خطــة واضحــة 

المعالــم واألولويــات.

الخطة االستراتيجية
2022 – 2019
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تنفيذ خطة االتحاد االستراتيجية لألعوام 2019-2022	 
مراجعة النظام الداخلي لالتحاد وتحديثه	 
إعادة هيكلة المكتب التنفيذي لالتحاد وضمان القدرات التنظيمية لدى االتحاد	 
إنشــاء آليــة متابعــة لرصــد تنفيــذ القــرارات الرســمية الصــادرة عــن االتحــاد والتوصيــات التــي تخــرج 	 

بهــا اجتماعاتــه
االرتقاء بنظام التدقيق المالي الداخلي والخارجي	 
تطويــر صــورة مجــّددة لالتحــاد علــى أســاس رؤيتــه ورســالته وترويجهــا مــن خــالل تصميــم أدوات 	 

ــبكات  ــي وش ــع اإللكترون ــا الموق ــا فيه ــتخدامها، بم ــبة واس ــة المناس ــات العام ــال والعالق االتص
ــة، وغيرهــا ــة اإللكتروني التواصــل االجتماعــي والمجل

إعداد نظام لألرشفة وقاعدة بيانات إلكترونية موحدة	 

الهدف االستراتيجي الثاني: االرتقاء بمستوى قدرات هيئات الحكم المحلي 
لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

مســاندة العمــل علــى مراجعــة األنظمــة الداخليــة واإلجــراءات التــي تطّبقهــا هيئــات الحكــم 	 
المحلــي وتطويرهــا

ــة فــي 	  ــا المهمــة وذات األولوي ــة للقضاي ــة والموجّه إطــالق برامــج التواصــل المجتمعــي الدوري
عمــل هيئــات الحكــم المحلــي

إنشاء لجان عمل قطاعية ضمن الهيئة اإلدارية لالتحاد إلسناد هيئات الحكم المحلي	 
تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية	 
تقديــم الدعــم الفنــي لهيئــات الحكــم المحلــي وتوســيع نطــاق برنامــج »منصــات تبــادل الخبــرات 	 

بيــن الهيئــات المحليــة«

الهدف االستراتيجي الثالث: الحشد والمناصرة، والدفاع عن مصالح هيئات 
الحكم المحلي واحتياجاتها على المستويين المحلي والدولي

تطوير »آلية ممنهجة لتقديم التغذية الراجعة حول السياسات« لالتحاد	 
المشاركة في إعداد السياسات والتشريعات الجديدة واإلسهام فيها	 
إقامــة الشــراكات مــع المؤسســات األكاديميــة المحليــة والمؤسســات ذات العالقــة األخــرى، مــن 	 

أجــل إجــراء األبحــاث وصياغــة أوراق الموقــف فــي المجــاالت السياســاتية الرئيســية والتأثيــر فــي 
إعــداد السياســات

توطيد الشراكات التي يعقدها االتحاد مع المؤسسات والمنتديات العربية والدولية	 
ــي الفلســطينية ونظيراتهــا 	  ــات الحكــم المحل ــن هيئ ــات التوأمــة بي ــى مراجعــة اتفاقي العمــل عل

ــة لتنفيذهــا الدولي
ــة 	  ــة المتصل ــة المهم ــات الدولي ــي الفعالي ــاد ف ــاء االتح ــمية ألعض ــاركة الرس ــم المش ــير ودع تيس

ــي بقطــاع الحكــم المحل

مصفوفة إطار المتابعةالتدخالت االستراتيجية
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توسيع كادر الموظفين 	

استئجار وتجهيز مقر خاص باالتحاد 	

إعداد وإطالق الخطة االستراتيجية   	
2022 – 2019

إنشاء وحدة الدعم الفني  	
والقانوني ضمن االتحاد

إصدار تقرير مدقق الحسابات عن  	
العام 2018 وعن العام 2019

إعداد وإقرار النظام المالي ونظام  	
المشتريات

إعداد النماذج المالية واإلدارية 	

إقرار األنظمة والتعليمات واللوائح  	
الداخلية لموظفي االتحاد

تطوير الموقع اإلكتروني الخاص  	
باالتحاد وصفحات االتحاد على 

مواقع التواصل االجتماعي 
واليوتيوب

الـمـكـتـب التنفيذي:

تعزيز القدرات المؤسساتية 
والتشغيلية:

االتحــاد  مأسســة  اســتكمال 
الفلســطيني للهيئــات المحليــة:

عهــده  مــن  جديــدة  حقبــة  االتحــاد  اســتهّل 
قويــة  مؤسســة  بصفتــه  رســمية  بصــورة 
ــة  ــراءات الداخلي ــك اإلج ــادرة، تمل ــة وق وموثوق
والبشــرية  الماديــة  والمــوارد  واألنظمــة 
تأديــة  لهــا  تتيــح  التــي  واإلمكانيــات  الضروريــة 
األمثــل  بالشــكل  خدماتهــا  وتقديــم  وظائفهــا 
فتــرة  تغطــي  عمــل  لخطــة  وتنفيــًذا  تطبيًقــا 
الدوريــة مــع  للمراجعــة  أعــوام تخضــع  أربعــة 
مراعــاة التغيــرات الداخليــة والخارجيــة والمــوارد 

المتاحــة.

بمــا  التنفيــذي  المكتــب  إعــادة هيلكــة  تمــت 
فــي  الــواردة  والوظائــف  الصالحيــات  يراعــي 
ــي لالتحــاد مــع بعــض اإلضافــات  النظــام الداخل
اســتراتيجيته  االتحــاد  يضــع  أن  يضمــن  بمــا 
موضــع التنفيــذ، مــن خــالل المتابعــة الدوريــة 
لتنفيــذ القــرارات الرســمية الصــادرة عــن االتحــاد 
والتوصيــات التــي تخــرج بهــا اجتماعاتــه، وإعــداد 
األنظمــة واألدلــة الداخليــة المتعلقــة باإلجراءات 
وإعــداد  البشــرية،  والمــوارد  والماليــة  الفنيــة 
إلكترونيــة  بيانــات  وقاعــدة  لألرشــفة  نظــام 

موحــدة.

األعمــال  تســيير  التنفيــذي  المكتــب  يتولــى 
اليوميــة لالتحــاد تحــت إشــراف وإدارة المديــر 
التنفيــذي لالتحــاد، والــذي يقــوم بــدوره بإعــداد 
تقاريــر شــهرية مفصلــة عــن كل مــا يتعلق بعمل 
االتحــاد ونشــاطاته، لرفعهــا للهيئــة التنفيذيــة 
بشــأنها  الالزمــة  القــرارات  واتخــاذ  لمناقشــتها 

فــي اجتماعاتهــا الدوريــة.

المدير
التنفيذي لالتحاد

تكنولوجيا
المعلومات والرقابة

الموارد البشرية
والمالية

مساعد إداري

الشؤون القانونية 
والوساطة المجالس القروية المناصرة

والتنسيق واالتصال
بناء القدرات

والدعم الفني
حشد الموارد

والمشاريع

الهيكل التنظيمي الحالي للمكتب التنفيذي لالتحاد

الهيكل التنظيمي المستقبلي للمكتب التنفيذي لالتحاد

مساعد إداري

المدير
التنفيذي لالتحاد

التواصل وتجنيد
األموال

وحدة المشاريع مدير وحدة
الدعم الفني

وحدة الشؤون
المالية واإلدارية

فريق التواصل
وجمع المعلومات

فريق
السياسات

الفريق
القانوني

فريق
فريق التخطيطالهندسة

مجموعة اإلدارة
والشؤون المالية 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والمراقبة

مختصين في
االدارة مختصين

مختصين في
الشؤون المالية

سياسة

الحشد والمناصرة

النوع االجتماعي

مختصين مختصين
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أجــرى وفــد مــن أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة برئاســة م. موســى 
حديــد رئيــس االتحــاد، زيــارة عمــل تعريفيــة إلــى اتحــاد المــدن األلمانــي بمدينــة بــون األلمانيــة، وذلــك 

بهــدف االطــالع علــى تجربــة اتحــاد المــدن األلمانــي علــى مختلــف األصعــدة.

ــام، عقــد االتحــاد سلســلة مــن اللقــاءات واالجتماعــات والــورش  ــارة التــي اســتمرت لـــ 4 أي وخــالل الزي
التدريبيــة المتخصصــة، تمحــورت فــي مجملها حــول كيفية إدارة اتحاد المــدن األلماني للعمل الداخلي 
واألمــور الماليــة الخاصــة بــه، وطبيعــة العالقــة بيــن االتحــاد وكافــة البلديــات مــن جهــة، والعالقــة بيــن 
ــر  ــم االطــالع علــى دور اتحــاد المــدن األلمانــي فــي تطوي االتحــاد والحكومــة مــن جهــة أخــرى. كمــا ت
القوانيــن واألنظمــة، وكيفيــة توفيــر البلديــات مزيــد مــن الدخــل، إضافــة إلــى دور االتحــاد فــي التنميــة 

االقتصاديــة المحليــة، و طبيعــة عالقتــه بالقطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى أكثــر تفصيــالً.

اتحــاد البلديــات الهولنــدي يســتضيف المديــر 
ــدا ــي هولن ــاد ف ــذي لالتح التنفي

اتحاد الهيات المحلية يطلع
على تجربة اتحاد المدن األلماني

شــارك المديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبــد اللــه عناتــي، فــي برنامــج تدريبــي مكثــف فــي مقــر اتحــاد 
ــدي مــن  ــب علــى عمــل االتحــاد الهولن ــة الهــاي، بهــدف االطــالع عــن كث ــدي بمدين ــات الهولن البلدي
ــرة،  ــط والمناص ــاد كالضغ ــات االتح ــاالت واختصاص ــي مج ــة ف ــاءات المتخصص ــن اللق ــد م ــالل العدي خ
ــر المختلفــة فــي االتحــاد  ــة، وأســاليب عمــل الدوائ ــة المحلي ــة االقتصادي ورســم السياســات والتنمي

ــة وخدمــات األعضــاء، وغيرهــا. ــرة المالي ــرة العالقــات العامــة واإلعــالم والدائ ــل دائ ــدي مث الهولن

تطوير مهارات المسؤولين

على مستوى العضوية

 بناء قاعدة بيانات وتحديثها 	
بشكل دوري

165 مراسلة مع أعضاء االتحاد 	

عقد 13 اجتماع للهيئة التنفيذية 	

عقد 	 اجتماعات للهيئة اإلدارية 	

تشكيل اللجان المساندة »المالية،  	
السياسات والعالقات المحلية«

اجتماعات متواصلة مع هيئات  	
محلية في مقر االتحاد

 اجتماعات موسعة في 	
محافظات الوطن

أعضاء االتحاد:

ــات  ــع الهيئ ــة االتحــاد مــن جمي تتكــون عضوي
جميــع  تكــون  بحيــث  القائمــة  المحليــة 
الهيئــات المحليــة فــي فلســطين أعضــاء فــي 
االتحــاد شــريطة أن تكــون قــد تشــكلت وفــق 
تلتــزم  وأن  المرعيــة  واألنظمــة  القوانيــن 

لالتحــاد. الداخلــي  بالنظــام 

لالتحــاد مــن جميــع  العامــة  الهيئــة  تتألــف 
االشــتراك  لرســوم  المســددين  األعضــاء 
الســنوية وتضــم جميــع الهيئــات المحليــة في 
اإلداريــة  الهيئــة  فلســطين، وتشــرف عليهــا 
لالتحــاد المكونــة مــن 	4 عضــًوا مــن أعضــاء  

الهيئــة العامــة.

إدارة االتحــاد مــن قبــل هيئــة  يتــم  وأيًضــا، 
تنفيذيــة مكونــة مــن 25 عضــًوا مــن رؤســاء 
عضــًوا   1	 التالــي:  النحــو  علــى  البلديــات 
وعضويــن  المحافظــات،  مراكــز  يمثلــون 
ــوب وســتة أعضــاء مــن  مــن محافظــات الجن
المحافظــات الشــمالية )عضويــن مــن المركــز 
ــوب(. ــن الجن ــن م ــمال واثني ــن الش ــن م واثني

ــي  ــية الت ــؤوليات الرئيس ــدى المس ــن إح تكم
يضطلــع بهــا المكتــب التنفيــذي لالتحــاد فــي 
الدعــوة إلــى عقــد االجتماعــات بصــورة دورية 
للهيئــات المشــّكلة وفــق النظــام الداخلــي 
ــا،  ــدر عنه ــي تص ــج الت ــة النتائ ــاد ومتابع لالتح
مــن  ضروريــة  الدوريــة  االجتماعــات  وتعــّد 
أجــل متابعــة القضايــا الملّحــة التــي تواجــه 
الهيئــات المحليــة وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة 

ــز ثقــة األعضــاء باالتحــاد. ــى تعزي إل

تعزيز القدرات المؤسساتية 
والتشغيلية:
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موجز قرارات الهيئتين 
التنفيذية واإلدارية

مناقشة وإقرار التقارير المالية الدورية وتقارير مدقق الحسابات القانوني 	

مناقشة الخطط التنفيذية للبرامج والمشاريع واألنشطة والموازنات الخاصة بها 	

إعداد وتطوير السياسات وأوراق الموقف المتصلة بالقضايا المختلفة 	

مناقشة توصيات وقرارات اللجنة المالية ولجنة السياسات واللجان األخرى 	

مراجعة وتطوير مسودات االتفاقيات والتفاهمات مع المؤسسات المحلية والدولية المختلفة 	

مناقشة وتبني آليات وبرامج الضغط والمناصرة للدفاع عن حقوق الهيئات المحلية 	

تشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة القضايا ذات األولوية 	

إقرار الميزانيات الخاصة باالتحاد 	

اتخاذ القرارات الخاصة بموقف االتحاد من مشاريع األنظمة والقوانين 	

رفع التوصيات والمالحظات الخاصة بمشاريع األنظمة والقوانين إلى الجهات الحكومية المعنية 	

مناقشة وإقرار تقاير اإلدارة التنفيذية لالتحاد 	

دراسة القضايا المالية وإقرار التسويات الخاصة بالذمم والديون المتراكمة على االتحاد من السنوات  	
السابقة

المصادقة على النسخة النهائية من الخطة االستراتيجية المعدة لألعوام 2019 – 2022 	

المصادقة على تقارير مدققي الحسابات والبيانات المالية لالتحاد 	

المصادقة على األنظمة والتعليمات الداخلية ومحتويات دليل اإلجراءات المالية والمحاسبية 	

المصادقة على إنشاء شبكة مدراء المدن في فلسطين 	

استعراض المشاركات الرسمية ألعضاء وممثلي االتحاد في اللجان والمؤتمرات المحلية والدولية 	

إحالة عطاءات تدقيق حسابات االتحاد 	

إصدار أوراق موقف وبيانات خاصة بأحداث مرتبطة بعمل الهيئات المحلية 	

اتخاذ القرارات الخاصة بالرسوم المترتبة على أعضاء االتحاد 	

اتخاذ القرارات الخاصة بالعالقة مع دوائر الضريبة 	

تشكيل اللجان الداعمة لالتحاد 	

اللجان الداعمة لالتحاد:

اللجنة المالية:

تتولــى اللجنــة الماليــة متابعــة وتســوية الذمــم المســتحقة علــى االتحــاد عــن الفتــرة الســابقة، 
باإلضافــة إلــى كافــة القضايــا واألمــور الماليــة والمشــتريات والتوريــدات الخاصــة بعمــل االتحــاد، وتضم 
الســيد محمــد يعقــوب أميــن الصنــدوق فــي االتحــاد ورئيــس بلديــة طولكــرم، الســيد هاشــم المصــري 
ــة  ــة رئيــس بلدي ــة أريحــا، الســيد ربحــي دول ــة، الســيد ســالم غــروف رئيــس بلدي ــة قلقيلي رئيــس بلدي

بيتونيــا والســيد عبداللــه عناتــي المديــر التنفيــذي لالتحــاد.

لجنة السياسات:

تتولــى لجنــة السياســات دراســة ومراجعــة األنظمــة والقوانيــن ذات العالقــة بقطــاع الحكــم المحلــي 
والمالحظــات الــواردة مــن الهيئــات المحليــة بخصــوص ذلــك، وتقــوم لجنــة السياســات بمتابعــة إجــراء 
التعديــالت علــى مشــاريع األنظمــة والقوانيــن ذات العالقــة، وعقــد االجتماعــات مــع ذوي العالقــة لضمان 
تبنــي مواقــف وتمثيــل متطلبــات الهيئــات المحليــة، وتضــم هــذه اللجنــة م. موســى حديــد رئيــس االتحــاد 
ورئيــس بلديــة رام اللــه، أ. تيســير أبــو ســنينة نائــب رئيــس االتحــاد ورئيــس بلديــة الخليــل، المحامــي أنطــون 
ســلمان أمين ســر االتحاد ورئيس بلدية بيت لحم، د. هاشــم المصري رئيس بلدية قلقيلية، د. نعمان عمرو 
ممثــل بلديــة دورا، أ. ناجــي ردايــدة رئيــس بلديــة العبيديــة والمديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبداللــه عناتــي.

لجنة العالقات المحلية:

تتولــى هــذه اللجنــة تنظيــم زيــارات إلــى المحافظــات المختلفــة وعقد اجتماعــات مــع الهيئــات المحليــة 
فــي مختلــف المحافظــات، بهــدف الحفــاظ علــى التواصــل المســتمر والمتابعــة الحتياجــات الهيئــات 
المحليــة، وتضــم هــذه اللجنــة كل مــن م. موســى حديــد رئيــس االتحــاد ورئيس بلديــة رام الله، د. هاشــم 
ــة  ــس بلدي ــة دورا، أ. حجــازي مرعــب رئي ــل بلدي ــة، د. نعمــان عمــرو ممث ــة قلقيلي ــس بلدي المصــري رئي
حلحــول، م. حــازم ياســين رئيــس بلديــة عصيــرة الشــمالية وم. عبداللــه عناتــي المديــر التنفيــذي لالتحــاد.

يواصــل االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة عقــد سلســلة مــن االجتماعــات الموســعة لرؤســاء 
الهيئــات المحليــة فــي المحافظــات المختلفــة، وذلــك فــي إطــار إطــالع الهيئــات المحليــة على نشــاطات 
وخطــط االتحــاد الراميــة إلــى تحســين واقــع قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين. وتؤكــد الهيئــات 
المحليــة فــي كافــة المحافظــات التزامهــا التــام بمواقــف االتحــاد وقراراتــه، كونــه الممثــل الوحيــد عــن 

جميــع الهيئــات المحليــة فــي فلســطين الــذي يعبــر عــن مواقفهــا وتوجهاتهــا أمــام جميــع الجهــات.

اتحــاد الهيئات المحلية يعقد اجتماعات 
موســعة في محافظات الوطن
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تسوية الوضع المالي واإلداري

أدت التقلبــات التــي طــرأت علــى االتحــاد خــالل األعــوام الســابقة للعــام 	201 إلــى عــدم تمكنــه مــن 
الوصــول إلــى مســتوى يمكنــه مــن العمــل كمؤسســة قويــة تتمتــع بالمصداقيــة فــي تمثيــل هيئــات 
ــات الهيئــات  الحكــم المحلــي، وقــد ورثــت اإلدارة الجديــدة لالتحــاد والتــي تــم تشــكيلها عقــب انتخاب
المحليــة عــام 	201 مؤسســة أصابهــا اإلفــالس، حيــث كانــت ال تملــك مقــرًا وال موظفيــن وال أرشــيف 
وال ســجالت. فيمــا كانــت الديــون والمســتحقات قــد تراكمــت علــى االتحــاد فــي الوقــت الــذي توقفــت 
ــة العــزم  ــة واإلداري ــن التنفيذي ــة عــن تســديد رســومها الســنوية.عقدت الهيئتي ــات المحلي ــه الهيئ في
ــى  ــاد عل ــع االتح ــن وض ــا يضم ــه بم ــاد وهيكلت ــة االتح ــادة مأسس ــة، وإع ــذه المرحل ــي ه ــى تخط عل
المســار الصحيــح مــن جديــد، وكانــت معالجــة وتســديد الديــون المســتحقة علــى االتحــاد عــن األعــوام 
الســابقة للعــام 	201 واحــدة مــن أهــم األولويــات الواجــب العمــل عليهــا، باإلضافــة إلــى رفــع نســبة 

تســديد الرســوم الســنوية مــن قبــل الهيئــات المحليــة لتمكيــن االتحــاد مــن الوفــاء بالتزاماتــه.

وقــد شــكلت الهيئــة التنفيذيــة اللجنــة الماليــة لتقــوم باإلضافــة إلــى أعمالهــا االعتياديــة فــي مراقبــة 
ســير االجــراءات الماليــة فــي االتحــاد، بتولــي مســؤولية دراســة كافــة القضايــا والملفــات الماليــة 
ــن  ــن والموظفي ــاد للموردي ــى االتح ــة عل ــون المتراكم ــيما الدي ــة، الس ــنوات الماضي ــن الس ــة ع العالق
الســابقين. وقــد ضمــت اللجنــة الســادة: محمــد يعقــوب – أميــن ســر االتحــاد ورئيــس بلديــة طولكــرم، 
الســيد هاشــم المصــري – رئيــس بلديــة قلقيليــة، الســيد ربحــي دولــة – رئيــس بلديــة بيتونيــا، الســيد 

ــر التنفيــذي لالتحــاد. ســالم غــروف – رئيــس بلديــة أريحــا والســيد عبداللــه عناتــي – المدي

ــن 2018 و 2019، ارتفعــت نســبة  ــة فــي االتحــاد. وخــالل العامي ــرة المالي ــة الدائ ــم إعــادة هيكل كمــا ت
تســديد الرســوم الســنوية مــن قبــل البلديــات الــى مــا يزيد عن %0	، فيما ظلت نســبة تســديد الرســوم 
للمجالــس القرويــة تــرواح الـــ %10. وقــد عملــت اللجنــة الماليــة بإســناد مــن المكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
والهيئتيــن التنفيذيــة واإلداريــة علــى معالجــة جــزء كبيــر مــن الديون المســتحقة علــى االتحــاد، بما فيها 
تســوية الذمــم المتراكمــة بــدل إيجــارات المقــر القديــم، والديــون والذمــم لصالــح غالبيــة المورديــن، 
ــون فــي االتحــاد،  ــو يعمل ــن كان ــن الســابقين الذي ــى عقــد تســويات مــع جــزء مــن الموظفي إضافــة إل
ــن  ــن، والموظفي ــم، والموردي ــح )ايجــار المقــر القدي ــة مــن االتحــاد لصال ــغ المطلوب فقــد بلغــت المبال
الســابقين( مبلــغ يقــارب ال 150,000 دوالر. وقــد تــم الوصــول إلــى تفاهمــات معهــم وتســديد كافــة 
المســتحقات حســب التســويات المتفــق عليهــا. ويواصــل االتحــاد العمــل علــى معالجــة باقــي الذمــم 

المســتحقة عــن األعــوام مــا قبــل 	201. 

ــز األولويــات االســتراتيجية لالتحــاد علــى المكتــب التنفيــذي وعلــى ضــرورة رفــد هيكليتــه الحاليــة  ترّك
بالمزيــد مــن المــوارد الماليــة والبشــرية، ويعتمــد االتحــاد خــالل هــذه الفتــرة علــى الدعم الــذي يقدمه 
لــه شــركاؤه الدوليــون مــن أجــل تغطيــة جــزء مــن موازنتــه وبرامجــه التشــغيلية، ويعمــل االتحــاد علــى 
تقليــص االعتمــاد علــى تمويــل المانحيــن لمصاريفــه اإلداريــة فــي كل عــام مــع الزيــادة التدريجيــة التــي 
ــن  ــن الممولي ــواردة م ــرادات ال ــتثمار اإلي ــم اس ــى يت ــة، حت ــوم العضوي ــل رس ــدل تحصي ــى مع ــرأ عل تط

لتوســيع دائــرة الخدمــات والمشــاريع التــي تســتهدف هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين.
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اللجنة الخاصة بإعداد اإلطار  	
االستراتيجي للتحول إلى بلديات 
إلكترونية للعام )2019 – 2023(

 الفريق الوطني للتنمية 	
االقتصادية المحلية

اللجنة الفنية لتقييم المشاريع  	
الريادية في مجال التنمية 

االقتصادية المحلية

 اللجنة القطاعية لقطاع 	
الحكم المحلي

 اللجان الفنية المنبثقة عن 	
اللجنة القطاعية

الفريق الوطني إلعداد سياسة  	
إحياء األماكن التراثية

اللجان الخاصة بتعديل األنظمة  	
والقوانين )نظام رؤساء وأعضاء 
مجالس الهيئات المحلية، قانون 

االنتخابات، ضريبة المعارف، نظام 
الالفتات..(

الفريق الوطني ألجندة التنمية  	
المستدامة 2030

لجنة تنفيذ خطة الشراكة بين  	
البلديات والقطاع الخاص

 الفريق الوطني لمأسسة 	
العمل التطوعي

عضوية اللجان
تعزيز العالقة مع الشركاء:

يعــد التعــاون علــى المســتويين المحلــي والدولــي محــوًرا أساســًيا يعــزز مبــدأ التكامليــة والتشــاركية 
مــن أجــل توفيــر كافــة أشــكال الدعــم والمســاندة للهيئــات المحليــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار تقديمهــا 
للخدمــات األساســية للمواطنيــن علــى النحــو األفضــل. لذلــك يحافظ االتحــاد على عالقات جيــدة قائمة 
علــى التعــاون مــن خــالل المداومــة علــى عقــد وحضــور اجتماعــات ولقــاءات دوريــة مــع كافــة األطــراف 
الممثليــن عــن الحكومــة المركزيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الشــريكة علــى 
المســتوى المحلــي والمؤسســات الشــريكة علــى المســتوى الدولــي مثــل اتحــاد البلديــات الهولنــدي، 
وكالــة التعــاون األلمانــي، االتحــاد األوروبــي، وكالــة التعــاون البلجيكــي، والمنظمــات الدولية الشــريكة.

ويتبــع االتحــاد نهــج توطيــد الشــراكات التــي يعقدهــا مــع المؤسســات والمنتديــات العربيــة والدوليــة 
مــن خــالل االنضمــام لعضويــة الشــبكات الدوليــة، واالرتقــاء بمســتوى التعــاون مــع المؤسســات 
الشــبيهة مــن خــالل التوقيــع علــى مذكــرات التفاهــم التــي تتنــاول إقامــة التعــاون وتبــادل المعــارف 
ــل  ــرة مــن دول مختلفــة مث ــع االتحــاد بشــبكة مــن الشــراكات مــع المؤسســات النظي ــا. ويتمت معه

ــا وبلجيــكا«. ــا، جنــوب إفريقي ــا، هولنــدا، تركي »فرنســا، ألماني

أبرز األنشطة على المستويين المحلي والدولي:

مشاركة االتحاد في عديد من اللجان المتخصصة في قطاع الحكم المحلي 	

االجتماعات المتواصلة مع وزارة الحكم المحلي 	

االجتماعات المتواصلة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومكتب رئيس الوزراء 	

لقاءات عديدة مع مؤسسات المجتمع المدني  	

المشاركة الدورية في اجتماعات المانحين 	

عقد اجتماعات ولقاءات مع االتحاد األوروبي 	

اجتماعات دورية لالتحاد مع مكتب اتحاد البلديات الهولندي في فلسطين 	

اجتماعات دورية لالتحاد مع مكتب وكالة التعاون األلماني في فلسطين 	

اجتماعات دورية مع الممثلين عن وكالة التعاون البلجيكي 	

المشاركة في اجتماع الهيئة العامة التحاد المدن اليوناني 	

استضافة وفد من البلديات األلمانية 	

استضافة وفد من البلديات اإلسبانية 	

	 ICMA استضافة وفد من منظمة إدارات المدن العالمية

تعزيز القدرات المؤسساتية 
والتشغيلية:

توقيع اتفاقية شراكة مع منظمة  	
إدارات المدن العالمية

توقيع اتفاقية تعاون مع المديرية  	
 العامة للمياه والصرف الصحي

في اسطنبول

اجتماعات االتحاد مع منظمة المدن  	
 المتحدة واإلدارات المحلية

فرع الشرق األوسط وغرب آسيا 
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اجتماع المدير التنفيذي مع األمين  	
العام التحاد البلديات التركي

 اجتماع االتحاد مع بلدية أنقرة 	
في تركيا

االجتماعات مع السفراء والقناصل  	
 وممثلي الدول األجنبية

لدى فلسطين

اجتماعات تشاورية مع ممثلي  	
الجهات المانحة

انتخاب االتحاد رئيًسا مشارًكا  	
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انتخاب االتحاد كعضو في المكتب  	
 التنفيذي في منظمة المدن

UCLG المتحدة واإلدارات المحلية
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تصميم وطباعة الخطة 
االستراتيجية 2019 – 2022

إعالمًيا:

أولــى االتحــاد اهتماًمــا خاًصــا لتطويــر صــورة 
ورســالته  رؤيتــه  أســاس  علــى  مجــّددة 
وترويجهــا مــن خــالل تصميــم أدوات االتصــال 
والعالقــات العامــة المناســبة واســتخدامها.

تعزيز القدرات المؤسساتية 
والتشغيلية:

إصدارات االتحاد:

طباعة النظام الداخلي لالتحاد

فالير مبادرة أرض

يوضــح هــذا الكتيب خطة إنشــاء شــبكة مدراء 
كوحــدة   ،)PCMN( فلســطين  فــي  المــدن 
تابعــة لالتحــاد، تشــكل جســًما تنفيذًيــا يتبنــى 
عــن  الصــادرة  والتوصيــات  القــرارات  كافــة 
االتحــاد لضمــان تنفيذهــا فــي جميــع الهيئــات 
الغــرض األساســي مــن خطــة  المحليــة. إن 
العمــل هــو توفيــر خارطــة طريــق لبنــاء شــبكة 
وتحديــد  فلســطين؛  فــي  المــدن  مــدراء 
التــي ينبغــي أن  االســتراتيجيات واإلجــراءات 
يتبناهــا االتحــاد الفلســطيني للهيئات المحلية 
لبنــاء الشــبكة و تأهيــل أعضائهــا لالنضمــام 

إلــى منظمــة إدارات المــدن العالميــة.

خطة شبكة مدراء المدن في فلسطين:

 كتيب أهداف
التنمية المستدامة:

واإلدارات  المتحــدة  المــدن  منظمــة  أعــدت 
آســيا  وغــرب  األوســط  الشــرق  فــرع  المحليــة 
الفلســطيني  واالتحــاد   ،)UCLG-MEWA(
للهيئــات المحليــة )APLA(، كتيــب يوضــح بشــكل 
تبنــي  فــي  المحليــة  الهيئــات  أدوار  مبســط 
وتنفيــذ »أهــداف التنميــة المســتدامة« بمــا 
ــة  ــة االقتصادي ــة – التنمي ــا الثالث ــمل أبعاده يش
البيئيــة،  واالســتدامة  االجتماعــي  واإلدمــاج 

الرشــيد. بالحكــم  مدعومــة 

بروشور »عن االتحاد«
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وحدة الدعم الفني والقانوني

احتياجــات  وتلبيــة  الخدمــات  لتقديــم  عديــدة  تحديــات  فلســطين  فــي  المحليــة  الهيئــات  تواجــه 
المواطنيــن، ويعــد تعزيــز قــدرات الهيئــات المحليــة والمســاهمة فــي إقامــة مؤسســات حكــم محلــي 
ــذا  ــات الرئيســية لالتحــاد، وله ــر مــن االســتجابة والمســاءلة والشــفافية مــن األولوي ــز بقــدر أكب تتمي
الســبب قــررت إدارة االتحــاد إنشــاء وحــدة »الدعــم الفنــي والقانونــي« لتعمــل كذراع تنفيذي يســعى 
إلــى تحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف االتحــاد االســتراتيجية »االرتقــاء بمســتوى قــدرات الهيئــات 
المحليــة«، وكــذراع يســعى إلــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الثالــث »الضغــط والمناصــرة والدفــاع 

عــن مصالــح الهيئــات المحليــة«.

أهداف وحدة الدعم الفني والقانوني:
تقديــم المشــورة والنصــح واإلســناد للهيئــات المحلية إلســنادها فــي تقديم أفضل الخدمــات وتوفير . 1

منصــة عمليــة لإلجابــة علــى االستفســارات واالحتياجات العامــة الواردة من الهيئــات المحلية.

ــة . 2 ــب القانوني ــي الجوان ــا ف ــدرات موظفيه ــين ق ــة وتحس ــات المحلي ــي للهيئ ــم الفن ــم الدع تقدي
والتخطيطيــة والهندســية واإلداريــة والماليــة والسياســات.

 تعزيــز اســتجابة الهيئــات المحليــة الحتياجــات المواطنيــن مــن خــالل توفيــر خدمــات عامــة محّســنة . 3
وقائمــة علــى االحتياجــات.

توفير منصات التعلم وتبادل الخبرات للتعلم من األقران وتطوير القدرات.. 4

قيادة عمليات مراجعة السياسات والتشريعات والحوار مع األطراف المعنية في الحكومة.. 5

مســاندة الهيئــات المحليــة فــي قيــادة عمليــة التنميــة االقتصاديــة المحليــة )LED( ودعــم تنفيــذ . 6
مبادراتها ومشــاريعها.

وتخصــص وحــدة الدعــم الفنــي والقانونــي جــزًءا مــن عملهــا بالتركيــز علــى مســاندة المجالــس 
القرويــة الواقعــة فــي المناطــق المســماة »ج« مــن خــالل تزويدهــا بالدعــم الفنــي الــالزم عبــر 
ــدات  ــر وح ــدة، وعب ــذه الوح ــاء ه ــن إنش ــى م ــل األول ــي المراح ــرات« ف ــادل الخب ــات تب ــج »منص برنام
فنيــة متخصصــة فــي الجوانــب القانونيــة واإلداريــة والماليــة والتخطيطيــة والهندســية فــي مراحــل 

الوحــدة المتقدمــة.

وعلى سبيل التدليل ال الحصر، يتمحور عمل وحدة الدعم الفني والقانوني حول:

 توفيــر كادر مخصــص فــي جوانــب عمــل الهيئــات المحليــة المختلفــة )الماليــة، الهندســة والتخطيط، . 1
العالقــات العامــة...( للــرد علــى استفســارات الهيئــات المحليــة وتقديــم الخدمــات المســاندة لعملها.

دعــم وتطويــر برامــج التمكيــن المصممــة لخلــق الظــروف المواتيــة للمــرأة للحصــول علــى مزيــد . 2
مــن المســاواة فــي الوصــول إلــى عمليــة صنــع القــرار علــى المســتوى المحلــي.

 تأســيس وتطويــر الوحــدة لدعــم الهيئــات المحليــة بشــكل عــام والهيئــات المحليــة فــي المناطــق . 3
المســماة »ج« علــى وجــه الخصــوص.

ــات . 4 ــى الهيئ ــز بشــكل خــاص عل ــة مــع التركي ــات المحلي ــاء قــدرات للهيئ ــذ برامــج بن ــم وتنفي تصمي
والمجالــس المحليــة فــي المناطــق المصنفــة »ج«.

 دعــم الهيئــات المحليــة فــي تنفيــذ مبادرات التنمية التــي تهدف إلى تحســين الخدمات المقدمة . 5
للمواطنيــن وخلــق بيئة اســتثمارية جذابــة من خالل خطط التنميــة االقتصادية المحلية.

وإدارة. 6 المقترحــات  وكتابــة  األمــوال  جمــع  عمليــات  فــي  المحليــة  الهيئــات   دعــم 
عالقات المانحين والتواصل.

تطويــر منصــات تفاعليــة عبــر التطبيقــات االلكترونيــة لتعزيــز وتحفيــز التعلــم وتبــادل المعرفــة . 	
ــة. ــات المحلي ــن الهيئ ــرات بي والخب

تبــادل . 8 »منصــات  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء   
إنشــاء وحــدات متخصصــة دائمــة  الخبــرات« مــن خــالل 

والقانونــي. الفنــي  الدعــم  وحــدة  ضمــن 

 االســتثمار فــي تحســين قــدرات وكفــاءات أعضــاء منصــات . 9
تبــادل الخبــرات مــن خــالل برامــج التدريــب وتبــادل الخبــرات 

محلًيــا ودولًيــا.

واقتــراح . 10 مراجعــة  فــي  الخبــرات  تبــادل  منصــات  دعــم   
ــي  ــر السياســات والمســاهمة فــي التشــريعات الت وتطوي

تؤثــر علــى القطــاع.

 تنســيق وإدارة منصــات تبــادل الخبــرات بالتعــاون الوثيــق . 11
مــع الشــركاء مــن خــالل خلــق بيئــة تعليميــة تعتمــد علــى 
تبــادل المعرفــة والخبــرة والتقنيــات والمهــارات الالزمــة بين 

أعضــاء المنصــات.

 قيــادة مبــادرات الضغــط والمناصــرة للدفــاع عــن حقــوق . 12
ــة علــى المســتويين  ــات المحلي ــح واحتياجــات الهيئ ومصال

المحلــي والدولــي.

تطويــر جــدول أعمــال بحثــي وطنــي حكومــي محلــي قائــم . 13
علــى األدلــة مــن خــالل شــراكات مــع المؤسســات األكاديميــة.

التنميــة. 14 أهــداف  تحقيــق  فــي  المحليــة  الهيئــات   دعــم 
.)SDGs( المستدامة

وبحســب خطــة إنشــاء وحــدة الدعــم الفنــي والقانونــي، فإنــه 
ســيتم إعــداد »نظــام دعــم إلكتروني« تســتطيع هيئــات الحكم 
ــه أن تطــرح األســئلة فــي منصــة مفتوحــة  المحلــي مــن خالل
ــة التــي تواجههــا،   ــات عــن المشــاكل المحلي وأن تتلقــى اإلجاب
كمــا ســيتم دمــج برنامــج »منصــات تبــادل الخبــرات بيــن الهيئــات 
ــذي  ــن ال ــن الموظفي ــة« فــي الوحــدة مــن أجــل تمكي المحلي
يتقاســمون نفــس الخلفيــة والمســؤولية مــن هيئــات محليــة 
مختلفــة أن يتعلمــوا مــن بعضهــم بعًضــا وأن يتلّقــوا التدريــب 
علــى تقنيــات جديــدة تيســر لهــم معالجــة التحديــات المحليــة 
المحليــة فــي  الهيئــات  يتعاملــون معهــا، ومســاندة  التــي 
تبســيط إجراءاتهــا وتيســير الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنين. 
ودعــم مبــادرات التنميــة االقتصاديــة المحليــة فــي هيئــات 
الحكــم المحلــي مــن خــالل التدريــب، واســتقطاب الخبــراء، 

وتبــادل المعــارف والخبــرات.

ويعــد تأســيس وحــدة الدعم الفنــي والقانوني ضمــن مخرجات 
علــى  القــدرة  تنميــة  »مبــادرة  االوروبــي  االتحــاد  مشــروع 
مواجهــة األزمــات في المناطــق ج )أرض(«، الــذي ينفذه االتحاد 
الهولنــدي واالتحــاد األوروبــي  البلديــات  اتحــاد  بتمويــل مــن 
ووكالــة التعــاون البلجيكــي ENABEL بهــدف تعزيــز القــدرات 
المؤسســاتية والتشــغيلية لالتحــاد وتمكينــه مــن القيــام بــدوره 
بالضغــط والمناصــرة بالنيابــة عــن الهيئــات المحليــة خاصــة تلــك 

التــي تقــع فــي المناطــق المســماة »ج«.



تعزيز قدرات الهيئات المحلية على توفير
خدمات أفضل للمواطنين
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منصة العالقات العامة 	

منصة الهندسة والتخطيط 	

 منصة المدراء الماليين 	

 منصة المجالس القروية 	

 منصة اإلبداع واالبتكار 	

منصة قطاع غزة 	

المشاريع:

 منصات تبادل الخبرات بين
الهيئات المحلية

تعزيــز  إلــى  الخبــرات«  تبــادل  »منصــات  تهــدف 
عمليــات التطويــر واإلصــالح فــي تخطيــط الجوانــب 
اإلداريــة والماليــة والمســاءلة للهيئــات المحليــة فــي 
فلســطين، وزيــادة خبــرة ومعرفــة أكبــر عــدد ممكــن 
مــن موظفــي الهيئــات المحليــة فــي مواضيــع فنيــة 
مســتجدة ومهمــة، باإلضافــة إلــى زيــادة التواصــل 
والتشــبيك بيــن العامليــن والموظفيــن فــي هيئــات 
الحكــم المحلــي فــي فلســطين، والمســاهمة فــي 
أجنــدة اإلصــالح الوطنــي مــن خــالل دعم تطويــر أوراق 
موقــف لقضايــا ملحــة فــي قطــاع الحكــم المحلــي.

المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  ويتولــى 
منصــات  ألنشــطة  والتنظيــم  التنســيق  مهمــة 
ــرات بالشــراكة مــع برنامــج إصــالح الحكــم  ــادل الخب تب
مــن  وبتمويــل   GIZ الـــ  مؤسســة  فــي  المحلــي 
الــوزارة الفيداراليــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي 
ــة  ــة الثاني ــم المرحل ــم تصمي ــة BMZ.  حيــث ت والتنمي
مــن برنامــج »منصــات تبــادل الخبــرات« بيــن الهيئــات 
المحليــة الفلســطينية ومــن ثــم إطــالق أعمــال هــذه 
المنصــات خــالل الربــع األخيــر مــن عــام 2019، وُعقــدت 
خطــط  إعــداد  خاللهــا  تــم  تحضيريــة  عمــل  ورشــات 
العمــل لــكل منصــة مــن منصــات تبــادل الخبــرات.

وتعــد منصــة المجالــس القرويــة منصــة جديــدة تــم 
إنشــاءها تســتهدف رؤســاء المجالــس القرويــة ويتــم 
مــن خاللهــا تحديد المواضيــع ذات األولوية للمجالس 
القرويــة ليتــم تبــادل الخبــرات حولها من خالل ورشــات 
عمــل لتبــادل المعرفــة تشــمل اســتضافة خبــراء فــي 
المواضيــع المحــددة علــى مــدار فتــرة عمــل المنصــة 
تبــادل  القرويــة و  المجالــس  إفــادة  بهــدف  وذلــك 

الخبــرات وتحســين التعــاون والتشــبيك فيمــا بينهــا. 

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على
توفير خدمات أفضل للمواطنين

نشاطات المنصات:

 ورشة عمل حول الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية 	

 ورشة عمل حول نظام الطاقة الشمسية 	

 ورشة عمل حول األزمة المرورية 	

 ورشة عمل حول تخطيط المشاريع 	

 ورشة عمل حول تقييم المشاريع 	

 ورشة عمل حول أدوات التمويل والشراكات البلدية 	

 ورشة عمل حول آليات التمويل والتواصل لتنفيذ خطط التنمية االستراتيجية 	

 ورشة عمل لدراسة وتعديل مواد نظام البناء الفلسطيني 	

 ورشة عمل حول »زيادة إيرادات الهيئات المحلية« 	

 ورشة عمل بعنوان »المهام األساسية لمدير البلدية« 	
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أطلــق االتحــاد أعمــال شــبكة مــدراء المــدن فــي فلســطين التــي تــم إنشــاءها  كوحــدة تابعــة لالتحــاد 
ــر قــدرات وكفــاءات  ــة مــن جهــة، وتطوي ــة التنفيذي ــي تتخذهــا الهيئ ــي القــرارات الت ــى تبن تعمــل عل
الهيئــات المحليــة وتعزيــز عمليــة تبــادل الخبــرات بيــن الهيئــات المحليــة، وتعزيــز دور المــدراء فــي 
عمليــات تحديــث األنظمــة والقوانيــن الخاصــة بالقطــاع مــن جهــة أخــرى، لتشــكل فــي نهايــة المطــاف 
قاعــدة المرشــحين المؤهليــن مــن فلســطين لالنضمــام إلــى منظمــة إدارات المــدن العالميــة، وهــي 

تضــم جميــع مــدراء الهيئــات المحليــة فــي فلســطين.

تــم اختيــار لجنــة لمتابعــة أعمــال الشــبكة مكونــة مــن ســبعة مــن مــدراء الهيئــات المحليــة وتــم 
االتفــاق علــى أن تقــوم هــذه اللجنــة بتطويــر خطــة عمــل ســنوية للشــبكة، بنــاًء علــى التصــور العــام 

للخطــة الــذي تــم االتفــاق عليــه.

 عقد اجتماعين ألعضاء شبكة مدراء المدن في فلسطين 	

  المشاركة في تدريب االتحاد حول منظومة قواعد األخالق لمنظمة 	
ICMA إدارات المدن العالمية

 عقد 3 اجتماعات للجنة متابعة أعمال الشبكة 	

 مناقشة خطة عمل الشبكة للعام 2020  	

 مناقشة منظومة قواعد األخالق الخاصة بالشبكة  	

 المصادقة على مشروع الترجمة المقترح تنفيذه بالشراكة مع منظمة  	
 ICMA إدارات المدن العالمية

أنشطة الشبكة:

مشروع مبادرة تعزيز 
الصمود للمناطق

المصنفة »ج«
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز مســاهمة 
الحكــم  فــي  الفلســطينية  المحليــة  الهيئــات 
لمجتمــع  التنميــة كشــرط مســبق  وعمليــات 
وتركــز  وديمقراطيــة.  وانفتاًحــا  إنصاًفــا  أكثــر 
عمــل هــذه المبــادرة خــالل المرحلــة األولــى 
علــى تعزيــز القدرات المؤسســاتية والتشــغيلية 
ــدوره بالضغــط  ــام ب ــه مــن القي لالتحــاد لتمكين
المحليــة  الهيئــات  عــن  بالنيابــة  والمناصــرة 
»ج«.  المســماة  المناطــق  فــي  ســيما  ال 
ينفــذه  الــذي  المشــروع  هــذا  ويســتهدف 
االتحــاد بالتعــاون مــع اتحــاد البلديــات الهولندي 
وبتمويــل مشــترك مــن االتحاد األوروبــي ووزارة 
الخارجيــة الهولنديــة ووكالة التعــاون البلجيكي 
ENABEL، تجمــع خلــة الميــة المكــون مــن 	 
قــرى مهمشــة تقــع فــي المنطقــة المصنفــة 
الخليــل  بمحافظــة  يطــا  شــرق  شــمال  »ج« 
القــروي  المجلــس  قــدرات  تعزيــز  أجــل  مــن 
ــز  ــات، وتعزي ــم الخدم ــى تقدي ــادًرا عل ــح ق ليصب
والمســاهمة  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة 
فــي التكامــل اإلقليمــي الرامــي إلــى تحقيــق 

المحليــة. التنميــة 

لقــاءات  فــي  الميــة  خلــة  تجمــع  ويشــارك 
ــذي يضــم 6 تجمعــات وهــي  ــر »أرض« ال مختب
للتخطيــط  المشــترك  الخدمــات  »مجلــس 
تجمــع  لحــم،  بيــت  شــرق  ريــف   – والتطويــر 
مجلــس  الغربيــة،  زيــد  بنــي  تجمــع  برطعــة، 
خدمــات مشــترك بيــت لقيــا والمجلــس األول 
تعقــد  عمــرة«.  جــورة  المشــتركة  للخدمــات 
مــن  دوريــة  اجتماعــات  التجمعــات  هــذه 
أجــل تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا واســتعراض 
التــي  والخبــرات  التجــارب  جملــة  ومشــاركة 
اكتســبها كل تجمــع منــذ إطــالق أعمــال مختبــر 
أرض بدعــم مــن برنامــج تطويــر وإصــالح الحكــم 

البلجيكيــة. التنميــة  وكالــة  فــي  المحلــي 
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أنشطة المبادرة:
 ورشة عمل متخصصة تحت عنوان »تعزيز التعاون المناطقي«  	

 ورشة عمل »منظومة أخالق منظمة إدارات المدن العالمية« 	

 إجراء زيارات ميدانية لمتابعة عمل التجمعات الشريكة في مختبر »أرض« 	

 إعداد الخطة االستراتيجية 2019 – 2022 	

 إعداد خطة إنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني ضمن االتحاد 	

 تطوير الموقع اإللكتروني لالتحاد 	

 تطوير مهارات المسؤولين في االتحاد 	

ــز  ــة لتعزي ــة للعمــل علــى إعــداد سياســة وطني ــاء علــى التجــارب الحالي ــدوره، يســعى االتحــاد للبن وب
التعــاون المناطقــي بالشــراكة مــع المؤسســات ذات العالقــة كــوزارة الحكــم المحلــي وصنــدوق 

ــة مــن خــالل:  ــات المحلي ــر واقــراض الهيئ تطوي

 تطويــر معاييــر بنــاء قــدرات الهيئــات المحليــة مــن أجــل تحقيــق التكامــل اإلقليمــي والحــد مــن 	 
الفجــوة بيــن المناطــق الجغرافيــة خاصــة فــي المناطــق المســماة »ج«، ويعــد َرْفــد هــذه الهيئــات 
بمســاندة قانونيــة وإداريــة محــور العمــل علــى تشــكيل أرض صلبــة للعمــل المشــترك مــن أجــل 

تحقيــق هــذا التكامــل.
 أن تكــون مبــادرة »أرض« بمثابــة منصــة لتبــادل الخبــرات وتكويــن تاريــخ مشــترك يجســد تجــارب 	 

الرئيســي لتمكيــن  وإنجــازات الهيئــات المحليــة، علــى أن تكــون هــذه المنصــة هــي الداعــم 
المواطنيــن فــي أراضيهــم ومســاندة ممثليهــم لتجــاوز العقبــات.

 تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة بدعــم أفــكار المشــاريع اإلنتاجيــة واالســتثمارية التــي تعــزز 	 
صمــود الهيئــات المحليــة وترتقــي بهــا نحــو اســتدامة ماليــة وإداريــة.

 تيســير الوصــول إلــى تفاهمــات واتفاقيــات للعمــل المشــترك وضمــان تنفيــذ والتــزام وتحقيــق 	 
أقصــى قــدر مــن المنفعــة لكافــة األطــراف ذات العالقــة.

 تنظيم تدريب في مجال المياه
والصرف الصحي:

 بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للميــاه والصــرف 
برنامًجــا  الصحــي فــي اســطنبول، نظــم االتحــاد 
تدريبًيــا بمشــاركة 24 ممثــالً مــن موظفــي الهيئات 
المحليــة العامليــن فــي مجــال الميــاه والصــرف 
المحليــة  الهيئــات  رؤســاء  مــن  وبعــض  الصحــي 

وأعضــاء مجالســها.

ورشة عمل متخصصة تحت عنوان تعزيز 
التعاون المناطقي – ضمن مبادرة أرض

المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  عقــد 
بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة البلجيكيــة، ورشــة 
عمــل تحــت عنــوان »رؤيــة االتحاد في تعزيــز التعاون 
المناطقــي«، يأتــي ذلــك ضمــن لقــاءات مختبــر أرض 
ــة  ــذي يضــم ســتة تجمعــات شــريكة تعــرض جمل ال
التحديــات والعوائــق والفــرص التــي تتــاح لهــم مــن 

خــالل مشــاركة اإلنجــازات والخبــرات والتجــارب.

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على
توفير خدمات أفضل للمواطنين

مؤتمر الشراكات الفلسطينية الفرنسية 
»التعاون الالمركزي في سياسات الحفاظ 

على التراث المحلي«

عقــد االتحــاد الفلســطيني للهيئات المحليــة أعمال 
مؤتمــر الشــراكات الفلســطينية الفرنســية الــذي 
تــم تنظيمــه بالشــراكة والتعــاون مــع القنصليــة 
عنــوان  تحــت  المحلــي  الحكــم  ووزارة  الفرنســية 
»التعــاون الالمركــزي فــي سياســات الحفــاظ علــى 
التــراث المحلــي«، جــاء ذلــك بمشــاركة الهيئــات 
الفرنســية  ونظيراتهــا  الفلســطينية  المحليــة 
إضافــة إلــى مؤسســات فاعلــة فــي قضايــا التــراث 
ويأتــي  فلســطين.  فــي  التاريخــي  والمــوروث 
مؤتمــر الشــراكات الفلســطينية الفرنســية دعًمــا 
لمشــاريع التعــاون والتوأمــات بين الهيئــات المحلية 
الفلســطينية ونظيراتهــا الفرنســية وتعزيــز تبــادل 
الخبــرات فيمــا بينها بخصوص الممارســات واألدوات 
والسياســات التوجيهيــة لحمايــة التــراث المحلــي. 
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 المؤتمر الرابع للشراكات البلدية
األلمانية الفلسطينية

المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  شــارك 
األلمانيــة  البلديــة  الرابــع للشــراكات  المؤتمــر  فــي 
بغــول  مدينــة  فــي  عقــد  الــذي  الفلســطينية 
األلمانيــة، بتنظيــم مــن وكالــة خدمــات المجالــس 
 SKEW/Engagement واحــد  عالــم  فــي  البلديــة 
Global وبالتعــاون مــع برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع 
الحكــم المحلــي )GIZ( وبالشــراكة مــع اتحــاد المــدن 
األلمانــي واالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة. 

ممثلــة  محليــة  هيئــة   1	 المؤتمــر  فــي  وشــارك 
مــن  فنيــة  وطواقــم  مجالــس  وأعضــاء  برؤســاء 
الهيئــات المحليــة الفلســطينية التــي تتمتــع بعالقــات 
ــز  توأمــة وشــراكة مــع المــدن األلمانيــة، بهــدف تعزي
رؤيــة االتحــاد بضــرورة تعزيــز العالقــات وتبــادل الخبــرات 
مــع الجهــات الدوليــة الشــريكة لمــا فيهــا مــن فــرص 
تتيــح للقائميــن والعامليــن فــي الهيئــات المحليــة 
مــن االطــالع علــى التجــارب الناجحــة والتحديــات التــي 
تواجههــا هيئــات الحكــم المحلــي حــول العالــم، األمــر 
الــذي سيوســع اآلفــاق أمامهــم وســيعمل علــى رفــع 
قدراتهــم فــي تقديــم الخدمــات األفضــل للمواطنيــن.

مؤتمــر »التنميــة االقتصاديــة المحليــة.. واقــع 
ومحــددات« وطمــوح 

الهيئــات  التحــاد  التنفيذيــة  الهيئــة  عضــو  شــارك 
المحليــة رئيــس بلديــة قلقيليــة د. هاشــم المصــري 
فــي مؤتمــر »التنميــة االقتصاديــة المحليــة.. واقــع 
ــم تنظيمــه بالشــراكة  ــذي ت وطمــوح ومحــددات« ال
والتعــاون بيــن مؤسســة تعــاون لحــل الصــراع ووزارة 
الحكــم المحلــي وبرنامــج الماجســتير فــي الحكومــة 
واســتعرض  بيرزيــت.  بجامعــة  المحلــي  والحكــم 
التنميــة  تحقيــق  فــي  االتحــاد  رؤيــة  المصــري  د. 
المبــادرات  دعــم  خــالل  مــن  المحليــة  االقتصاديــة 
ــال  ــي مج ــي ف ــم المحل ــات الحك ــا هيئ ــي تطلقه الت
تحقيــق النمــو وخلــق فــرص العمــل، وبنــاء قــدرات 
ــرة  ــز الصناعــات الصغي ــي لتعزي ــات الحكــم المحل هيئ
اســتراتيجيات  فــي  الناشــئة  والمشــاريع  الحجــم 
مــع  تتبناهــا،  التــي  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة 
وضــع المــوارد واالحتياجــات واألســواق المحليــة فــي 
ــا  ــير إقامته ــراكات وتيس ــجيع الش ــار، وتش ــن االعتب عي
ــي والمؤسســات العامــة  ــات الحكــم المحل ــن هيئ بي
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، وبيــن هــذه 

الدولييــن. الهيئــات والشــركاء 

ورشة عمل حول برنامج
NAKOPA للتمويل

 دورة تدريبية حول ترخيص
األنشطة الصناعية:

ــة المســتدامة التــي  ــا بخطــة التنمي التزاًم
وضعهــا المجتمــع الدولــي، أصــدر االتحــاد 
بالتعــاون مــع منظمــة المــدن المتحــدة 
واإلدارات المحليــة فــرع الشــرق األوســط 
الهيئــات  يســتهدف  كتيــب  آســيا  وغــرب 
المحليــة بشــرح مبســط حــول دورهــم فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

البلديــة  الشــراكات  مشــروع  ضمــن 
مــع  وبالتعــاون  األلمانيــة،  الفلســطينية 
المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد 
 ،GIZ وبرنامــج اإلصــالح فــي الحكم المحلــي
ــة  ــة خدمــات المجالــس البلدي نظمــت وكال
 فــي عالــم واحــد SKEW فــي مؤسســة

عمــل  ورشــة   Engagement Global
»مشــاريع  عنــوان  تحــت  أريحــا  بمدينــة 
المحليــة  التنميــة  أجــل  مــن  الشــراكة 

. » مة ا لمســتد ا

وجــاءت هــذه الورشــة بهــدف اســتعراض 
آليــات الحصــول علــى الخدمــات التمويليــة 
وذلــك   NAKOPA برنامــج  مــن  المتاحــة 
للمشــاريع المشــتركة الناتجة عن الشراكات 
البلديــة األلمانيــة الفلســطينية، كمــا أتاحت 
لتقديــم  الفلســطينية  للبلديــات  الفرصــة 
أفضــل الممارســات وتحديــد العوامــل التي 
تســاعد فــي تنفيــذ مشــاريع الشــراكة مــع 

البلديــات األلمانيــة بنجــاح.

األســواق  تطويــر  برنامــج  مــع  بالتعــاون 
ووزارة  الدولــي  والبنــك  الفلســطيني 
تدريبيــة  لقــاءات   6 إعــداد  تــم  الصحــة 
للبلديــات والمجالــس المحليــة ومفتشــين 
ــة  ــص األنشــطة الصناعي الصحــة حــول ترخي
الحــرف والصناعــات لعــام  وفًقــا لقانــون 

وتعديالتــه.  1953

 إعداد وطباعة كتيب خاص بأهداف
التنمية المستدامة:

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على
توفير خدمات أفضل للمواطنين

للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  شــارك 
لشــراكة  الثالــث  المؤتمــر  فــي  المحليــة 
البلديــات الفلســطينية األلمانيــة، بحضــور 
 30 رؤســاء  ضمنهــم  مــن  شــخصية   	0
بلديــة فلســطينية وألمانيــة إضافــة إلــى 
ممثليــن عــن المجالــس البلديــة والطواقــم 
الفنيــة للمــدن التــي تربطهــا عالقــة توأمــة 

ثنائــي. أو مشــاريع تعــاون 

وكالــة  مــن  بتنظيــم  المؤتمــر  ويأتــي 
واحــد،  عالــم  فــي  البلديــات  خدمــات 
للمــدن  األلمانــي  االتحــاد  مــع  بالشــراكة 
للتعــاون  األلمانيــة  والوكالــة  والبلديــات 
الدولــي )GIZ(، مــن خــالل برنامــج اإلصــالح 
 ،)LGRP( المحلــي  الحكــم  قطــاع  فــي 
فــي  إليــه  التوصــل  تــم  لمــا  اســتكماالً 
ــذي عقــد فــي مدينتــي  المؤتمــر األول ال
رام اللــه وبيــت لحــم عــام 2014، والمؤتمــر 
ــا فــي  الثانــي الــذي عقــد فــي مدينــة يين
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اتحاد الهيئات المحلية يتبنى أجندة التنمية المستدامة 2030 

اســتمراًرا لجهــود االتحــاد فــي تقديــم الدعــم واإلســناد للهيئــات المحليــة فــي فلســطين، ومواكبــة 
الجهــود علــى المســتويات اإلقليميــة والعالميــة الخاصــة بقطــاع الحكــم المحلــي، ولــألدوار المتناميــة 
ــل  ــة األمث ــم الخدم ــبيل تقدي ــي س ــم ف ــف دول العال ــي مختل ــة ف ــات المحلي ــا الهيئ ــوم به ــي تق الت
للمواطنيــن، يتبنــى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة فــي كافــة خططــه وبرامجــه أهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030، حيــث تحــدد هــذه األهــداف الغايــات الـــ 	1 الطموحــة التــي أقرهــا جميــع 
أعضــاء األمــم المتحــدة، وهــي تشــمل أبعــاد التنميــة المســتدامة الثالثــة - التنميــة االقتصاديــة 

ــة، مدعومــة بالحكــم الرشــيد. واإلدمــاج االجتماعــي واالســتدامة البيئي

يتمحــور الــدور الــذي يضطلــع بــه االتحــاد حــول إضفــاء الطابــع المحلــي علــى تنفيــذ أهــداف التنميــة 
ــن  ــًة فيهــا. مــع األخــذ بعي ــة مشــاركًة فاعل ــات المحلي المســتدامة مــن خــالل ضمــان مشــاركة الهيئ
االعتبــار رؤيــة االتحــاد بــأن دور الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق خطــة عــام 2030 يتجــاوز بكثيــر الهــدف 11  

»جعــل المــدن والتجمعــات البشــرية شــاملة وآمنــة ومرنــة ومســتدامة«.

ويصعــب قيــاس جهوزيــة الهيئــات المحليــة فــي فلســطين لتحقيــق التنميــة المســتدامة بما يتماشــى 
مــع جــدول األعمــال العالمــي لعــام 2030 بســبب تفــاوت قــدرات وظــروف ومــوارد هيئــات الحكــم 
المحلــي، لذلــك فــإن إجــراءات االتحــاد المتبعــة لمســاندة أعضائــه فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 
المحليــة  الهيئــات  أدوار  لتوضيــح  األهــداف  علــى هــذه  الضــوء  الفروقــات وتســلط  تراعــي هــذه 

ومســؤولياتها فــي ســبيل تحقيقهــا.

وقــد أصــدر االتحــاد كتيــب  يســتهدف الهيئــات المحليــة بشــرح مبســط حــول دورهــم فــي تحقيــق 
ــول  ــي ح ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــة عب ــة توعوي ــق حمل ــا أطل ــتدامة. كم ــة المس ــداف التنمي أه
األهــداف التنمويــة الـــ	1 و مكوناتهــا التــي توفــر خارطــة طريــق لتنميــة حضريــة أكثــر توازًنــا وعــدالً مــن 

ــة المســتدامة. ــاع اإلطــار العالمــي للتنمي خــالل اتب

إضافــة إلــى ذلــك، أطلــق االتحــاد حملــة »المواطنــة الصالحــة والحكــم الرشــيد« التــي تــم مــن خاللها بث 
عديــد مــن الرســائل عبــر فيديوهــات قصيــرة توعويــة اســتهدفت المواطنيــن والهيئــات المحليــة بكافــة 
ــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وكان مضمــون هــذه  ــا مــن خــالل وســائل اإلعــالم المحلي مكوناته
الرســائل يتمحــور حــول تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــالل طــرح مواضيــع ذات عالقــة فــي تحقيــق 
االســتقالل االقتصــادي والعدالــة االجتماعيــة وســيادة القانــون، و توفيــر تعليــم جيــد وشــامل للجميع و 

رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع، وخلــق مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة.

ولــم ينحصــر دور االتحــاد المســاند للهيئات المحلية في تحقيق أجنــدة 2030 بإطالق الحمالت اإلعالمية 
واإلصــدارات، بــل اتســع ذلــك مــن خــالل مواءمــة أجنــدة التنميــة المســتدامة مــع برامــج االتحــاد ومــن 
خــالل كافــة مشــاركاته، ففــي مرحلــة إعــداد برنامــج منصــات تبــادل الخبــرات التــي تســتهدف العامليــن 
والقائميــن علــى الهيئــات المحليــة، حــرص االتحــاد علــى دمــج مواضيــع التنميــة المســتدامة فــي خطط 
كل منصــة علــى حــدة وبمــا يتناســب مــع كل اختصــاص. كذلــك الحــال  بالنســبة لمشــاركة االتحــاد فــي 
المؤتمــرات والمنتديــات المحليــة والدوليــة، فقــد شــارك االتحــاد في عديد من المؤتمــرات المتخصصة 
بمواضيــع التنميــة، عــرض مــن خاللهــا رؤيــة االتحــاد فــي تبنــي األجنــدة العالميــة والتحديات التــي تواجه 

تحقيقهــا فــي فلســطين وأدوار الهيئــات المحليــة وجهوزيتهــا لتنفيــذ هــذه األهداف. 

 مواءمة خطة االتحاد االستراتيجية 2019 – 2022 مع أجندة التنمية المستدامة  	

 إصدار كتيب »أهداف التنمية المستدامة: ما تحتاج أن تعرفه اإلدارات المحلية« 	

 إطالق حملة المواطنة الصالحة والحكم الرشيد 	

 إطالق حملة عبر مواقع التواصل االجتماعي  	

 مواءمة أنشطة منصات تبادل الخبرات مع أجندة 2030 	

 المشاركة في مؤتمرات ومنتديات حول التنمية المستدامة  	

تقديم تقرير سنوي لمنظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية UCLG حول  	
التنمية المستدامة على المستوى المحلي



 الحشد والمناصرة،
 والدفاع عن مصالح هيئات الحكم المحلي

واحتياجاتها على المستويـين المحلي والدولي:
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األنظمة والقوانين

نظام رؤساء وأعضاء  	
مجالس الهيئات المحلية.

نظام موظفي الهيئات  	
المحلية.

نظام المسالخ في  	
منطقة الهيئة المحلية.

النظام المالي للهيئات  	
المحلية.

محاكم الهيئات المحلية. 	

إدارة النفايات الصلبة. 	

ضريبة الدخل. 	

نظام الالفتات. 	

ضريبة المعارف. 	

نظام مخلفات مواد البناء  	
والهدم.

نظام موظفي مجالس  	
الخدمات المشتركة.

الحشــد والمناصــرة، والدفــاع عــن مصالــح 
المستويـــين  علــى  المحليــة  الهيئــات 

والدولــي: المحلــي 

يعــد الدفــاع عــن حقوق هيئــات الحكم المحلــي ومصالحها 
مــن األدوار األساســية التــي يضطلــع بهــا االتحــاد بصفتــه 
ممثــال عــن هيئــات الحكــم المحلــي وبصفتــه جهــة فاعلــة 
رئيســية فــي قطــاع الحكــم المحلــي لهــا صوتهــا المؤثر في 
ــل  إجــراءات إعــداد السياســات فــي فلســطين. ويعــد تمثي
الحكومــة  علــى  الضغــط  وممارســة  المحليــة  الهيئــات 
المركزيــة وغيرهــا مــن الشــركاء لمــا فيــه مصلحــة هيئــات 
الحكــم المحلــي مــن المســائل التــي تحتــل أولويــة قصــوى 

فــي عمــل االتحــاد.

معتبــرة  مــوارد  ويخصــص  كبيــرة  جهــودا  االتحــاد  يبــذل 
وتطويــر  بنــاء  أنشــطة  فــي  محــوري  بــدور  لالضطــالع 
فــي  المحلــي  الحكــم  لقطــاع  الناظمــة  السياســات 
فلســطين، كونــه شــريكا أساســيا فــي إعــداد السياســات 
الحكــم  بقطــاع  العالقــة  ذات  الجديــدة  والتشــريعات 
المحلــي كممثــل عــن هيئــات الحكــم المحلــي يمــارس 
جميــع  أمــام  وتوجهاتهــا  مواقفهــا  عــن  ويعبــر  الضغــط 
ــي وبمــا  ــات الحكــم المحل ــه مصلحــة هيئ الجهــات لمــا في

صالحياتهــا. مــن  واالنتقــاص  التأثيــر  عــدم  يضمــن 

االنتخابــات  عقــب  لالتحــاد  الجديــدة  اإلدارة  أولــت  وقــد 
المحليــة التــي أجريــت عــام 	201، اهتمامــا خاصــا بمراجعــة 
وإعــداد  المحليــة وتطويــره،  للهيئــات  التنظيمــي  اإلطــار 
سياســات وأوراق موقــف جديــدة بعــد تقييــم االحتياجــات 
تحديــد  أجــل  مــن  المحلــي  الحكــم  هيئــات  تلــزم  التــي 
ــة والقواعــد واألنظمــة التــي  ــن واألنظمــة الداخلي القواني
التــي  الجديــدة  القوانيــن  أو  وتحديثهــا،  تعديلهــا  يجــب 

ينبغــي ســنها.

نظــام رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم 
)3( لســنة 2017:

شــكل العمــل علــى تعديــل نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات 
المحليــة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء فــي شــهر أيــار 	201، 
تحديــا أساســيا أمــام اإلدارة الجديــدة لالتحــاد. وقــد عبــر 
االتحــاد عــن رفضــه لهــذا النظــام لمــا فيــه مــن تعــٍد علــى 
ومحاولــة  المحليــة،  الهيئــات  ومســؤوليات  صالحيــات 
ــة كمؤسســات مســتقلة  ــا االعتباري لالنتقــاص مــن مكانته

ــن. ــن المواطني ــرة م ــة مباش منتخب

وقــد عقــدت الهيئتيــن التنفيذيــة واإلداريــة لالتحاد سلســلة 
مــن االجتماعــات الخاصــة لنقــاش بنــود النظــام والتوافــق 
علــى موقــف االتحــاد فــي كل بنــد منهــا، وتــم تشــكيل 

لجنــة تضــم )م. موســى حديــد رئيــس االتحــاد ورئيــس بلديــة رام اللــه، د. نعمــان عمــرو ممثــل بلديــة 
ــي  ــت لحــم، عدل ــة بي ــن ســر االتحــاد ورئيــس بلدي دورا فــي االتحــاد، والمحامــي أنطــون ســلمان أمي
يعيــش رئيــس بلديــة نابلــس الســابق وم. عبداللــه عناتــي المديــر التنفيــذي لالتحــاد(، عقــدت هــذه 
اللجنــة سلســلة مــن االجتماعــات مــع الحكومــة بمــا فيهــا رئاســة مجلــس الــوزراء ووزارة الحكــم 
المحلــي، وقــد قــدم االتحــاد نســخة متكاملــة مــن النظــام وهــي التــي تــم االتفــاق مــع الحكومــة 

ــخ 12/06/2018. ــث صــدر النظــام المعــدل رســميا بتاري ــى اعتمادهــا حي عل

فــي أعقــاب ذلــك، قــررت الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد تشــكيل لجنــة السياســات بحيــث تتولــى دراســة 
ومراجعــة األنظمــة والقوانيــن ذات العالقــة بقطــاع الحكــم المحلــي والمالحظــات الــواردة مــن 
ــد – رئيــس االتحــاد ورئيــس  ــة م. موســى حدي ــك، وتضــم هــذه اللجن ــة بخصــوص ذل ــات المحلي الهيئ
بلديــة رام اللــه، أ. تيســير أبــو ســنينة – نائــب رئيــس االتحــاد ورئيــس بلديــة الخليــل، المحامــي أنطــون 
ســلمان – أميــن ســر االتحــاد ورئيــس بلديــة بيــت لحــم، د. هاشــم المصــري رئيــس بلديــة قلقيليــة، د. 
نعمــان عمــرو ممثــل بلديــة دورا، المحامــي ناجــي ردايــدة رئيــس بلديــة العبيديــة والمديــر التنفيــذي 
لالتحــاد م. عبداللــه عناتــي. وخــالل العاميــن 2019/2018، عقــدت لجنــة السياســات عــدة اجتماعــات 
تــم خاللهــا مراجعــة وإعــداد أوراق موقــف بخصــوص العديــد مــن القوانيــن واألنظمــة مثــل مشــروع 
نظــام الالفتــات واإلعالنــات للهيئــات المحليــة، نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة، نظــام المســالخ فــي 
منطقــة الهيئــة المحليــة، النظــام المالــي للهيئــات المحليــة، محاكــم الهيئــات المحليــة، إدارة النفايــات 
ــاء والهــدم، ونظــام موظفــي  ــة المعــارف، نظــام مخلفــات مــواد البن ــة الدخــل، ضريب ــة، ضريب الصلب

مجالــس الخدمــات المشــتركة وغيرهــا مــن األنظمــة ذات العالقــة.

نظام موظفي الهيئات المحلية

أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم )19( لســنة 2018 بتعديــل نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة رقــم 
)1( لســنة 2009، وكان االتحــاد قــد أعــد مالحظاتــه علــى مســودة النظــام قبــل إصــداره، حيــث شــكل 
االتحــاد لجنــة خاصــة لدراســة النظــام والتعليمــات الخاصــة بــه إلعــداد المالحظــات التفصيليــة الخاصــة 
بكافــة البنــود الــواردة فيــه وفــق رؤيــة قائمــة علــى ضــرورة إنصــاف موظفــي الهيئــات المحليــة مــع 

الحفــاظ علــى اســتقرار وديمومــة البلديــات والمجالــس القرويــة.

وقــد عقــد االتحــاد سلســلة مــن اللقــاءات واالجتماعــات وورش العمــل لدراســة بنــود النظــام عــن كثــب، 
شــملت لقــاءات عديــدة مــع وزارة الحكــم المحلــي بالتنســيق مــع النقابــة الوطنيــة لموظفــي الهيئــات 
المحليــة وشــبكة مــدراء المــدن في فلســطين وغيرهم، حيث تــم التوصل إلى توافق بين جميــع األطراف.

ملف ضريبة الدخل:

عبــر االتحــاد عــن رفضــه إلجــراءات وزارة الماليــة بخصــوص فــرض ضريبــة دخــل علــى إيــرادات الهيئــات 
المحليــة كونهــا مؤسســات خدماتيــة غيــر هادفــة للربــح، مســتندا إلــى الرؤيــة القائمــة علــى ضــرورة 
تعظيــم إيــرادات الهيئــات المحليــة لتعزيــز وزيــادة إمكانياتهــا لتقديــم الخدمــات للمواطنيــن. وقــد عقد 
االتحــاد سلســلة متواصلــة مــن االجتماعــات مــع مختلــف األطــراف الحكوميــة لتعديــل قانــون ضريبــة 

الدخــل، والنــص الصريــح علــى إعفــاء إيــرادات الهيئــات المحليــة مــن ضريبــة الدخــل.

توصــل االتحــاد إلــى توافــق مــع وزارة الماليــة والتخطيــط الفلســطينية، علــى تجميــد اإلجــراءات 
المتخــذة مــن طــرف وزارة الماليــة ذات العالقــة بملــف ضريبــة الدخــل. كمــا تــم االتفــاق علــى التوجــه 
إلــى المحكمــة الدســتورية لطلــب البــت فــي تفســير المــادة رقــم )	/ 1( مــن قانــون ضريبــة الدخــل لعــام 
2011 وتعديالتــه والنــص بشــكل صريــح علــى إعفــاء مدخــوالت الهيئــات المحليــة مــن ضريبــة الدخــل.

القرار بقانون رقم )32( لسنة 2018 بشأن محاكم الهيئات المحلية:

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني القــرار بقانون بشــأن محاكم الهيئــات المحلية بتاريــخ 02/10/2018، 
وأصــدر تعديالتــه بالقــرار بقانون رقم 20 لســنة 2019 بتاريــخ 2019/	29/0.
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مــن ناحيتــه أعــرب اتحــاد الهيئــات المحليــة عــن موقفــه وتحفظــه علــى القــرار بالقانــون وتعديالتــه 
موضحــا اإلشــكاليات التــي تعتــرض تطبيقــه بمــا هــو عليــه، مــن حيــث مقــر انعقــاد المحكمــة أو 
مباشــرة الدعــوى أو آليــات تنفيــذ القــرارات الصــادرة، لمــا فيــه مــن مــس بقــدرة الهيئــات المحلية على 
الــردع فــي قضايــا مخالفــات البنــاء وغيرهــا. كمــا وأبــدى االتحــاد تحفظــه علــى مــا ورد فــي القانــون 
المذكــور حــول تحويــل غرامــات المخالفــات الــى الخزينــة العامــة وليــس إلــى الهيئــات المحليــة وفقــا 
للقانــون المذكور.وعقــد االتحــاد سلســة مــن االجتماعــات مــع األطــراف الحكوميــة المختلفــة علــى 
رأســها النيابــة العامــة ووزارة الحكــم المحلــي مــن أجــل تمثيــل موقــف الهيئــات المحليــة والتباحــث 
بالتعديــالت المقترحــة ووضــع آليــات تنظيــم لتســهيل التعاطــي مــع النصــوص الحاليــة إلــى حيــن 
تعديلهــا. وقــد توصــل االتحــاد بعــد لقائــه مــع النائــب العــام المستشــار أكــرم الخطيــب فــي أيــار/2019 
إلــى التوافــق علــى تشــكيل لجنــة مــن االتحــاد والنيابــة العامــة لدراســة القــرار بقانــون بشــأن محاكــم 
الهيئــات المحليــة، ودراســة المالحظــات المقترحــة مــن كافــة األطــراف بهــدف الوصــول إلــى صيغــة 

توافقيــة.

ضريبة التربية والتعليم:

عقــب إصــدار مجلــس الــوزراء الفلســطيني القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 	201م بشــأن التربيــة 
والتعليــم العــام، عملــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى إعــداد نظــام ضريبــة التربيــة والتعليــم )ضريبــة 
ــة المعــارف. وبعــد دراســة مشــروع النظــام  ــف ضريب ــم إدارة مل ــى تنظي ــذي يهــدف إل المعــارف( ال
المقتــرح، عبــر االتحــاد عــن رفضــه لمســودة النظــام المقتــرح ال ســيما تشــكيل اللجنــة العليــا لمــا 
تســببه مــن انتقــاص لحقــوق وصالحيــات الهيئــات المحليــة، ورفــض اقتطــاع نســبة مــن قيمــة الضريبــة 
ــات المحليــة، وغيرهــا مــن النقــاط. وبعــد عديــد مــن المباحثــات واللقــاءات مــع  المجبيــة فــي الهيئ
مختلــف األطــراف الحكوميــة، تــم االتفــاق مــع وزارة التربيــة والتعليــم علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة 
تعمــل علــى إعــداد نســخة جديــدة مــن النظــام بمــا يضمــن تلبيــة تطلعــات الهيئــات المحليــة والحفــاظ 
ــة  ــان ضريب ــه لج ــي تواج ــات الت ــكاليات والمعيق ــة االش ــة كاف ــتقالليتها، ومعالج ــا واس ــى حقوقه عل

ــم, المعــارف بشــكلها القائ

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية:

معــدل  قانــون  مشــروع  بخصــوص  المحلــي  الحكــم  وزارة  مــع  عديــدة  اجتماعــات  االتحــاد  عقــد 
لقانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة )2005( وتعديالتــه، حيــث جــرى مناقشــة 
اســتمرار عقــد  واتفقا علــى  القانــون،  علــى مشــروع  االتحــاد  التــي قدمهــا  األوليــة  المالحظــات 
اللقــاءات المشــتركة بيــن الــوزارة واالتحــاد مــن أجــل دراســة كافــة المالحظــات واالقتراحــات والخــروج 

بصيغــة توافقيــة مشــتركة.

االتحاد يمارس دوره بالمناصرة

التباحث مع مجلس الوزراء حول سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين 	
إدانة قرار تشكيل »مجلس إدارة شؤون المستوطنين بالخليل” 	
االتحاد يؤكد التزامه بالدفاع عن مصالح أعضائه 	
اجتماع طارئ مع المديرية العامة للشرطة 	
اتحاد الهيئات المحلية والنيابة العامة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك 	
التحذير من خطر انهيار الهيئات المحلية بسبب عدم تحويل مستحقاتها لدى الحكومة 	
االتفاق مع وزارة المالية على تجميد فرض ضريبة دخل على إيرادات الهيئات المحلية 	

ــات الحكــم  ــال عــن هيئ ــه ممث ــز موقفــه بصفت ــة جهــودا مضاعفــة لتعزي ــات المحلي ــذل اتحــاد الهيئ يب
المحلــي وبصفتــه جهــة فاعلــة رئيســية فــي قطــاع الحكــم المحلــي، وقــد أولــت التدخــالت التــي 
حددتهــا الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد اهتمامــا خاصــا فــي االرتقــاء بإجــراءات التخطيــط والتنســيق فــي 
أوســاط الشــركاء الدولييــن مــا يــؤدي بالضــرورة إلــى تعزيــز رفــد الهيئــات المحليــة بفرص التشــبيك على 
ــرة،  ــة النظي ــات الدولي ــع المؤسس ــعة م ــات واس ــبكة عالق ــاد بش ــع االتح ــي. ويتمت ــتوى الدول المس
فباإلضافــة إلــى كونــه يشــغل منصــب الرئيــس المشــارك لمنظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات المحلية 
فــرع الشــرق األوســط وغــرب آســيا UCLG-MEWA، وعضويــة مجلــس إدارة UCLG العالميــة، فإنــه 
يمتلــك أيضــا العديــد مــن اتفاقيــات الشــراكة والتعــاون مــع العديــد مــن االتحــادات فــي دول مختلفة، 

مثــل هولنــدا، فرنســا، تركيــا، ألمانيــا، جنــوب إفريقيــا وغيرهــا.

إلــى االنضمــام لعضويــة الشــبكات الدوليــة، ولالرتقــاء بمســتوى تعاونــه مــع  ويســعى االتحــاد 
المؤسســات العربيــة أو الدوليــة النظيــرة مــن خــالل التوقيــع علــى المزيــد مــن مذكــرات التفاهم التي 
تتنــاول إقامــة التعــاون وتبــادل المعــارف معهــا، وفتــح الفــرص أمــام الهيئــات المحليــة للتعــرف علــى 
خبــرات وتجــارب نظيراتهــا مــن مختلــف دول العالــم واالنخــراط فــي إقامــة عالقــات شــراكة وتوأمــة، 
وإيجــاد قنــوات جديــدة للهيئــات المحليــة الفلســطينية للحصــول علــى تمويــل مشــاريع مشــتركة مــع 

شــركائها الدولييــن، والمشــاركة فــي األحــداث والمؤتمــرات والمنتديــات الدوليــة.

ويعــد التعــاون علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي محــورا ضروريــا لتطــور هيئــات الحكــم المحلــي 
والتواصــل مــع الشــركاء اآلخريــن، غيــر أن المشــاركة فــي الفعاليــات الدوليــة قد تكون مرهقــة للعديد 
منهــا. كمــا أن التعامــل مــع الجوانــب اللوجســتية والحواجــز اللغويــة شــيء، والتحضيــر لمشــاركة 
ــة،  ــرات جدي ــارات رفيعــة المســتوى فــي االتصــال والتفــاوض، وتحضي ــب مه ــة شــيء آخــر يتطل فاعل
بمــا تشــمله مــن تقديــم األوراق، واســتضافة الفعاليــات وتنظيــم الفعاليــات الجانبيــة. وقــد تتطلــب 
هــذه المشــاركة أيضــا التفــاوض مــع الشــركاء حــول المســائل التــي تحتــل أولويــة قصــوى فــي عمــل 
هيئــات الحكــم المحلــي. ولذلــك، يقــدم االتحــاد كل الدعــم المطلــوب لهيئــات الحكــم المحلــي مــن 

أجــل تيســير مشــاركتها الفاعلــة فــي المنتديــات والفعاليــات الدوليــة.

وتبــدي هيئــات الحكــم المحلــي الفلســطينية بعمومهــا الحــرص علــى الدخــول فــي اتفاقيــات شــراكة 
أو توأمــة مــع المــدن الدوليــة، ويســعى االتحــاد إلــى تقديــم الدعــم القانونــي والفنــي والسياســاتي 
ــق التضامــن وإعــداد  ــة خل ــب األقــران بغي ــة تدري ــف منهجي ــي مــن خــالل توظي ــات الحكــم المحل لهيئ

توجــه فلســطيني موحــد للتوأمــة مــع الشــركاء الدولييــن.

العالقات الدولية
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 المشاركة في اجتماع الهيئة العامة
لنظيره اليوناني

المحليــة،  للهيئــات  اليونانــي  االتحــاد  لدعــوة  تلبيــة 
ــة  ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــس االتح ــارك رئي ش
م. موســى حديــد والمديــر التنفيــذي م. عبــد اللــه 
اليونــان  الفلســطيني فــي  الســفير  عناتــي، بحضــور 
مــروان طوباســي، فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة التحــاد 
البلديــات اليونانيــة بمدينــة يوانينــا. وفــي ختــام أعمــال 
الهيئــة العامــة، أصــدر اتحــاد المــدن اليونانيــة بيانا يؤكد 
ويدعــو  الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن  علــى 
لالعتــراف فــي دولــة فلســطين، مقــرا بضــرورة إنشــاء 
شــبكة تحــت اســم »شــبكة تضامــن البلديــات اليونانيــة 
الفلســطينية« لفتــح عالقــات مباشــرة بيــن االتحاديــن.

استضافة وفد من البلديات األلمانية

ضمن مشروع الشراكات البلدية الفلسطينية األلمانية، 
اســتضاف االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة وفــدا 
ألمانيــا يضــم ممثليــن عــن بلديــات ألمانيــة فــي جولــة 
تعريفيــة بالمــدن الفلســطينية، نظمــت بالتعــاون مــع 
برنامــج اإلصــالح فــي الحكــم المحلــي”GIZ”، ووكالــة 
البلديــة فــي عالــم واحــد “SKEW” فــي  المجالــس 
جولــة  وضمــن   .”Engagement Global“ مؤسســة 
اســتمرت عــدة أيــام، زار الوفــد األلمانــي عــدة هيئــات 
محليــة فلســطينية مــن مختلــف المحافظــات فــي 
علــى  االطــالع  بهــدف  والجنــوب  والوســط  الشــمال 
واقــع هيئــات الحكــم المحلــي في فلســطين، وناقش 
الممثلــون عــن البلديــات األلمانيــة ورؤســاء الهيئــات 
المحليــة الفلســطينية والممثلــون عنها آفــاق التعاون 

ــة. ــات المحلي ــم الهيئ ــر ودع ــبل تطوي ــترك وس المش

استضافة وفد من البلديات االسبانية

المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  اســتضاف 
إســبانية  بلديــات  إســبانيا يضــم ممثليــن عــن  وفــدا 
للمشــاركة فــي مؤتمــر لتعزيــز التضامــن المؤسســاتي 
اإلســباني مــع الشــعب الفلســطيني، وناقــش الحضــور 
آفــاق التعــاون المشــترك وســبل تطويــر ودعــم الهيئات 
الثنائيــة  العالقــات  علــى  للحفــاظ  ســعيا  المحليــة 

وتطويرهــا بيــن البلديــن.

الحشد والمناصرة، والدفاع عن 
مصالح الهيئات المحلية على 
المستويين المحلي والدولي:

ICMA منظمة إدارات المدن العالمية

أبــرم االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة اتفاقيــة 
شــراكة وتعــاون مــع منظمة إدارات المــدن العالمية 
ICMA، واضعــا بذلــك حجــر األســاس أمــام مــدراء 
المــدن فــي فلســطين لتبــادل الخبــرات واالســتفادة 
مــن تجــارب نظرائهــم فــي دول العالــم، وممهــدا 
الطريــق أمامهــم لالنضمــام إلــى عضويــة المنظمــة، 
ــة أول  ــات المحلي ليكــون االتحــاد الفلســطيني للهيئ

.ICMA مؤسســة عربيــة تنضــم إلــى عضويــة الـــ

 المديرية العامة للمياه والصرف
الصحي في اسطنبول

أبــرم االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة اتفاقيــة 
والصــرف  للميــاه  العامــة  المديريــة  مــع  تفاهــم 
الصحــي فــي اســطنبول، بهــدف تنظيــم العالقــة 
وتعزيــز التعــاون بيــن المؤسســتين خــالل الســنوات 
تدريبــات  عــدة  تنظيــم  يضمــن  بمــا  القادمــة، 
ــة وبمشــاركة  ــات المحلي تســتهدف مهندســي الهيئ
ــدورات  ــل هــذه ال ــات فــي مث ــر مــن البلدي عــدد أكب
المتخصصــة بهــدف تعميــم الفائــدة علــى أكبــر عــدد 

ممكــن مــن الهيئــات المحليــة فــي فلســطين.

 مؤتمر »المدن والمناطق للتعاون
التنموي« في بروكسل

شــارك وفــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة 
فــي مؤتمــر »المــدن والمناطق للتعــاون التنموي« 
مــن  بتنظيــم  بروكســل  مدينــة  فــي  عقــد  الــذي 
واللجنــة  الدولــي  للتعــاون  األوروبيــة  المفوضيــة 
األوروبــي  االتحــاد  وينظــم  للمناطــق،  األوروبيــة 
التنمــوي  للتعــاون  والمناطــق  المــدن  مؤتمــر 
ــن  ــز الحــوار السياســي بي للمــرة الرابعــة بهــدف تعزي
المحليــة  والهيئــات  األوروبــي  االتحــاد  مؤسســات 
حــول  الشــريكة  والــدول  أوروبــا  مــن  واإلقليميــة 
العالــم، ويأتــي هــذا المؤتمــر بحضــور أكثــر مــن 600 
ممثــل عــن قطــاع الحكــم المحلــي، قاموا بمناقشــة 
آليــة تعزيــز الشــراكات المحليــة واإلقليميــة مــن أجــل 

المســتدامة. الحضريــة  التنميــة 
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المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني  االتحــاد  يســعى 
ــة فــي منظمــة المــدن  ــه الفاعل مــن خــالل عضويت
فتــح  إلــى   UCLG المحليــة  واإلدارات  المتحــدة 
فــي  للمشــاركة  المحليــة  الهيئــات  أمــام  األفــاق 
الدوليــة  الشــراكات  وتعزيــز  العالميــة  المبــادرات 
مباشــرة  خطــوط  وإنشــاء  التوأمــات  وتكويــن 
مــن  ونظيراتهــا  فلســطينية  محليــة  هيئــات  بيــن 
االتحــاد علــى  يحافــظ  العالــم. كمــا  الــدول حــول 
تواجــده بشــكل متواصــل فــي اجتماعــات ولقــاءات 
ومؤتمــرات فــرع المنظمــة فــي الشــرق األوســط 
تمثيــل  أجــل  مــن   UCLG-MEWA آســيا  وغــرب 
الهيئــات المحليــة وتوســعة قاعــدة األعضــاء مــن 

الفلســطينية. المحليــة  الهيئــات 

االتحــاد  رئيــس  انتخــاب  تــم   ،2019 نيســان  فــي 
المتحــدة  المــدن  كرئيــس مشــارك فــي منظمــة 
واإلدارات المحليــة فــرع الشــرق األوســط وغــرب آســيا

أنشــطة  فــي  االتحــاد  ويشــارك   ،  UCLG-MEWA
التعــاون  لجنــة  فــي  عضــوا  بصفتــه  المنظمــة 
التنمــوي ودبلوماســية المــدن التابعــة لهــا. كمــا 
تــم انتخــاب رئيــس االتحــاد ورئيــس بلديــة بنــي نعيــم 
كأعضــاء فــي المكتــب التنفيــذي لمنظمــة المــدن 
المتحــدة واإلدارات المحليــة علــى مســتوى العالــم.

وقــد عمــل االتحاد خــالل االجتماع الســنوي لمنظمة 
ديربان/جنــوب  مدينــة  عقــد  الــذي   UCLG الـــ 
إفريقيــا، علــى زيــادة عــدد البلديــات الفلســطينية 
األعضــاء فــي المجلــس العالمــي للمنظمــة، وقــد 
اســتطاع االتحــاد زيــادة عــدد األعضــاء إلــى 8 بعــد 
بلديــة  انضمــت  لالتحــاد،  فباإلضافــة   ،2 كانــوا  أن 
وبلديــة  نعيــم،  بنــي  وبلديــة  الشــمالية،  عصيــرة 
ــة  ــس، وبلدي ــة نابل ــه، وبلدي ــة رام الل ــل، وبلدي الخلي
بيــت ســاحور، وبلديــة تفــوح إلــى عضويــة المجلــس 

للمنظمــة. العالمــي 

مناقشة قضايا إصالح قطاع الحكم 
المحلي مع البنك الدولي

ــاد  ــع االتح ــاون م ــي بالتع ــك الدول ــم البن نظ
اجتماعــا  المحليــة  للهيئــات  الفلســطيني 
ــتمزاج  ــدف اس ــة به ــات المحلي ــاء الهيئ لرؤس
واستكشــاف آراءهــم ومواقفهــم ووجهــات 
نظرهــم مــن قضايــا إصــالح قطــاع الحكــم 
المحلــي. وجاء هــذا االجتماع بهدف مراجعة 
وتطويــر خطــة وبرامــج إصــالح قطــاع الحكــم 
المحلــي، وتعزيز دور الهيئات المحليــة ووزارة 
المؤسســات  ومختلــف  المحلــي  الحكــم 
ذات العالقــة فــي رســم السياســات التــي 

ــاع. ــع القط ــن وض ــن م ستحس

الحشد والمناصرة، والدفاع عن 
مصالح الهيئات المحلية على 
المستويـين المحلي والدولي:

مؤتمر التعاون المناطقي للتنمية 
TALD المحلية

ــات  ــاد الهيئ ــذي التح ــر التنفي ــارك المدي ش
المحليــة م. عبداللــه عناتــي فــي مؤتمــر 
للتنميــة  المناطقــي  “التعــاون  حــول 
المفوضيــة  نظمتــه  الــذي  المحليــة” 
الجــوار  دول   عــن  لممثليــن  األوروبيــة 
الجنوبــي لالتحــاد األوروبــي وهــي “الجزائرـ 
مصــر، فلســطين، األردن، لبنــان، المغــرب، 

ليبيــا، ســوريا وتونــس”.

واســتعرض م. عناتــي رؤيــة االتحــاد لتعزيــز 
فــي  المحليــة  الهيئــات  بيــن  التعــاون 
التكامــل  تحقيــق  أجــل  مــن  فلســطين 
بيــن  الفجــوة  مــن  والحــد  اإلقليمــي 
المناطــق الجغرافيــة خاصــة فــي المناطق 
المبــادرات  أهــم  ذاكــًرا  “ج”،  المســماة 
االتحــاد  ينفذهــا  التــي  والمشــاريع 
وتعزيــز  اإلقليمــي  التكامــل  لتحقيــق 
ــن. ــة للمواطني ــات المقدم ــودة الخدم ج

المؤتمر العاشر للحكومات 
المحلية – باريس

شــارك المديــر التنفيــذي التحــاد الهيئــات 
المحليــة م. عبداللــه عناتــي فــي المؤتمــر 
العاشــر للحكومــات المحليــة الــذي عقــد 
المــدن  اتحــاد  مــن  بتنظيــم  باريــس  فــي 
فــي  مشــاركته  وجــاءت  الفرنســية.  
الالمركــزي  بالتعــاون  متخصصــة  جلســة 
الفلســطيني الفرنســي ودوره فــي ظــل 
الهادفــة  االســرائيلية  االنتهــاكات  تمــادي 
الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  نســف  إلــى 
بإقامــة دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة 
علــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
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تعزيــز  أهميــة  عناتــي  م.  واســتعرض 
التعــاون الالمركــزي بين فلســطين وفرنســا 
االحتــالل  فــي ســبيل مواجهــة سياســات 
الدولــي  للقانــون  المتكــررة  واالنتهــاكات 
ــات  ــن الهيئ ــل العالقــات بي مــن خــالل تفعي
المحليــة الفلســطينية ونظيراتها الفرنســية 
والتوأمــات التعــاون  مشــاريع   ودعــم 

التي تجمعها.



الشركاء الممولون

تــم إعــداد هــذا التقريــر بدعــم مــن برنامــج إصــالح الحكــم المحلــي الــذي تنفــذه الـــ GIZ بتفويــض مــن 
BMZ الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة األلمانيــة


