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كلمة المدير التنفيذي

كلمة رئيس االتحاد
شــكل عــام  2020عالمــة فارقــة فــي تاريــخ البشــرية
جمعــاء ،جائحــة كورونــا جائــت لتغيــر مالمــح الحيــاة
الروتينيــة للبشــر ،وتعيــد ترتيــب أولوياتهــا ووســائل
الحيــاة اليوميــة .لــم يكــن التأثيــر الصحــي للجائحــة هــو
الوحيــد وإن كان األهــم ،لكــن التأثيــرات المصاحبــة
للجائحــة تعــدت البعــد الصحــي لتشــمل أبعـ ً
ـادا اقتصاديــة
واجتماعيــة ونفســية وبيئيــة وغيرهــا.

لــم يكــن يخطــر علــى بــال أحــد وهــو يخطــط ويصمــم
برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته لعــام  ،2020أن يأتــي يــوم
خــال هــذا العــام ،ويتوقــف العالــم .مــا شــاهدناه مــن
صــور وأحــداث خــال العــام ،فــي مختلــف دول العالــم
والحيــاة متوقفــة تمامـ ًـا سيشــكل عالمــة فارقــة ومرحلــة
فاصلــة بيــن مــا قبــل  2020ومــا بعــده .أو مــا قبــل
كورونــا ومــا بعدهــا.

وكمــا هــو المعتــاد ،نعيــش فــي فلســطين علــى
الــدوام أوضاعـ ًـا اســتثنائية بســبب االحتــال اإلســرائيلي
وإجراءاتــه ،ففــي الوقــت الــذي كان العالــم فيــه يواجــه
كورونــا ،كنــا فــي فلســطين نواجــه جائحــة كورونــا
وجوائــح إجــراءات االحتــال اليوميــة ،وكانــت خطــة الضــم
اإلســرائيلية الهادفــة إللحــاق أجــزاء مــن أراضــي دولــة فلســطين بدولــة االحتــال ،ال تقــل خطــورة
عــن جائحــة كورونــا ،كونهــا تســتهدف مشــروعنا الوطنــي وســعينا الدائــم إلحقــاق الحــق ونيــل
الحريــة واالســتقالل.

ولــن أتحــدث هنــا عــن أي مــن التحديــات والصعوبــات
ً
ً
أفــرادا ومؤسســات خــال هــذا
جميعــا
التــي عايشــناها
العــام ،فالجميــع مــر بهــذه التجربــة بــكل مراحلهــا ،لكــن
يســتلزم أن نتذكــر هــذه الصعوبــات دومـ ًـا لنســعى لجعــل
مســتقبلنا ،ومســتقبل أطفالنــا أفضــل .وعلــى الرغــم
ً
ممــا رافــق ظــروف جائحــة كورونــا مــن صعوبــات ،رافقتهــا أيضــا جوانــب مضيئــة ،فالتكافــل
االجتماعــي تجلــى فــي صــور بهيــة ،والعمــل المشــترك تعــزز وتعمــق ،والشــعور بمزيــد مــن
ً
حاضــرا لــدى الجميــع.
المســؤولية كان

وفــي فلســطين ،تشــكل الهيئــات المحليــة ،بلديــات ومجالــس قرويــة ،حجــر أســاس فــي عمليــة
ـيا ورئيسـ ً
ـاهما أساسـ ً
ً
ـيا فــي عمليــة التحــرر وبنــاء مؤسســات الدولــة .وكمــا
البنــاء والتطويــر ،ومسـ
اعتدنــا منــذ تأســيس أول بلديــة فلســطينية ،أســهمت هيئاتنــا المحليــة بــدور رئيســي فــي مواجهــة
دورا بـ ً
ً
ـارزا فــي الدعــم واإلســناد لكافــة الجهــود مــن مختلــف
آثــار جائحــة كورونــا المختلفــة ،ولعبــت
مؤسســات وأجهــزة الدولــة ،كمــا ومارســت دورهــا الوطنــي لمواجهــة خطــط الضــم والتوســع
االســرائيلية ،وأعلنــت بشــكل صريــح عبــر موقــف موحــد صــادر عــن االتحــاد رفضهــا المطلــق
للتســاوق مــع أجنــدة ومخططــات االحتــال الهادفــة إلــى تقويــض مشــروعنا الوطنــي وحقنــا فــي
إقامــة الدولــة المســتقلة.

صحيــح أن العالــم توقــف ،ولكــن العمــل والجهــد لــم يتوقــف ،وهيئاتنــا المحليــة الفلســطينية
ً
دومــا ،رأس حربــة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة وعواقبهــا ،وأبدعــت وابتكــرت
كانــت كمــا هــي
ً
حفاظــا علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة بشــكلها الروتينــي ،وتخطــت ذلــك لتضطلــع بــأدوار
ومســؤوليات ومهــام خــارج نطــاق مســؤولياتها ،لتســهم فــي الحــد مــن تأثيــرات هــذه الجائحــة
علــى الوطــن والمواطــن.

لــن يكــون العالــم بعــد  2020كمــا هــو قبلــه ،ولكننــا كاتحــاد للهيئــات المحليــة الفلســطينية،
و بلديــات ومجالــس قرويــة فلســطينية ،ســنكون كمــا نحــن علــى الــدوام ،مؤسســات وطنيــة
فلســطينية أصيلــة فــي إســهاماتها لخدمــة المواطنيــن ،وبنــاء دولتنــا المســتقلة عاصمتهــا
القــدس الشــريف.

موسى حديد
رئيس االتحاد

رئيس بلدية رام الله

وكاتحــاد للهيئــات المحليــة ،كمــا باقــي المؤسســات ،كان ال بــد لنــا مــن تعديــل برامجنــا
وخططنــا لتتــواءم وتطــورات الجائحــة ،وكان التركيــز االبــرز علــى دعــم واســناد الهيئــات المحليــة
الفلســطينية فــي جهودهــا لمواجهــة هــذا الوبــاء وتبعاتــه ،دون إغفــال مهامنــا فــي الشــراكة فــي
صنــع السياســات وإعــداد التشــريعات مــع المؤسســات الحكوميــة ذوي العالقــة ،أو مواصلــة
الضغــط لتحصيــن هيئاتنــا المحليــة وتحصيــل حقوقهــا وتعزيــز صالحياتهــا وأدوارهــا .كمــا عززنــا
حضورنــا علــى مســتوى التمثيــل الدولــي والمشــاركة الفاعلــة فــي األحــداث والمؤتمــرات الدوليــة
مســتفيدين مــن التوجــه لعقدهــا عبــر االنترنــت.
نســتعرض فــي هــذا التقريــر خالصــة أنشــطة االتحــاد وأعمالــه فــي العــام  ،2020ونركــز بشــكل
رئيســي علــى مجمــل مــا قدمتــه الهيئــات المحليــة لمواجهــة هــذه الجائحــة .ســترون الكثيــر مــن
صــور طواقــم هيئاتنــا المحليــة فــي الميــدان ،وســترون الكثيــر مــن صــور األنشــطة االفتراضيــة،
هكــذا يمكــن تلخيــص أدوار االتحــاد وأعضائــه مــن بلديــات ومجالــس قرويــة فــي فلســطين،
حاضــرون فــي الميــدان دائمـ ًـا ،ومســتمرون فــي العمــل فــي أحلــك الظــروف.

عبدالله عناتي
المدير التنفيذي
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الرؤية

"االتحــاد المؤسســة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات المحليــة
وتعمــل معهــا ومــن أجلهــا لتوحيدهــا وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا
ودعــم أعضائهــا لتمكينهــم وتطويرهــم وتحقيق اســتقالليتها،
وتعمــل وفــق أســس مبــادئ الحكــم المحلــي الرشــيد الــذي
يقــوم علــى أســاس مشــاركة المواطنيــن في الحكــم المحلي".
		

الرسالة
أهداف
االتحاد

"االتحــاد هــو المظلــة الوطنيــة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات
المحليــة الفلســطينية ،وتعمــل معهــا لمســاندتها والدفــاع عن
مصالحهــا وحقوقهــا مــن أجــل تطويرهــا وتحقيق اســتقالليتها
بمــا يتوافــق مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة وبمــا يتماشــى
مــع مبــادئ الحكــم الرشــيد".

ودوليا.
عربيا
محليا
 .1تمثيل الهيئات المحلية
ً
ً
ً
 .2تعزيــز الروابــط والعالقــات بيــن الهيئــات المحليــة
ا لفلســطينية .
 .3المســاهمة فــي تطويــر أداء الهيئــات المحليــة مــن خــال
تســهيل تبــادل المعلومــات والخبــرات فيمــا بينهــا.
 .4المســاهمة فــي تنســيق موقــف الهيئــات المحليــة تجــاه
عالقتهــا بالســلطة المركزيــة.
 .5مســاعدة الهيئــات المحليــة فــي مجــاالت تســاهم فــي
تطويــر أداء عامليهــا ،وذلــك بتوفيــر التدريــب المناســب لهــم
فــي مجــاالت إداريــة وفنيــة حديثــة.
 .6تطويــر العالقــات الخارجيــة لألعضــاء ،ووضــع االتحــاد
والهيئــات المحليــة فــي المــكان المالئــم لهــم بيــن االتحــادات
العالميــة.
 .7ممارســة كافــة أدوات وأســاليب الضغــط والمناصــرة علــى
الجهــات المركزيــة والتشــريعية والشــركات مقدمــة الخدمــات
مــن أجــل إنصــاف ومســاعدة الهيئــات المحليــة.
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األهداف االستراتيجية
2022 - 2019

1

تعزيز القدرات المؤسساتية والتشغيلية لالتحاد
الفلسطيني للهيئات المحلية.

2

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على توفير خدمات
أفضل للمواطنين.

3

الضغط والمناصرة بالقضايا ذات العالقة بالهيئات
المحلية ،والتمثيل على الصعيدين المحلي والدولي.

العام  2020في أرقام
 412هيئة محلية

عدد األعضاء
عدد المحافظات

 11محافظة

ورشة عمل

 13ورشة

عدد الهيئات المحلية المستفيدة
من ورش العمل

 202هيئة محلية

عدد متابعين الفيسبوك

68000

Fb reach

1,310,633

زيارات الويب سايت

7237

خبر صحفي ،تقارير ،نشرات

53

إعالمية ،حمالت إعالمية

112

عدد المراسالت
نسبة تسديد الرسوم
عدد األنظمة والقوانين اللي تم
العمل عليها

عدد المشاركات في األحداث
8

المحلية والدولي

 75%من البلديات مسددة
للرسوم

11
 55مشاركة
9
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التواصل مع األعضاء التقرير السنوي 2020

كورونا:

إجراءات غير مسبوقة
وإرث يستمر لعقود
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التقرير السنوي  2020كورونا

كورونا :إجراءات غير مسبوقة وإرث
يستمر لعقود

كورونا التقرير السنوي 2020

"كورونا" ضاعف مهام الهيئات المحلية
 .1تعقيــم الشــوارع والمرافــق العامــة منــذ
اإلعــان عــن أولــى اإلصابــات

وجهــت العالــم نحــو الحلــول
لقــد كان العمــل عــن ُبعــد واحــد مــن أبــرز ارتــدادات "كورونــا" التــي
ّ
الرقميــة فــي ظــل خطــر صحــي عالمــي النطــاق وشــديد الحــدة علــى جميــع األصعــدة الصحيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا ،تســبب تفشــي كوفيــد  19فــي إبــراز وتعميــق االختــاالت
علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والوطنــي والمحلــي ،وأجبــر العالــم أجمــع على اتخــاذ إجراءات
غيــر مســبوقة للحــد مــن ازديــاد معــدالت اإلصابــات والوفيــات الناجمــة عــن اإلصابــة بالفايــروس
مــن خــال اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر وقائيــة لمحاصــرة انتشــاره.
وفــي ظــل تحمــل الهيئــات المحليــة أعبــاء جســيمة ضمــن الجهــود لمواجهــة هــذه الجائحــة ،ومنــذ
حــدث االتحــاد خططــه وبرامجــه وموازنتــه وأعــاد توزيــع كافــة
بــدء حالــة الطــوارئ المصاحبــةّ ،
المــوارد المتاحــة لديــه مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات الهائلــة باالســتعانة بابتــكار ممارســات وأدوات
دقيقــا لظــروف الهيئــات المحليــة منــذ بدايــة األزمــة،
لظــروف لــم يســبق لهــا مثيــل ،أجــرى رصـ ًـدا
ً
ّ
وكثــف عمليــات التواصــل مــع الهيئــات المحليــة مــن أجــل رفدهــا ببعــض المقترحــات لتنظيــم
آليــة عملهــا ،وواصــل التنســيق مــع الحكومــة لمتابعــة احتياجــات الهيئــات المحليــة المختلفــة،
والتنســيق مــع المانحيــن لتوفيــر مــا يمكــن لمواجهــة هــذه الظــروف.
صيغــا جديــدة للطريقــة التــي يجــري العمــل بهــا بمــا يتماشــى مــع الظــروف القائمــة،
أوجــد االتحــاد
ً
وأطلــق حملــة دعــم للهيئــات المحليــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن خــال بــث رســائل
لمســاندة الهيئــات المحليــة ونشــر وإبــراز جهودهــا ،كمــا وفرضــت "الفعاليــات االفتراضيــة"
نفســها علــى خارطــة االجتماعــات والمؤتمــرات والتدريبــات وورش العمــل التــي نظمهــا وشــارك
فيهــا ،والتــي حــرص مــن خاللهــا علــى تمثيــل الهيئــات المحليــة ومبادراتهــا االســتثنائية التــي
أدارتهــا خــال فتــرة الطــوارئ.
لقــد كانــت الهيئــات المحليــة فــي طليعــة االســتجابة العاجلــة واآلنيــة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ
وصــدور تعليمــات بعــدم التنقــل أو الحركــة أو الخــروج مــن المنــزل إال للضــرورة القصــوى،
ـال مــن الجهوزيــة وباإلمكانيــات المتاحــة مــن أجــل التعامــل مــع جائحــة
حيــث عملــت علــى قــدر عـ ٍ
ً
«كورونــا» كمــا أعــدت خططــا تشــغيلية طارئــة لضمــان عــدم انقطــاع الخدمــات األساســية عــن
المواطنيــن ،وبقيــت فــي الصفــوف األماميــة أثنــاء تخفيــف اإلجــراءات والتعليمــات الحكوميــة
المشـ َّـددة واتخــاذ قــرار التعايــش مــع الحالــة الوبائيــة وحتــى اللحظــة.
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 .2تشــديد اإلجــراءات المتبعــة للحفــاظ علــى
نظافــة الشــوارع والمرافــق العامــة

 .3ضمــن خطــط تشــغيلية طارئــة وإجــراءات
وقائيــة مشــددة :اســتمرار تقديــم الخدمــات
األساســية للمواطنيــن

 .4تشــكيل فريــق طــوارئ لمتابعــة احتياجــات
المواطنيــن وتعزيــز االســتجابة لهــا

 .5إطــاق حمــات توعويــة عبــر منصــات
التواصــل االجتماعــي

 .6تقديــم الدعــم واإلســناد للجهــات ذات
االختصــاص

 .7تقديم الدعم واإلسناد للطواقم الطبية
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التقرير السنوي  2020كورونا

 .8تشــكيل لجــان لتجنيــد المســاعدات
اقتصاديــا
اإلنســانية واإلغاثيــة للمتضرريــن
ً

 .9إطــاق مبــادرات مجتمعيــة اســتهدفت
كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة وطلبة

كورونا التقرير السنوي 2020

 .12تولــي مســؤولية ضبــط حركــة المواطنيــن
فــي المناطق المســماة "ج"

 .13مســاندة إدارة ملــف العمــال داخــل الخــط
األخضر

 .16تجهيــز غــرف متنقلــة للتعامــل مــع
الحــاالت المشــتبه إصابتهــا بفايــروس
"كورونــا"

 .17حصــر العمــال العائديــن مــن مناطــق
داخــل الخــط األخضــر

 .20مســاندة الــوزارات ذات االختصــاص
اقتصاديــا مــن
وجمــع بيانــات المتضرريــن
ً
أهالــي البلــدة

 .21اإلعــان عــن إجــراءات اســتثنائية وإعفــاء
المواطنيــن مــن إيجــارات ممتــكالت الهيئــة
المحليــة خــال فتــرة اإلغــاق الشــامل
 .22تشــديد اإلجــراءات االحترازيــة وتزويــد
العائــات الملزمــة بالحجــر المنزلــي بمــواد
تعقيــم ومعــدات وقائيــة

 .10اإلعــان عــن إجــراءات اســتثناية لتيســير
الحصــول علــى الخدمــات األساســية

 .14ابتــكار طــرق حديثــة للتواصــل مــع
ا لمو ا طنيــن

 .11تشــكيل لجــان إســناد تطوعيــة من األفراد
والمؤسســات لمســاندة الجهــود المبذولــة
علــى مســتوى الوطــن

 .15تطوير آليات جديدة للتعقيم

 .18إقامــة خيــم للفحــص األولــي للعمــال
العائديــن مــن مناطــق داخــل الخــط األخضــر

 .23توفيــر مســلتزمات الســامة العامــة مــن
مــواد تعقيــم وأدوات وقائيــة
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 .19تهيئة وتجهيز مراكز للحجر الصحي
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كورونا التقرير السنوي 2020

التقرير السنوي  2020كورونا

 .24تزويــد المتطوعيــن علــى حواجــز المحبــة
بمــواد تعقيــم ومعــدات وقائيــة

 .28تجنيــد المســاعدات مــن أجــل تزويــد مراكز
الحجــر الصحــي بأجهــزة تنفــس اصطناعي

 .25إطــاق نشــاطات ترفيهيــة وتثقيفيــة
تســتهدف األطفــال مــن خــال ســرد حكايــات
للتحفيــز علــى االلتــزام بإجــراءات الســامة
العامــة

 .29تزويــد طلبــة الثانويــة العامــة بمــواد
تعقيــم ومعــدات وقائيــة

 .26تقديــم اإلرشــاد والمســاندة التوعويــة
وتزويــد األهالــي وأصحــاب المحــال التجاريــة
والســائقين بمــواد تعقيــم ومعــدات وقائيــة

 .27تزويــد المؤسســات بمــواد تعقيــم
ومعــدات وقائيــة
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 .30المســاهمة فــي شــراء أجهــزة تنفــس
اصطناعــي ومعــدات طبيــة

 .31الســيطرة علــى المناطــق الحدوديــة
والمناطــق القريبــة مــن الحواجــز وجــدار
الفصــل العنصــري

 .32تعقيــم وتهيئــة المــدراس قبــل عقــد
امتحــان الثانويــة العامــة

 .33توزيــع ألبســة واقيــة علــى لجــان الطــوارئ
التابعــة لبعــض المجالــس

 .34بإجــراءات وقائيــة مشــددة :متابعــة
احتياجــات المواطنيــن الملزميــن بالحجــر
ا لمنز لــي

 .35توزيــع بــذور أشــتال علــى المواطنيــن
ضمــن مبــادرة الحدائــق المنزليــة

 .36إجــراء مســح اجتماعــي خــال فتــرة
الطــوارى لمتابعــة احتياجــات العائــات
و ا لمو ا طنيــن

 .37مســاندة القــرى والبلــدات المحيطــة
وتقديــم المعونــات للعائــات المتضــررة

 .38تأمين اســتقبال ونقل األســرى المحررين
مــن الحواجــز إلــى مراكــز الحجــر الصحي

 .39توزيــع "كســوة العيــد" علــى األطفــال
مــن العائــات المتضــررة
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كورونا التقرير السنوي 2020

التقرير السنوي  2020كورونا

 .40تأميــن أدويــة األمراض المزمنة للمرضى
مــن العائالت المتضررة

 .44تخصيــص حاويــات للنفايــات الطبيــة
ً
حفاظــا علــى ســامة المواطنيــن

 .48تجهيــز مخــزون احتياطــي مــن المــواد
الغذائيــة لضمــان اســتمرارية تقديــم
المســاعدات للعائــات المحتاجــة

 .52عقــد لقــاءات تثقيفيــة حــول عــودة
العمــال مــن مناطــق داخــل الخــط األخضــر
وكيفيــة التعامــل معهــم

 .41إجــراءات اســتثنائية لمســاندة المواطنيــن
وتخصيــص جــزء مــن عائــدات محطــة الكهربــاء
اقتصاديا
للمتضرريــن
ً

 .45نصــب خيــم لفــرق الطــوارىء فــي مداخل
المــدن والبلدات

 .49تشــغيل فئــة مــن العمــال المتضرريــن
اقتصاديــا
ً

 .53عقــد لقــاءات إلكترونيــة مــع بلديــات
نظيــرة حــول العالــم لتبــادل المعلومــات
والخبــرات والتجــارب حــول التعامــل مــع أزمــة
"كورونــا"

 .42توفيــر مــواد تعليميــة لمســاندة طــاب
الجامعــات فــي عمليــة التعليــم اإللكترونــي

 .43شــق طــرق للمزارعيــن فــي المناطــق
المســماة "ج" وتأهيــل الشــوارع
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 .46تجهيــز قاعــات لطــاب الجامعــات مــن
أجــل تيســير عمليــة التعليــم اإللكترونــي

 .47إنشــاء مجموعــات تعليميــة خاصــة لطلبــة
الثانويــة العامة

 .50توفيــر خدمــة الميــاه للحواجــز األمنيــة
الخاصــة فــي ضبــط الحركــة
 .54إعــداد تقاريــر بأســماء المرضــى بأمــراض
مزمنــة وعمــل قاعــدة بيانــات

 .51توفيــر ســيارات إســعاف علــى مــدار
ا لســا عة

 .55تخصيــص ســيارات الهيئــات المحليــة
لنقــل كبــار الســن
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التقرير السنوي  2020كورونا

 .56تعقيــم المخيمــات المجــاورة للمــدن
والبلــدات وتزويدهــا بمــواد معقمة وبمبيدات
قــوارض

كورونا التقرير السنوي 2020

 .60تجهيــز التمديــدات الكهربائيــة الالزمــة
لخيــم الطــب الوقائــي لمواجهــة وبــاء كورونــا

 .64الدعــم النفســي واالجتماعــي ضمــن
مبــادرة المســؤولية المجتمعيــة لمواجهــة
فايــروس كورونــا

 .69التواصــل مــع اإلغاثــة الزراعيــة لشــراء
الكميــات المتوفــرة لــدى مزارعيــن المواشــي
لعــدم قدرتهــم علــى تســويق المنتجــات
الزراعيــة
 .70عــرض قصــص وأنشــطة لألطفــال عبــر
صفحــات التواصــل االجتماعــي

 .57تعقيــم بعــض المواقــع خــارج حــدود
المــدن ومســاندة البلديــات والمجالــس
القرويــة األخــرى

 .61تجهيــز عيــادات معاينــة طبيــة أوليــة
إلجــراء تشــخيص أولــي للحــاالت المرضيــة

 .65اإلعــان عــن إجــراءات اســتثناية وإعفــاء
المواطنيــن مــن  50%مــن قيمــة إيجــار
ممتلــكات البلديــة
 .66المســاهمة فــي تكاليــف عــاج المرضــى
اقتصاديــا
مــن العائــات المتضــررة
ً

 .58إرســال رســائل دعــم وتضامــن مــن المــدن
الفلســطينية إلــى المــدن النظيــرة والصديقة

ـال بحلــول
 .59تزييــن األحيــاء والشــوارع احتفـ ً
شــهر رمضــان المبــارك

20

 .62تجهيــز غــرف متنقلــة للتعامــل مــع
الحــاالت المشــتبه إصابتهــا

 .63تقديــم الدعــم اللوجســتي للمؤسســات
والتكامــل معهــا لمواجهــة ارتــدادات أزمــة
"كورونــا"

 .71بــث فقــرات ترفيهيــة للمواطنيــن عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي

 .67تشــديد اإلجــراءات االحترازيــة عنــد
الصرافــات اآلليــة وتوفيــر المعقمــات
والمعــدات الوقائيــة

 .68تنظيــم فعاليــات االحتفــال بعيــد الفصــح
المجيــد بمــا يضمــن بقــاء المواطنيــن
بمنازلهــم
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ما وراء الخدمات الشاملة ..مجتمعات متكاملة ،عادلة وآمنة
تعاملــت الهيئــات المحليــة بأقصــى درجــات المســؤولية وااللتــزام الوطنــي تجــاه مواطنيهــا ،و لــم
تـ ُ
ـأل عــن تقديــم كافــة إمكاناتهــا وتجهيزاتهــا لمســاندة الــوزارات ذات االختصــاص ،والمحافظيــن،
ً
خططــا تشــغيلية طارئة لضمان
والطواقــم الطبيــة ولجــان الطــوارئ .وقــد أعــدت الهيئــات المحليــة
عــدم انقطــاع هــذه الخدمــات عــن المواطنيــن.

المناطق المسماة "ج"
وفــي مناطــق خــارج الســيطرة يتحكــم بهــا االحتــال بكافــة مجريــات األمــور ،وقفــت الهيئــات
تعقيــدا ال تنحصــر باســتمرار تقديــم الخدمــات
المحليــة أمــام عمــل أشــمل ومســؤوليات أكثــر
ً
األساســية ،أو الخدمــات المســتحدثة لمواجهــة تفشــي فايــروس كورونــا ،بــل وقــع علــى عاتقهــا
التعامــل مــع االحتياجــات االســتثنائية فــي هــذه المناطــق ،مــن تولــي مســؤوليات ضبــط الحركــة،
أو الســيطرة علــى المناطــق الحدوديــة ومســاندة إدارة ملــف العمــال فــي مناطــق داخــل الخــط
األخضــر ،أو مســؤولية تقديــم الخدمــات الصحيــة والوقائيــة.

مخيمات اللجوء
حيــث التباعــد شــبه مســتحيل فــي مخيمــات الالجئيــن ،جنـ ّـدت الهيئــات المحليــة الطاقــات المتاحــة
لتقديــم الدعــم واإلســناد للمخيمــات الفلســطينية األكثــر عرضــة لتفشــي فايــروس "كورونــا"
جــزءا مــن موظفيهــا ومركباتهــا ومعداتهــا
بســبب االكتظــاظ والكثافــة الســكانية ،وخصصــت
ً
لدعــم جهــود لجــان الطــوارئ فــي جمــع النفايــات الصلبــة ،وتعقيــم األماكــن العامــة باســتمرار،
والمســاعدة فــي تنفيــذ إجــراءات الســامة والوقايــة وتأميــن حصــول الالجئيــن علــى مختلــف
الخدمــات األساســية والرعايــة الصحيــة الالزمــة.

اقتصاديا
إغاثة المتضررين
ً

كورونا التقرير السنوي 2020

األطفال والنساء وكبار السن
اســتثنائيا لألطفــال والنســاء وكبــار الســن خــال فتــرة
اهتمامــا
لقــد أولــت الهيئــات المحليــة
ً
ً
الطــوارئ ،ففــي ظــل إغــاق المــدارس والتوجــه للتعليــم اإللكترونــي ،تــم تشــكيل مجموعــات
تعليميــة لمســاندة الطلبــة وغــرف عمليــات خاصــة لدعمهــم ،وخصصــت بعــض الهيئــات المحليــة
قاعــات مــزودة بكافــة المعــدات والمــواد المســاعدة لطلبــة الجامعــات ،كمــا وتــم إطــاق بعــض
األنشــطة الترفيهيــة والتثقيفيــة لألطفــال .وعلــى صعيــد آخــر تــم تشــكيل لجــان خاصــة مــن النســاء
لتفعيــل دور المــرأة فــي دعــم كافــة الجهــود المبذولــة خــال فتــرة الطــوارئ ،وقامــت هــذه اللجــان
بتنفيــذ بعــض األنشــطة المســاندة لــذوي االحتياجــات الخاصــة والمســاندة لكبــار الســن مــن خــال
إجــراء جــوالت تفقديــة وفحوصــات دوريــة.

الممارسات اإلسرائيلية تطال حق الفلسطينيين بتوفير بيئة صحية
تعمــل الهيئــات المحليــة فــي فلســطين فــي ظــل ظــروف صعبــة ومعقــدة بســبب إجــراءات
االحتــال المتواصلــة ،وفــي الوقــت الــذي يناضــل فيــه العالــم أجمــع مــن أجــل التصــدي لجائحــة
كورونــا ،لــم توقــف إســرائيل االنتهــاكات والمضايقــات المتواصلــة بحــق الهيئــات المحليــة بــل
وتمــادت إلــى أن وصــل األمــر إلــى التضييــق علــى الطواقــم العاملــة ال ســيما فــي ظــل الظــروف
الصحيــة الحساســة.
ال تبــدأ الممارســات اإلســرائيلية وال تنتــه بمصــادرة معــدات وآليــات الهيئــات المحليــة واحتجــاز
الطواقــم العاملــة فــي الميــدان ،وتدميــر بعض المنشــآت واالســتيالء على التجهيــزات والمعدات،
فقــد رصــد االتحــاد خــال فتــرة الطــوارئ عديــد مــن االنتهــاكات التــي تظهــر محــاوالت جــادة إلحباط
الجهــود الفلســطينية المبذولــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا ،كان مــن ضمنهــا تدميــر منشــآت فــي
موقــع مشــروع مركــز كوفيــد الصحــي الــذي كان مفتــرض إقامتــه فــي الخليــل تحــت إدعــاءات
باطلــة.

لــم يقتصــر دور الهيئــات المحليــة فــي هــذه الظــروف علــى تقديــم الخدمات ،بل كان لهــا دور ريادي
فــي تقديــم الدعــم واإلســناد للمواطنيــن علــى مختلــف الصعــد ،وكانــت المســؤولية االجتماعيــة
ضمــن أجنــدة عمــل الهيئــات المحليــة فــي هــذه الظــروف الطارئــة ،فشـ ّ
ـكلت الهيئــات المحليــة
ً
لجانــا متخصصــة بتجنيــد المســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة للمتضرريــن والمحتاجيــن لمســاندتهم
فــي تجــاوز هــذه األزمــة.
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االتحاد يقدم دوره المساند

كورونا التقرير السنوي 2020

ٍ
تعاف مستدام
ورقة موقف :تمهيد الطريق نحو
أصــدر االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة ورقــة موقــف في أعقاب تفشــي فايــروس "كورونا"
المســتجد فــي فلســطين ومــا أحدثــه مــن ارتــدادات ترتبــت عليهــا خســائر كبيــرة لقطاعــات عديــدة،
ال 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
رصـ ًـدا لجهــود الهيئــات المحليــة فــي االســتجابة الحتياجــات الشــارع الفلســطيني منــذ بــدء أزمــة
ســريعا الحتياجــات هــذه الهيئــات مــن أجــل التجهيــز لمرحلــة العــودة
مســحا
"كورونــا" ،وأجــرت
ً
ً
التدريجيــة لمــا بعــد "كورونــا" وإجــراء دراســات تفصيليــة لــكل اآلثــار الناجمــة عــن هــذه الجائحــة،
وعــرض اآلليــات الواجــب تبنيهــا للتعامــل معهــا.
ـلبا علــى
وبحســب ورقــة الموقــف التــي ُأصــدرت فــي أواخــر أيــار  ،2020فــإن هــذه األزمــة أثــرت سـ ً
الهيئــات المحليــة وأدت إلــى نقــص حــاد ال يقــل عــن النصــف فــي اإليــرادات مــن جهــة وزيــادة
علــى المصاريــف فــي المقابــل ،األمــر الــذي يســتدعي تنفيــذ تدخــات طارئــة لتمكيــن الهيئــات
المحليــة مــن مواصلــة أداء مهامهــا والخــروج مــن هــذه األزمــة بأقــل األضــرار .وقــد تــم إيجــاز هــذه
التدخــات فــي المحــاور التاليــة:

ســببت الزيــادة فــي اإلنفــاق لمواجهــة فايــروس "كورونــا" ومــا تحملتــه الهيئــات المحليــة مــن
ـلبيا علــى مقدرتهــا فــي القيــام بمســؤولياتها حتــى أصبحــت
أعبــاء ماليــة وبشــرية كبيــرة أثـ ًـرا سـ ً
بشــق األنفــس ،وكانــت إجــراءات االتحــاد اســتثنائية فــي تعاملــه
تقــدم الخدمــات األساســية
ّ
ّ
واســتجابته لحالــة الطــوارئ مــن أجــل توفيــر الدعــم واإلســناد للهيئــات المحليــة لتنظيــم أعمالهــا
وإطــاق العنــان لكامــل إمكانياتهــا بمــا يضمــن اســتمرار تقديــم الخدمــات األساســية للمواطنيــن،
فاســتقى مــن وجــود أعضائــه فــي كافــة المناطــق تقديــم الــرؤى المبنيــة علــى الشــواهد والدالئــل،
وهــم مــا تــم مــن خــال تعميــم تجــارب الهيئــات المحليــة علــى بعضهــا البعــض ودراســة مــا يجــرى
علــى األرض ورفدهــم بعــدة مقترحــات بخصــوص تنظيــم آليــة العمــل بمــا يضمــن الحفــاظ علــى
والمســتَ َج ّدة.
ســامة الطواقــم العاملــة فــي الميــدان ،واالســتجابة لالحتياجــات األساســية
ُ
شــكل االتحــاد فريــق عمــل مــن أجــل متابعــة احتياجــات الهيئــات المحليــة وتقديــم اإلســناد
لهــا ،وتعميــم ونشــر جهــود طواقمهــا العاملــة باالســتناد إلــى المتابعــة الدقيقــة لمجريــات
األمــور ،لقــد قــام بتزويــد الهيئــات المحليــة بــأدوات ومعــدات وقائيــة فــي المراحــل األولــى
مــن ظهــور الجائحــة ،كمــا أعــد ورقــة موقــف حــول تأثيــرات هــذه األزمــة علــى الهيئــات المحليــة
وحــدد التدخــات واإلجــراءات المطلوبــة لتمكيــن الهيئــات المحليــة مــن إدارة هــذه المرحلــة
ّ
والخــروج منهــا بأقــل األضــرار واإلعــداد لمــا بعدهــا ،وذلــك مــن خــال اتخــاذ اســـتجابات
أحــدا مــن الشــركاء يســتند علــى تنســيق الجهــود
عاجلــة تقــوم علــى نهــج شـــامل ال يســـتثن
ً
المبذولــة لدعــم وإســناد الهيئــات المحليــة ال ســيما ممارســة الضغــط لمــا فيــه مصلحتهــا.

 .1اإلسراع في تحويل الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الهيئات المحلية.
 .2دعــم موازنــات الهيئــات المحليــة التشــغيلية والطارئــة نتيجــة لتناقــص عائــدات الهيئــات
المحليــة.
 .3تخصيص جزء من الموازنة العامة لصالح هيئات الحكم المحلي في فلسطين.
 .4معالجة مشاكل تراكم الديون على الهيئات المحلية " صافي اإلقراض".
 .5تقديم الدعم لهيئات الحكم المحلي وخاصة في مجال إدارة ومجابهة الكوارث.
 .6العمل على إيجاد حلول إبداعية لمشاكل النفايات الصلبة والنفايات الطبية.
 .7متابعة العمل على تطوير منظومة االنظمة والقوانين الناظمة لقطاع الحكم المحلي.
 .8توجيــه التمويــل تجــاه مشــاريع التنميــة االقتصاديــة المحليــة ومشــاريع الشــراكة بيــن القطــاع
الخــاص والهيئــات المحليــة.
 .9تطويــر االعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيــة فــي تقديــم الخدمــات وفــي التواصــل بيــن
المواطــن والهيئــات المحليــة.
الموجهــة للقضايــا المهمــة وذات
 .10إطــاق برامــج التواصــل المجتمعــي وحمــات التوعيــة
ّ
األولويــة فــي عمــل هيئــات الحكــم المحلــي.
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تزويد الهيئات المحلية بأدوات ومواد وقائية

نقاط التوزيع:

ضمــن جهــوده الســاعية لتوفيــر أفضــل الظــروف
واإلجــراءات االحترازيــة لمكافحــة انتشــار فايــروس
"كورونــا" مــن خــال توفيــر جــزء مــن احتياجــات الهيئــات
المحليــة مــن مواد تنظيف وتعقيــم ومواد وقائية ،أتم
اتحــاد الهيئــات المحليــة عمليــة توزيــع معــدات ومــواد
وقائيــة علــى البلديــات والمجالــس القرويــة ،بتمويــل
الــوزارة الفيداراليــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي
و التنميــة  BMZوالوكالــة السويســرية للتنميــة
والتعــاون  SDCو بدعــم مــن التعــاون االلمانــي GIZ
حيــث تــم توفيــر بعــض األدوات والمــواد التــي كان مــن
شــأنها مســاعدة الهيئــات المحليــة فــي إجراءاتهــا الوقائيــة بمــا يضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــات
األساســية للمواطنيــن والحفــاظ علــى ســامة موظفــي الهيئــات المحليــة.

بلديــة الخليــل ،بلديــة دورا ،بلديــة يطــا ،بلديــة بيــت لحــم ،بلديــة بيــت ســاحور ،بلديــة العيزريــة،
بلديــة بيــت عنــان ،بلديــة أريحــا ،بلديــة رام اللــه ،بلديــة بيتونيــا ،بلديــة بيرزيــت ،بلديــة ســلفيت،
بلديــة طوبــاس ،بلديــة نابلــس ،بلديــة عصيــرة الشــمالية ،بلديــة طولكــرم ،بلديــة قلقيليــة ،بلديــة
جنيــن ،وبلديــة عرابــة.

 408هيئة محلية مستفيدة
المواد والمعدات الوقائية التي تم توزيعها:
قفازات 4905 :علبة

أقنعة 60400 :قناع

مواد معقمة "كلور" 6040 :كيلو

مالبس واقية 2456 :قطعة

آالت رش أوتوماتيكية 945 :آلة

تنسيق الجهود المبذولة إلسناد الهيئات المحلية
أولــى اتحــاد الهيئــات المحليــة أهميــة قصــوى لتنســيق الجهــود المبذولــة لدعــم وإســناد أعضائــه
وممارســة الضغــط لمــا فيــه مصلحــة الهيئــات المحليــة ،ال ســيما بعــد تضخــم القضايــا التــي
تــؤرق عمــل الهيئــات المحليــة نتيجــة لالنخفــاض الكبيــر فــي إيراداتهــا ومــا رافقــه مــن زيــادة فــي
االنفــاق لمواجهــة فايــروس "كورونــا".
وبعــد عديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات والمباحثــات فــي ســبل مواجهــة العقبــات التــي تواجــه
الهيئــات المحليــة ،توصــل االتحــاد إلــى اتفــاق مــع الحكومــة المركزيــة علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة
بيــن كل مــن وزارة الحكــم المحلــي ووزارة الماليــة واالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة لدراســة
الديــون المســتحقة علــى الهيئــات المحليــة واالتفــاق علــى آليــة جدولتهــا وفــق أســس ملزمــة
لجميــع األطــراف.
وخــال فتــرة الطــوارئ كاملــة ،لــم تنقطــع االتصــاالت مــع الحكومــة المركزيــة والمؤسســات
الشــريكة عبــر كافــة القنــوات الرســمية وغيــر الرســميةّ ،
وكثــف االتحــاد مــن عملياتــه لمناصــرة
محــذرا مــن الوضــع الــذي آلــت إليــه الهيئــات المحليــة وخطــورة اضطرارهــا
الهيئــات المحليــة
ً
مطالبــا بتعزيــز مبــدأ الالمركزيــة فــي عمــل الهيئــات المحليــة لتوســيع
لتقليــص خدماتهــا،
ً
صالحياتهــا وتطويــر خدماتهــا ،وتعزيــز الشــراكة الوطنيــة مــع الحكومــة ومؤسســاتها لتمكينهــا مــن
االســتجابة لمتطلبــات المرحلــة المقبلــة.

تشكيل فريق عمل ّ
مكلف باالنتاج السريع للمحتوى المرتبط بالجائحة
بتمويل من:

•الوزارة الفيدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية BMZ
•الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC

شـ ّـكل االتحــاد منــذ بــدء األزمــة فريــق عمــل لمتابعــة ورصــد أخبــار الهيئــات المحليــة بغيــة متابعــة
احتياجاتهــا وتقديــم اإلســناد لهــا حينمــا يلــزم ذلــك ،وحــرص فــي تلــك األثنــاء علــى تعميــم ونشــر
هــذه األخبــار بهــدف إبــراز إنجــازات وجهــود طواقــم الهيئــات المحليــة التــي لــم تتــرك الميــدان،
فقــد أطلــق حمــات واســعة النطــاق عبــر كافــة أدواتــه اإلعالميــة.

بدعم من:

•برنامج اإلصالح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ

آلية التوزيع:
تــم توزيــع المــواد مــن خــال  19هيئــة محليــة فــي مختلــف المحافظــات شــكلت بدورهــا نقــاط
توزيــع مركزيــة لضمــان ســهولة اســتالم المــواد المخصصــة لــكل هيئــة محليــة عبــر التوجــه إلــى
أقــرب نقطــة عليهــا.
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على المستوى الوطني :صفقة
القرن واإلعالن عن خطط الضم

كان للوضــع السياســي
الحــرج الــذي نتــج عــن إعــان
إســرائيل عــن المخططــات
االســتيطانية لضــم وفــرض
الســيادة علــى أجــزاء مــن
تماهيا
األراضــي الفلســطينية
ً
مــع خطــة الرئيــس األمريكــي
المنتهيــة واليتــه دونالــد
ترامــب التــي عرفــت باســم
تأثيــرا
"صفقــة القــرن"،
ً
ـلبيا علــى الهيئــات المحليــة
سـ ً
اســتجابة
الفلســطينية.
لذلــك ،أعــد االتحــاد خطــة فــي
واقــع قــرارات القيــادة الفلســطينية وآليــة تعامــل الهيئــات المحليــة مــع هــذه المســتجدات بالتأكيد
علــى االلتــزام التــام مــن الهيئــات المحليــة بعــدم التعاطــي مــع أيــة جهــة إســرائيلية ،وأيــة مبــادرات
و/أو حلــول سياســية و/أو اقتصاديــة تســعى إلــى تقويــض دور الســلطة ،وقضــم صالحياتهــا.
موضحــا موقــف الهيئــات
صحفيــا
وأعلــن االتحــاد موقفــه الرافــض لقــرارات الضــم ،وأصــدر بيانً ــا
ً
ً
ومؤكــدا علــى أن الهيئــات
المحليــة مــن أيــة محــاوالت إســرائيلية للتواصــل المباشــر معهــم،
ً
المحليــة لــن تكــون أداة لتمريــر المخططــات الراميــة إلــى تقويــض طموحات الشــعب الفلســطيني
فــي الحريــة واالســتقالل وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.
وشــكل االتحــاد لجنــة خاصــة مــن أعضــاء هيئتــه التنفيذيــة لتطويــر خطــة حــول دور الهيئــات
المحليــة فــي إدارة هــذه األزمــة السياســية ،وقــد تــم وضــع تصــور آلليــة تعامــل الهيئــات المحليــة
مــع اإلجــراءات اإلســرائيلية المتوقعــة فــي عديــد مــن القضايــا والمواضيــع كالميــاه والكهربــاء
واالقتصــاد المحلــي والحفــاظ علــى الســلم األهلــي والنســيج االجتماعــي ،وفضــح جرائــم
وممارســات االحتــال ،والمســؤوليات والصالحيــات ،والوضــع المالــي للهيئــات المحليــة وأيــة
قضايــا أخــرى باالســتناد إلــى أربعــة مبــادئ رئيســية:
 .1االلتزام التام من االتحاد والهيئات المحلية بعدم إجراء أي اتصال مباشر مع االحتالل.
 .2االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يشكل عنوان الهيئات المحلية الفلسطينية الموحد.
 .3الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ـا باالتحــاد ،والمســتوى
 .4وجــود قنــاة اتصــال مباشــر ودائــم بيــن مســتوى الحكــم المحلــي ممثـ ً
السياســي.
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وأطلــق االتحــاد حملــة تحــرك دولــي واســع مــع كل الشــركاء واألصدقــاء فــي أنحــاء العالــم ،مــن
خــال توجيــه الرســائل اإلعالميــة علــى اختــاف محتوياتهــا إلــى كافــة المؤسســات والمــدن
الشــقيقة .وكــون الهيئــات المحليــة تحظــى بشــبكة عالقــات دوليــة كبيــرة مــن خــال عالقــات
الشــراكة والتوأمــة بيــن المــدن الفلســطينية ونظيراتهــا مــن دول العالــم ،فقــد تــم تعميــم رســالة
بـــ 3لغــات "العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية" علــى الهيئــات المحليــة إلرســالها لشــركائهم حــول
العالــم ،مــن أجــل فضــح مخططــات االحتــال بضــم أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية وفــرض
الســيادة القســرية عليهــا ،بمــا يتعــارض بشــكل واضــح مــع كل القوانيــن الدوليــة ومنظومــة
حقــوق اإلنســان التــي تنتهكهــا دولــة االحتــال ،وعمليــات القتــل الممنهــج ومصــادرة األراضــي
وهــدم المنــازل وإجــاء الســكان واالعتقــاالت اليوميــة.

إطالق مشروع تعاون فني بين هيئات محلية
فلسطينية وفرنسية تعزيزً ا للصمود الفلسطيني
فــي أعقــاب إعــان إســرائيل عــن
مخططــات الضــم االســتيطانية لضــم
وفــرض الســيادة القســرية علــى أجــزاء
مــن األراضــي الفلســطينية ،اســتجابت
 17هيئــة محليــة فرنســية لطلــب رئيــس
اتحــاد الهيئــات المحليــة م .موســى
حديــد عبــر رســالة رســمية خاطــب فيهــا
الهيئــات المحليــة الشــريكة والصديقــة
مــن أجــل فضــح مخططــات االحتــال
واالنتهــاكات التــي تتعــارض مــع كافــة
مطالبــا بدعــم
القوانيــن الدوليــة،
ً
صمــود الهيئــات المحليــة الفلســطينية ورفــع صوتهــا أمــام حكوماتهــم حــول العالــم.
وكانــت قــد أعلنــت الهيئــات المحليــة الفرنســية عــن رغبتهــا فــي إقامــة عالقــات شــراكة وتعــاون
فنــي مــع الهيئــات المحليــة الفلســطينية الواقعــة فــي منطقــة غــور األردن كــون  95%مــن أراضي
هــذه المنطقــة تخضــع لســيطرة االحتــال فيمــا يســمى بالمناطــق "ج" ،يأتــي ذلــك تأكيـ ًـدا علــى
التــزام الهيئــات المحليــة الفرنســية بدعــم صمــود المواطنيــن الفلســطينيين مــن خــال تحســين
الظــروف المعيشــية والتشــديد علــى االلتــزام بإنشــاء دولتهــم المســتقلة.
وكان قــد تــم تنظيــم ثــاث مؤتمــرات افتراضيــة عبــر تطبيــق زووم بيــن الهيئــات المحليــة
الفلســطينية ونظيراتهــا الفرنســية بمشــاركة المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه عناتــي قبــل
إنشــاء الشــراكات المذكــورة التــي تهــدف إلــى حشــد الــرأي العــام لدعــم صمــود الهيئــات المحليــة
الفلســطينية مــن ناحيــة ،وإلــى إقامــة تعــاون فنــي متعــدد الشــراكات مــن أجــل تلبيــة الخدمــات
األساســية للمواطنيــن الفلســطينيين فــي منطقــة غــور األردن مــن ناحيــة أخــرى ،وكان قــد أعطــى
رؤســاء الهيئــات المحليــة الفلســطينية األولويــة لدعــم القطــاع الصحــي فــي مناطقهــم مــن خــال
برامــج تدريــب وبنــاء قــدرات تســتهدف تلــك المناطــق.
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التواصل مع األعضاء

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
باالســتناد إلــى أهميــة
المســتقبلي
التخطيــط
المرتكــز علــى دراســة واقــع
الهيئــات المحليــة وإعــداد
خطــط تنســجم مــع احتياجــات
قطــاع الحكــم المحلــي
فــي فلســطين واحتياجــات
االتحــاد لتعزيــز قدرتــه فــي
التواصــل مــع أعضائــه
وشــركائه ،تــم التعاقــد مــع
مســؤول التواصــل فــي اتحــاد
البلديــات الهولنــدي الســيد
رود كورتــس إلعــداد دليــل
االتحــاد لالتصــال والتواصــل.

أجــرى االتحــاد اســتطالع رأي للهيئــات المحليــة لغايــات بحــث ودراســة الوضــع القائــم واســتمزاج
آراء أعضــاء االتحــاد حــول أفكارهــم ورؤيتهــم للمنهجيــات واآلليــات واألدوات الواجــب علــى االتحــاد
تبنيهــا فــي عمليــات االتصــال والتواصــل معهــم بهــدف تعزيــز الثقــة فــي االتحــاد مــن خــال تنظيم
سلســلة مــن حمــات العالقــات العامــة التــي تســتهدف هيئــات الحكــم المحلــي والشــركاء .ومــن
خــال توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي ،بصــورة رئيســية ،مــن أجــل التواصــل مــع أعضــاء
االتحــاد وشــركائه علــى الســواء.

ﺑﻠﺪﻳﺔ )(73.2%

ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮوي )(26.8%

ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻖ أو ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻲ"

أواﻓﻖ )(90.1%
ﻻ أواﻓﻖ )(9.9%

نتائج االستمارة:
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻘﺪس )(7%
اﻟﺨﻠﻴﻞ )(22.5%
رام اﻟﻠﻪ واﻟﺒﻴﺮة )(14.1%
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ )(8.5%

أرﻳﺤﺎ )(1.4%
ﻧﺎﺑﻠﺲ )(8.5%
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ )(4.2%
ﺟﻨﻴﻦ )(15.5%
ﻃﻮﻟﻜﺮم )(11.3%
ﻃﻮﺑﺎس )(4.2%
ﺳﻠﻔﻴﺖ )(2.8%
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ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻫﻴﺌﺘﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻲ )(4.2%
اﺳﺒﻮﻋﻲ )(21.1%
ﺷﻬﺮي )(57.7%
ﺳﻨﻮي )(11.3%

ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻳﺔ
ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد )(5.6%
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ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﺮاﺳﻼت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
راض ً
ﺟﺪا )(25.4%
ٍ
راض )(38%
ٍ
راض إﻟﻰ ٍ
ﺣﺪ ﻣﺎ )(22.5%
ٍ
راض )(11.3%
ﻏﻴﺮ
ٍ
راض ً
ﺟﺪا )(2.8%
ﻏﻴﺮ
ٍ

المراسالت الرسمية:

 112مراسلة رسمية

يتواصــل االتحــاد مــع كافــة أعضائــه عبــر البريــد اإللكترونــي والفاكــس ،عــدا عــن االتصــاالت
المباشــرة التــي تجــري فــي كال االتجاهيــن ســواء كانــت مكالمــات هاتفيــة أو مراســات رســمية أو
اجتماعــات وفعاليــات جــرى التنظيــم لهــا "عــن ُبعــد" بســبب الظــروف القائمــة ،وعــادةً مــا تنــدرج
المواضيــع التــي يتــم التواصــل مــع األعضــاء حولهــا فــي القضايــا التاليــة:

تنظيم مشاركة الهيئات المحلية في الفعاليات المحلية والدولية
دعوة للمشاركة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه
جائزة  Prize for Citiesحول المدن الشاملة من أجل تغير المناخ
مبادرة إبداع المعلم

ﻳﺮﺟﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻌﻜﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(94.4%
اﻟﻔﺎﻛﺲ )(59.2%
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ )(52.1%
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(15.5%
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(11.3%
رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ )(14.1%
ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ )(40.8%
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت )(40.8%
ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ )(50.7%
ﻣﺆﺗﻤﺮات ،ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ...اﻟﺦ )(33.8%

مشــاركة الهيئــات المحليــة فــي مقابــات حــول إجــراءات بخصــوص التغيــر المناخــي – UCLG-
MEWA
التقدم لمشروع بالشراكة مع اتحاد بلديات تراسيمينو  -التنمية المستدامة
لقاء مركز إبداع المعلم – سيناريوهات العودة إلى المدارس
برنامج  UNDPبخصوص شراكات الهيئات المحلية مع القطاع الخاص
المؤتمر السنوي لمنظمة إدارات المدن العالمية ICMA
ندوة حول "تمكين الهيئات المحلية من التعامل مع آثار االستجابة لـ"كوفيدUNDP – "19
برنامج تدريبي حول دبلوماسية المدن

وفقــا لتحليــل النتائــج ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة المتغيــرات التــي طــرأت علــى الوضــع العــام
ً
بســبب األزمــة الوبائيــة واألزمــات السياســية ،اســتكمل االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
مــا بــدأ بــه بشــأن توطيــد عــرى التواصــل مــع أعضائــه مــن خــال الحفــاظ علــى ديمومــة التواصــل
المباشــر والــدوري معهــم ،وارتكــز االتحــاد فــي عمليــات االتصــال والتواصــل مــع أعضائــه علــى
أســاس متابعــة احتياجاتهــم وتقييــم الوضــع القائــم مــن أجــل تقديــم الدعــم واإلســناد لهــم فــي
القضايــا التــي تســتحوذ أولويــة احتياجاتهــم.

متابعة المستجدات
االعتداءات التي تتعرض لها الهيئات المحلية
تحديث بيانات االتصال الخاصة بالهيئات المحلية في المحافظات المختلفة
استحداث هيئات محلية
تزويد االتحاد بأي تقارير متوفرة حول عمل الهيئات المحلية فترة الطوارئ
اعتداءات قوات االحتالل على الهيئات المحلية
المالحظات الخاصة بمجموعة من األنظمة والقوانين
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اإلعالن عن منح وبرامج تطويرية بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة
االستفادة من أنشطة برنامج اإلصالح في الحكم المحلي لتحسين إدماج الفئات المهمشة
تزويد الهيئات المحلية بمعدات ومواد وقائية
مشروع بالشراكة مع اتحاد بلديات تراسيمينو  -التنمية المستدامة
مشروع تمويل إلقامة محطات شمسية
مشاريع ممولة من االتحاد االوروبي

مراسالت إرشادية
سريان األحكام المتعلقة بفترة الطوارئ على األمهات العامالت في الهيئات المحلية
تقسيم فرق العمل في الهيئات المحلية خالل فترة الطوارىء
تعميم بخصوص ترشيد النفقات
مخاطبة المدن الصديقة حول العالم بشأن خطط الضم االستيطانية

مراسالت معلوماتية حول أبرز األنشطة ،وأوراق الموقف وقرارات االتحاد
ورقة موقف بخصوص أثر كورونا على الهيئات المحلية
موقف االتحاد من التعامل المباشر مع االحتالل
مخرجات االجتماع بوزير الحكم المحلي
مخرجات االجتماع برئيس الوزراء
خطة للتعامل مع متطلبات قرارات القيادة في التحلل من االتفاقيات
مخرجات اجتماع االتحاد مع مجلس القضاء األعلى
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اجتماعات المحافظات
فــي طليعــة العــام ،2020
جــرى التنظيــم لعقــد اجتماعــات
منتظمــة مــن قبــل إدارة االتحــاد
لكافــة المحافظــات وذلــك فــي
إطــار إطــاع الهيئــات المحليــة
علــى نشــاطات وخطــط االتحــاد
واإلطــاع علــى أوضاعهــم
واحتياجاتهــم والــدور المأمــول
مــن االتحــاد بخصــوص ذلــك.
وكان أولهــا تنظيــم زيــارة رســمية
لمحافظتــي طولكــرم وقلقيليــة
مــن أجــل االجتمــاع بالهيئــات
المحليــة فــي كلتــا المحافظتيــن
بحضــور رئيــس االتحــاد م .موســى
حديــد ،وأميــن صنــدوق االتحــاد م.
محمــد يعقــوب ،وعضــو الهيئــة
التنفيذيــة ريئيــس بلديــة قلقيليــة
د .هاشــم المصــري ،وعضــو
الهيئــة التنفيذيــة رئيــس بلديــة
عنبتــا حمداللــه حمداللــه ،وعضــو الهيئــة اإلداريــة رئيــس بلديــة عصيــرة الشــمالية حــازم ياســين،
والمديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبــد اللــه عناتــي إضافــة إلــى الطاقــم التنفيــذي لالتحــاد.
لكــن وبســبب األوضــاع االســتثنائية ،لــم تســتطع إدارة االتحــاد اســتكمال عقــد االجتماعــات
المذكــورة ،وتــم تعليــق برنامــج الزيــارات كجــزء مــن اإلجــراءات االحترازيــة فــي ظــل الوضــع الصحــي
الحــرج منــذ بــدء ظهــور جائحــة كورونــا ،إلــى أن اســتئنف ذلــك خــال الربــع األخيــر مــن الســنة بعقــد
اجتماعيــن واحــد مــع رؤســاء الهيئــات المحليــة فــي محافظــة قلقيليــة ،وآخــر فــي بلديــة حلحــول
مــع رؤســاء الهيئــات المحليــة فــي منطقــة شــمال الخليــل ،وقــد حضــره رئيــس االتحــاد م .موســى
حديــد ونائــب رئيــس االتحــاد أ .تيســير ابــو ســنينة ورئيــس بلدية حلحول الســيد حجــازي مرعب وعدد
مــن أعضــاء وموظفــي البلديــة والمديــر التنفيــذي م.عبداللــه عناتــي و رؤســاء الهيئــات المحليــة
شــمال الخليــل ،وتــم خــال اللقــاء الحديــث حــول العديــد مــن القضايــا التــي تهــم المنطقــة.

مخرجات اجتماع االتحاد مع وزير االتصاالت
ورشة عمل حول أنظمة الشكاوى واالستجابة لها في البلديات
ورشة عمل "توطين األهداف العالمية للتنمية المستدامة"
عرض تجارب البلديات اإليطالية في التنمية االجتماعية واالقتصادية
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مجلــس قــروي فقوعــة يقــدم لالتحــاد لوحــة
تذكاريــة لنبتــة "سوســنة فقوعــة" التــي
ـزءا مــن الهويــة الوطنيــة التــي يحــاول
تعتبــر جـ ً
االحتــال طمســها فــي محاولــة منــه لســرقة
تراثنــا وتاريخنــا الطبيعــي والثقافــي.
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التواصل مع األعضاء

مواقع التواصل االجتماعي
و إصدارات وانتاجات إعالمية
 68,000متابع عبر صفحة فيسبوك
تحديث دوري للموقع اإللكتروني
 400منشور على صفحة فيسبوك الخاصة باالتحاد
إطالق حملة واسعة باسم «هيئات الحكم المحلي في فلسطين وجائحة كورونا»
تحديث صفحة االتحاد على موقع «يوتيوب»
إطالق حملة تستهدف الهيئات المحلية في المناطق المسماة «ج»
إطالق حملة حول «وحدة الدعم الفني والقانوني»
التقرير السنوي عن األعوام 2019/2018
 2فيديو في فترة الطوارئ (خليك بالبيت ،جهود الهيئات المحلية)
 4فيديو عن االتحاد باللغة االنجليزية
 9تقارير إعالمية
 19تصريح صحفي
صحفيا
خبرا
ً
ً 10

 5نشرات حول الهيئات المحلية وجائحة كورونا
نشرات إعالمية
كتيب بعنوان «خارطة الطريق :توطين أجندة التنمية المستدامة »2030
حملة خاصة بالهيئات المحلية الواقعة في المناطق المسماة «ج»
حملة خاصة بوحدة الدعم الفني والقانوني
 50بوستر حول جهود الهيئات المحلية في جائحة كورونا
 10بانرز حول موضوعات عامة خاصة باالتحاد
 10بوسترات للتهنئة باألعياد والمناسبات الرسمية والدينية
38
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التواصل مع األعضاء التقرير السنوي 2020

بناء القدرات
وتيسير تبادل
الخبرات
40
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بناء القدرات وتيسير تبادل الخبرات
مشروع منصات تبادل الخبرات للهيئات المحلية
تهــدف "منصــات تبــادل الخبــرات" إلــى تعزيــز عمليــات التطويــر واإلصــاح 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 المحلي في فلســطين.

منصة الهندسة والتخطيط
تســتهدف منصــة الهندســة والتخطيــط دوائــر
الهندســة والتخطيــط فــي الهيئــات المحليــة،
وتهــدف المنصــة لتطويــر قــدرات أعضاءهــا
وتعزيــز أدائهــم فــي مواضيــع هندســية
وتخطيطيــة مــن خــال عــرض تجــارب وخبــرات
محليــة ،وقــد تــم إطــاق أعمــال المنصــة
وتحديــد مواضيــع العمــل بالشــكل التالــي:

ويتولــى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة مهمــة التنســيق والتنظيــم ألنشــطة منصــات
تبــادل الخبــرات بالشــراكة مــع برنامــج إصــاح الحكــم المحلــي فــي مؤسســة الـــ  GIZوبتمويــل مــن
الــوزارة الفيداراليــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي و التنميــة .BMZ

عدد المشاركين30 :
المحاور:

منصة العالقات العامة

•تعريــف باألجنــدة العالميــة للتنميــة
المســتدامة 2030
الموضوع:
1 .بنــاء القــدرات :تشــمل البروتوكــوالت
وكتابــة المقترحــات والخطــاب العــام
االجتماعــي
التواصــل
ووســائل
والمحتويــات الرقميــة ومراجعــة وســائط
المشــاريع وإدارة الفعاليــات.

تســتهدف منصة العالقات العامة مســؤولي
االتصــال والعالقــات العامــة فــي هيئــات
الحكــم المحلــي .وقــد تــم تحديــد أنشــطة
المنصــة بالتعــاون والتنســيق مــع دائــرة
العالقــات العامــة فــي وزارة الحكــم المحلــي
بالشــكل الــذي يضمــن دعــم التشــبيك
والتبــادل والتواصــل بيــن هيئــات الحكــم
المحلــي.
تــم إطــاق منصــة العالقــات العامــة بحضــور
ممثــا مــن بلديــات مختلفــة قامــوا
55
ً
بتحديــد المواضيــع ذات األولويــة ليتــم تبــادل
الخبــرات حولهــا مــن خــال أنشــطة المنصــة:
42

منصة الهندسة والتخطيط تعقد
ورشة عمل حول "توطين األهداف
العالمية للتنمية المستدامة"

الموضوع:
1 .إدارة المشاريع

•اإلطــار الوطنــي لألهــداف العالميــة
للتنميــة المســتدامة فــي فلســطين:
عهــود عنايــة ممثلــة وزارة الحكــم المحلــي

2 .نظم المعلومات الجغرافية

•مواءمــة أهــداف التنميــة المســتدامة فــي
عمليــات تخطيــط المــدن وبناءهــا

2 .التشــبيك :تســويق المدينــة والبلــدة؛
التواصــل مــع هيئــات الحكــم المحلــي
األخــرى؛ التواصــل مــع المانحيــن
والمنظمــات الداعمــة.

3 .التخطيــط الحضــري ومشــاريع إعــادة
تقســيم األراضــي فــي المناطق المســماة
"ج"

•دور االتحــاد فــي إســناد الهيئــات
المحليــة بعمليــات تبنــي أهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة

4 .قانون التنظيم والبناء

3 .االتصــال والتواصــل بين الهيئــات المحلية
والمواطنين.

5 .أهــداف التنميــة المســتدامة ،الهــدف 11
– المــدن المســتدامة

•عــرض تجــارب البلديــات فــي عمليــة
التوطيــن :أمــل هدهــد ممثلــة بلديــة
نابلــس ،ســمر التميمــي ممثلــة بلديــة
أريحــا

4 .التواصل واالستراتجيات العامة.
5 .اإلعالم وأهداف التنمية المستدامة

•األهــداف العالميــة والخطــة االســتراتيجية
التنمويــة المحليــة SDIP
•تمريــن تفاعلــي :توطيــن أهــداف التنميــة
المســتدامة فــي المدينــة الفلســطينية:
تحديــات وحلــول
43
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منصة المجالس القروية
تســتهدف هــذه المنصــة بشــكل رئيســي
المجالــس القرويــة فــي جميــع أنحــاء الضفــة
الغربيــة مــن أجــل دعمهــا وتطويــر قدراتهــا
وتعزيــز عالقتهــا بالمواطنيــن .وقــد تــم تحديــد
آليــة للعمــل مــع هــذه المجالــس علــى أســاس
المناطــق (شــمال ،وســط ،جنــوب) مــن أجــل
تســهيل الوصــول ألكبــر عــدد ممكــن مــن
المشــاركين.

منصة المجالس القروية – منطقة
الشمال:

بناء القدرات التقرير السنوي 2020

منصة المجالس القروية – منطقة
الوسط

منصة المجالس القروية – منطقة
الجنوب

بنــاء علــى إطــاق المنصــة فــي مدينــة رام
ً
اللــه ،أعطــى المشــاركون األولويــة للمواضيــع
التاليــة:

ـاء علــى إطــاق المنصــة فــي مدينــة الخليل،
بنـ ً
اتفــق المشــاركون علــى المواضيــع ذات
األولويــة لهيئاتهــم المحليــة:

الموضوع:

الموضوع:

1 .تحســين القــدرة الماليــة فــي المجالــس
القرويــة

1 .تحســين العالقــات مــع المواطنيــن
وتوعيــة مجتمعيــة

2 .تحسين العالقات مع المواطنين

2 .الموازنات المقروءة

3 .تحديات البناء والتخطيط الرئيسي

3 .تحســين القــدرة الماليــة فــي المجالــس
القرويــة

4 .العمل في المناطق المسماة "ج"

الموضوع:

5 .إدارة النفايات الصلبة

4 .تحديــد وتطويــر العالقــة بيــن المجالــس
القرويــة

1 .تحســين اإليــرادات الماليــة للمجالــس
القرويــة

االتحــاد
بسياســات
5 .التوعيــة
الفلســطيني للهيئــات المحليــة

2 .تحسين العالقات مع المواطنين

6 .العمل في المناطق المسماة "ج"

4 .التحديات واألنظمة الخاصة باألراضي
5 .النفايات الصلبة

44

تســتهدف هــذه المنصــة المــدراء المالييــن
فــي البلديــات وتتيــح لهــم تبــادل الخبــرات
والمعــارف مــن أجــل التغلــب علــى التحديــات
التــي يواجهونهــا.
تــم إطــاق منصــة اإلدارة الماليــة بمشــاركة
ماليــا وقــد تــم االتفــاق علــى تبــادل
 40مديـ ًـرا
ً
الخبــرات فــي المواضيــع التاليــة:

تــم إطــاق هــذه لمنصــة فــي مدينــة نابلــس،
وقــد أعطــى المشــاركون األولويــة للمواضيــع
التاليــة:

3 .تقييم ودراسة الجدوى االقتصادية

منصة اإلدارة المالية

الموضوع:
1 .البحث عن مصادر إيرادات جديدة
2 .التحليــل المالــي ودراســة التكاليف حســب
مركــز التكلفة
3 .الموازنــات :إعدادهــا والرقابــة عليهــا
وزيــادة فعاليتهــا وتطويــر آليــة المصادقــة
عليهــا
4 .تعزيــز إجــراءات مكافحــة الفســاد وتوعيــة
الهيئــات المحليــة بهــذا الموضــوع
5 .تفعيــل المشــاريع االســتثمارية مــن خــال
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
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منصة اإلبداع واالبتكار

منصة قطاع غزة

إن الهــدف مــن إطــاق هذه المنصة مشــاركة
األفــكار والمشــاريع المبتكــرة التــي تنفذهــا
الهيئــات المحليــة بهــدف تعميــم الفائــدة
حــول تجــارب هــذه الهيئــات فــي إدخــال أدوات
وطــرق وأســاليب جديــدة تزيــد مــن كفــاءة
عملهــا .وكانــت أولــى المواضيــع التــي تــم
طرحهــا بهــذا الخصــوص "نظــم المعلومــات
الجغرافيــة مفتوحــة المصــدر"

تــم اســتحداث منصــة جديــدة فــي قطــاع
غــزة لتعمــل علــى عديــد مــن المواضيــع
المتخصصــة بمجــاالت معينــة ،وتــم إطالقهــا
بمشــاركة  25بلديــة وتــم االتفــاق على العمل
ضمــن أربعــة محــاور رئيســية ومــن ثــم تحديــد
المواضيــع الفنيــة لــكل محــور:
1 .العالقات العامة

خــال إطــاق منصــة نظــم المعلومــات
الجغرافيــة مفتوحــة المصــدر قــرر المشــاركون
بحــث المواضيــع التاليــة:

3 .اإلدارة المالية

الموضوع:

4 .اإلبداع واالبتكار

1 .كيفية إنشــاء نظــام المعلومات الجغرافية
فــي البلديات
2 .اســتغالل نظــم المعلومــات الجغرافيــة
فــي تطبيقــات الشــؤون البلديــة
3 .إدارة البيانــات الكادســترائية فــي قواعــد
البيانــات المكانيــة

2 .الهندسة والتخطيط

مشروع مبادرة تعزيز الصمود للمناطق المسماة "ج"
2020 - 2018
بتنفيذ من:
•االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
•اتحاد البلديات الهولندي
بتمويل مشترك:
•االتحــاد األوروبــي /مســاهمة الصنــدوق
األوروبــي للتنميــة
•وزارة الشؤون الخارجية الهولندية
•وكالة التعاون البلجيكية
الهدف العام:
تعزيــز مســاهمة الهيئــات المحليــة
الفلســطينية فــي الحكــم وعمليــات التنميــة
فــي المناطــق المســماة "ج" ،كشــرط مســبق
وانفتاحــا وديمقراطيــة.
إنصافــا
لمجتمــع أكثــر
ً
ً
األهداف الخاصة:
1 .تعزيــز القــدرات المؤسســاتية والتشــغيلية
لالتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة.
2 .تمكيــن االتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة مــن القيــام بــدوره بالضغــط
والمناصــرة فيمــا يخــص القضايــا
المتعلقــة بالمناطــق المســماة "ج"
بالنيابــة عــن الهيئــات المحليــة باعتبارهــم
أعضــاء االتحــاد.
3 .تحســين قــدرات تجمــع خلــة الميــة فــي
تقديــم الخدمــات وتعزيــز التنميــة المحليــة
والمســاهمة فــي التكامــل اإلقليمــي.
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المجموعات المستهدفة:

األنشطة على مدار سنوات المشروع:

مختبر أرض:

اســتهدف المشــروع االتحــاد الفلســطيني
للهيئــات المحليــة بشــكل رئيســي لتعزيــز
وتنميــة قدرتــه فــي دعــم الهيئــات المحليــة
والدفــاع عنهــا ،كمــا يســتهدف تجمــع خلــة
الميــة المكــون لـــ  7تجمعــات مهمشــة تقــع
فــي المنطقــة المســماة "ج" شــمال شــرق
يطــا بمحافظــة الخليــل.

إعداد الخطة االستراتيجية 2022 – 2019

 6تجمعات:

إنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني لالتحاد

المستفيدون النهائيون:

تطوير الموقع اإللكتروني لالتحاد

المســتفيدون النهائيــون مــن المشــروع هــم
أعضــاء االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية
وهــم جميــع الهيئــات المحليــة الفلســطينية
–  413هيئــة محليــة ،باإلضافــة إلــى حوالــي
 7500مواطــن يعيــش فــي التجمعــات
الســبعة التابعــة لتجمــع خلــة الميــة.

تطوير مهارات المسؤولين في االتحاد

أنشطة المبادرة :
•إعــداد اســتراتيجية التواصــل الخاصــة
باالتحــاد
•إعداد دليل الحوكمة
•إعــداد خطــة االتحــاد للعمــل فــي تعميــم
منظــور النــوع االجتماعــي
•توقيــع اتفاقيــة التفاهــم مــع اتحــاد
البلديــات الليتوانــي
•حملــة توعويــة حــول التحديــات التــي
تواجههــا الهيئــات المحليــة فــي المناطــق
المســماة "ج"
• 3نشرات إعالمية

حفل إطالق الخطة االستراتيجية لالتحاد
طباعة النظام الداخلي لالتحاد

الترويــج لصحفــات االتحــاد علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي
دعم مشاركة االتحاد في الفعاليات الدولية
إصــدار النشــرات اإلعالميــة والحمــات
ا لتو عو يــة
ورشــة عمــل متخصصــة تحــت عنــوان "تعزيــز
التعــاون المناطقــي"
ورشــة عمــل "منظومــة أخالق منظمــة إدارات
المــدن العالمية"
إجــراء زيــارات ميدانيــة لمتابعــة عمــل
التجمعــات الشــريكة فــي مختبــر "أرض"
إعــداد خطــة إنشــاء وحــدة الدعــم الفنــي
والقانونــي ضمــن االتحــاد

•مجلــس الخدمــات المشــترك للتخطيــط
والتطويــر – ريــف شــرق بيــت لحــم
•تجمع برطعة
•تجمع بني زيد الغربية
•مجلس خدمات مشترك بيت لقيا
•المجلــس األول للخدمــات المشــتركة
جــورة عمــرة
•تجمع خلة المية
تعقــد هــذه التجمعــات اجتماعــات دوريــة مــن
أجــل تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا واســتعراض
ومشــاركة جملــة التجــارب والخبــرات التــي
اكتســبها كل تجمــع منــذ إطــاق أعمــال
مختبــر أرض بدعــم مــن برنامــج تطويــر
وإصــاح الحكــم المحلــي فــي وكالــة التنميــة
البلجيكيــة .ويــوكل لالتحــاد القيــام بــدوره فــي
قضايــا الضغــط والمناصــرة وتحســين قــدرات
التجمعــات فــي تقديــم الخدمــات وتعزيــز
التنميــة المحليــة والمســاهمة فــي التكامــل
اإلقليمــي.
أوراق سياسات ُأ ِع ّدت ضمن مختبر أرض:
•ورقــة سياســاتية حــول اســتحداث وحــدة
للعمــل المشــترك -بلديــة برطعــة
•ورقة سياساتية حول تجمع خلة المية

•حملــة حــول وحدة الدعــم الفني والقانوني
التابعة لالتحاد
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ورشة عمل حول أنظمة الشكاوى واالستجابه لها
الهــدف :تقييــم إجــراءات الشــكاوى وتقديــم
االقتراحــات والتعديــات الالزمــة وتطويــر
وفقــا
نظــام عمــل موحــد فــي إدارة الشــكاوى
ً
ألفضــل الممارســات بمــا يتماشــى مــع
المصلحــة العامــة.
الشــركاء :برنامــج اإلصــاح فــي قطــاع الحكــم
المحلــي فــي الـ GIZ
المحاور:
•نظــام الشــكاوى المعمــول بهــا فــي
الهيئــات المحليــة
•آليــات االســتجابة للشــكاوى فــي الهيئــات
المحليــة
•الصعوبــات التــي تواجــه الهيئــات المحليــة
فــي االســتجابة للشــكاوى
عدد المشاركين45 :
التوصيات:

إنشاء نظام إلجراءات الشكاوي واضح وتفصيلي

تنفيذ حمالت توعية وورش عمل تستهدف المجتمع المحلي فيما يتعلق بالشكاوى
إنشاء مؤشر للشكوى

إنشاء قسم تدقيق داخلي لضمان حل مشاكل الشكاوى

إنشــاء لجنــة اتصــال وتواصــل بيــن الهيئــات المحليــة والبرلمانــات الطالبيــة فــي المــدارس للتوعيــة
بالبيئــة ودورهــم فــي المجتمــع كأعضــاء فاعليــن

جزءا من اختصاصهم إلى االتجاه الصحيح
إعادة توجيه وأرشفة الشكاوى التي ليست ً
تطوير إطار عمل مع القطاع الخاص مثل شركات الكهرباء والمدارس
وضع إطار زمني لالستجابة للشكاوى
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ترجمة منشورات وإصدارات خاصة بمنظمة إدارات
المدن العالمية
أطلــق اتحــاد الهيئــات المحليــة العمــل
بمشــروع ترجمــة وثائــق وإصــدارات منظمــة
إدارات المــدن العالميــة  ICMAبموجــب
اتفاقيــة التفاهــم التــي تمنــح االتحــاد صالحية
الوصــول إلــى مكتبــة الـــمنظمة التــي تعتبــر
مــن أضخــم المكتبــات العالميــة لمــا فيهــا مــن
مراجــع وكتــب ودراســات ذات عالقــة بالحكــم
المحلــي بشــكل عــام ،وبــإدارات المــدن بشــكل
خــاص.

المشــروع تطمــح لتحقيــق التبــادل المعرفــي
بشــكل أوســع مــن خــال نشــر اإلصــدارات
المترجمــة ومشــاركتها مــع مؤسســات حكــم
محلــي ومؤسســات أكاديميــة فــي دول عربيــة
أخــرى.

اســتضاف االتحــاد الســيد كريســتوفر غيــري،
عضــو منظمــة  ،ICMAفــي فلســطين،
كأولــى الخطــوات العمليــة للمشــروع ،تــم
خــال هــذه الزيــارة تنظيــم زيــارات ميدانيــة
لبعــض البلديــات مــن أجــل فهــم واقــع
الهيئــات المحليــة الفلســطينية ،وكان مــن
ضمــن البلديــات المذكــورة بلديــة قلقيليــة،
وبلديــة رام اللــه ،وبلديــة بيــت ســاحور ،وبلديــة
نابلــس ،وبلديــة بيــت لحــم ،وبلديــة بيــت جاال.
وأتاحــت اللقــاءات التــي أجراهــا الســيد غيــري
مــع االتحــاد ومــدراء الهيئــات المحليــة –
أعضــاء شــبكة مــدراء المــدن فــي فلســطين –
وطاقــم برنامــج ماجســتير الحكومــة والحكــم
المحلــي فــي جامعــة بيرزيــت ،فرصــة االطــاع
عــن قــرب علــى واقــع الهيئــات المحليــة فــي
فلســطين وفهــم التحديــات والفــرص أمــام
تقديــم الخدمــات العامــة ،مــن أجــل اختيــار
اإلصــدارات األكثــر مواءمــة لواقــع القطــاع،
وبالتالــي توفيــر مراجــع ودراســات مترجمــة
للعامليــن فــي القطــاع مــن ناحيــة ،وللطلبــة
واألكاديمييــن مــن ناحيــة أخــرى.
أنهــى الســيد غيــري المســودة األولــى
الحقــا لزيارتــه التــي أجراهــا إلــى
للمشــروع
ً
فلســطين ،وتــم عرضهــا علــى االتحــاد –
إدارة االتحــاد وشــبكة مــدراء المــدن فــي
فلســطين – وشــركائه – برنامــج ماجســتير
الحكومــة والحكــم المحلــي بجامعــة بيرزيــت –
للبــدء فــي مراجعتهــا ومواءمتهــا مــع الواقــع
علمــا بــأن رؤيــة االتحــاد لهــذا
الفلســطيني،
ً
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تدريب حول شراكات الهيئات المحلية مع القطاع
الخاص

دور الهيئات المحلية في التنمية االجتماعية
واالقتصادية

الشركاء:

الشركاء:

•منظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات
المحليــة فــرع الشــرق األوســط وغــرب
آســيا UCLG – MEWA
•برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP
•مركــز اســطنبول الدولــي للقطــاع الخــاص
فــي التنميــة
•شركة كيبار التركية
محاور التدريب:
•تجربــة الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
•أبــرز التحديــات التــي تواجــه الهيئــات
المحليــة حــول العالــم فــي التوســع
الحضــري وتوطيــن أهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة
•كيفيــة التصــدي للتحديــات مــن أجــل إدارة
المــدن بطريقــة شــاملة
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي التحضــر
الشــامل
•تأسيس الشراكات البلدية
•تأثير االستثمار
•إدارة المخاطر
مدة التدريب :يومين
عدد المشاركين11 :
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مؤسسة فيلكوس اإليطالية
محاور البرنامج:
•أدوار الهيئــات المحليــة فــي دعــم قطــاع
إنتــاج العســل وطــرق الترويــج لــه
عدد المشاركين19 :
رئيــس مجلــس قــروي فقوعــة /بــركات
عرضــا حــول دور المجلــس
ً
قــدم
العمــري:
ّ
القــروي فــي دعــم وتطويــر قطــاع تربيــة النحــل
واســتمراريته وجــودة العســل
•أدوار الهيئــات المحليــة فــي دعــم قطــاع
إنتــاج زيــت الزيتــون ودور اتحــادات
البلديــات فــي تقديــم الدعــم
عدد المشاركين13 :
رئيــس بلديــة بيــت جــاال /نيقــوال خميــس:
اســتعرض األنشــطة والمبــادرات التــي
تطلقهــا البلديــة مــن أجــل تطويــر إنتــاج زيــت
الزيتــون والترويــج لمدينــة بيــت جــاال وارتبــاط
اســمها بقطــاع االنتــاج
•دعــم المنتجــات المحليــة كوســيلة للتطــور
وحمايــة وإعــادة إحيــاء األرض
عدد المشاركين16 :
رئيــس بلديــة عرابــة /أحمــد عارضــة :مشــاريع
البلديــة فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة المحليــة وخلــق فــرص عمــل
فــي القطــاع الزراعــي
رئيــس بلديــة يعبــد /أمجــد عطاطــرة :أنشــطة
البلديــة فــي دعــم المزارعيــن

نائــب رئيــس بلديــة بتيــر /أكــرم بــدر :حمايــة
األراضــي ،انتفاضــة بتيــر الخضــراء
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تدريب حول دبلوماسية
المدن والحوكمة المحلية

بناء القدرات التقرير السنوي 2020

اإلعالن عن منح وبرامج
تطويرية – بالتنسيق مع
المؤسسات الشريكة

1 .أنشــطة لتحديــد أولويــات الفئــات
المهمشــة فــي الخطــة االســتراتيجية
التنمويــة للمجلــس القــروي

مشروع تحسين القدرات و تحسين
مشاركة الفئات المهمشة في المجالس
القروية

2 .أنشــطة المســاءلة المجتمعيــة لتحســين
آليــات الحــوار مــا بيــن المجلــس القــروي
و مواطنيــه

مجاالت الدعم:

3 .أنشــطة تحســين القــدرة الماليــة للمجلــس
القروي
4 .أنشطة دعم التخطيط الفيزيائي للقرية

الشركاء:
•منظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات
المحليــة فــرع الشــرق األوســط وغــرب
آســيا UCLG-MEWA
•اتحاد البلديات التركيTBB :
عدد المشاركين21 :
المحاور:

5 .أنشــطة توفيــر معــدات مكتبيــة (أجهــزة
حاســوب ،طابعــات)...
بتمويل مشترك:
•الوكالة السويسرية للتنمية

•التعريف بدبلوماسية المدن
•دليل إرشادي للبروتوكول الدبلوماسي

برنامــج اإلصــاح فــي الحكــم المحلــي
لمؤسســة  GIZبالتعــاون مــع اتحــاد الهيئــات
ا لمحليــة

•الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي
•تحسين الحوكمة الرشيدة

لجنة االختيار:

•االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
•وزارة الحكم المحلي

•الوكالة السويسرية للتنمية

•برنامــج اإلصــاح فــي قطــاع الحكــم
المحلــي مؤسســة GIZ

عدد الهيئات المحلية المتقدمة66 :
عدد الهيئات المحلية التي تم اختيارها58 :
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أجــرى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
بالشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي  ،UNDPاســتبيانً ا تــم توزيعــه علــى
الهيئــات المحليــة مــن أجــل تقييــم القــدرات
واإلمكانيــات المتوفــرة ،ودراســة االحتياجــات
الالزمــة لتنفيــذ مشــاريع "إنشــاء محطــات
توليــد كهربــاء مــن الطاقــة الشمســية"،
وتحليــل المعلومــات وترشــيح هيئــات محليــة
لالســتفادة مــن مشــاريع ذات عالقــة وإنشــاء
الشــراكات مــع القطــاع الخــاص وغيــره مــن
الشــركاء .حيــث تــم جمــع معلومــات حــول
(توفــر األرض لتنفيــذ مشــاريع المحطــات
وبعدهــا عــن الشــبكة الكهربائيــة
الشمســيةُ ،
القائمــة ،وحالــة شــبكة الكهربــاء القائمــة،
والقــدرة الســتيعاب اإلنتــاج المتوقــع مــن
الطاقــة الشمســية ،وغيرهــا).
عــدد الهيئــات المحليــة التــي اســتلمت
االســتبيان114 :
عــدد الهيئــات المحليــة التي عبأت االســتبيان:
89

•الــوزارة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي و
التنميــة لجمهوريــة ألمانيــا المتحــدة
تنفيذ:

•أهــداف التنميــة المســتدامة كأداة ضغــط
لتعزيــز دبلوماســية المدينــة والتعــاون
الالمركــزي

مشاريع التعاون الالمركزي
الفلسطيني الفرنسي

مشروع إنشاء محطات توليد كهرباء
من الطاقة الشمسية

عــدد الهيئــات المحليــة التــي تــم اختيارهــا
فــي المرحلــة التجريبيــة3 :
عــدد الهيئــات المحليــة المقــرر اســتهدافها:
20
يتقــدم لمشــاريع التعــاون الالمركــزي
الفلســطيني الفرنســي الهيئــات المحليــة
الفلســطينية ممــن لديهــم عالقــة توأمــة أو
شــراكة مــع هيئــات محليــة فرنســية بهــدف
تعزيــز التعــاون والتوأمــات فيمــا بينهــا وتعزيــز
تبــادل الخبــرات فــي كافــة المجــاالت.
يتم تمويل هذه المشاريع من:
البلديــة الفلســطينية والبلديــة الفرنســية
ووزارة الخارجيــة الفرنســية ووزارة الحكــم
المحلــي فــي فلســطين.
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تمثيل هيئات
الحكم المحلي
56
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تمثيل هيئات الحكم المحلي

لقــاء حــواري :الهيئــات المحليــة ودورهــا فــي
ســيناريوهات العــودة إلــى المــدارس

يتولــى اتحــاد الهيئــات المحليــة مســائل تمثيــل هيئــات الحكــم المحلــي ومصالحهــا وإنجازاتهــا
علــى المســتوى المحلــي وفــي الســاحات الدوليــة مــن خــال إقامــة روابــط وتعزيــز الشــراكات
مــع الــوزارات ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الشــريكة ،بالتوقيــع علــى المزيــد
مــن مذكــرات التفاهــم التــي تتنــاول إقامــة التعــاون وتبــادل المعــارف معهــا ،وفتــح الفــرص
ودوليــا واالنخــراط فــي
محليــا
أمــام الهيئــات المحليــة للتعــرف علــى خبــرات وتجــارب نظيراتهــا
ً
ً
إقامــة عالقــات شــراكة وتوأمــة ،وإيجــاد قنــوات جديــدة للهيئــات المحليــة الفلســطينية للحصــول
علــى تمويــل مشــاريع مشــتركة مــع شــركائها الدولييــن ،والمشــاركة فــي األحــداث والمؤتمــرات
والمنتديــات المحليــة والدوليــة.

بتنظيم من :معهد ماس
بمشاركة:
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي
•منســقة السياســات فــي االتحــاد والء
حصارمــة

على المستوى المحلي

بتنظيم من :مركز إبداع المعلم
بمشاركة:
•رئيــس االتحــاد ،رئيــس بلديــة رام اللــه م.
موســى حديــد
إبداع المعلم واتحاد الهيئات المحلية
يتفقان على وضع إطار عمل
استراتيجي بينهما

جلسة حوارية :دور الهيئات المحلية في
مرحلة الطوارئ
بتنظيم من :مركز إبداع المعلم

جانب من تكريم مركز إبداع المعلم
التحاد الهيئات المحلية

جلســة حواريــة حــول "اآلثــار االجتماعيــة
لجائحــة كورونــا فــي الضفــة الغربيــة ومــا هــي
طبيعــة أشــكال الحمايــة االجتماعيــة المتوفرة
والالزمــة لمواجهتهــا"

•رئيسة بلدية بيت لقيا م .أريج عاصي
•رئيــس مجلــس قــروي فقوعــة أ .بــركات
العمــري
بحضــور :طلبــة ومعلميــن ومعلمات وممثلي
مؤسســات قاعديــة وأوليــاء أمــور /بــث مباشــر
عبــر إذاعــات صبــا اف ام ،ونســاء اف ام و24
اف ام.

شــارك فــي هذه الجلســة ممثلين عــن القطاع
الحكومــي ،والمحلــي والخــاص والمؤسســات
ضمــن مشــروع إعــداد دراســة حــول "اآلثــار
والتداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لجائحــة
كوفيــد -19علــى فلســطين"
جلســة حواريــة مــع معهــد مــاس "أهميــة
وجــود الحوكمــة ســريعة االســتجابة والشــاملة
فــي مواجهــة جائحــة كورونــا أو أيــة أزمــات
أخــرى مشــابهة"
بتنظيم من :معهد ماس
بمشاركة:
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي

بمشــاركة :عضــو الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد
رئيــس بلديــة بيتونيــا أ .ربحــي دولــة

•منســقة السياســات فــي االتحــاد والء
حصارمــة

بحضــور 65 :ممثــل مــن معلميــن و معلمــات
وطلبــة أنديــة النزاهــة ممثلــي/ات المجتمــع
المدنــي

شــارك فــي هذه الجلســة ممثلين عــن القطاع
الحكومــي ،والمحلــي والخــاص والمؤسســات
ضمــن مشــروع إعــداد دراســة حــول "اآلثــار
والتداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لجائحــة
كوفيــد -19علــى فلســطين"
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جلســة لمناقشــة دراســة "اإلنفــاق الحكومــي
علــى التعليــم اإللكترونــي"

ورشــة عمــل لنقــاش مســودة دليــل إجــراءات
عمــل لجــان الطــوارئ

بتنظيم من :مؤسسة مفتاح

بتنظيم من :إئتالف أمان

بمشــاركة :منســقة السياســات فــي االتحــاد
والء حصارمــة

بمشاركة:

مــن أجــل مناقشــة مخرجــات الدراســة التــي
تهــدف إلــى قيــاس اإلنفــاق الحكومــي علــى
سياســات التعليــم اإللكترونــي خــال أزمــة
"كورونــا"
جلســة نقاش مســودة دراســة حول "الحوكمة
والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل
االتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة فــي
فلســطين"
بتنظيم من :ائتالف أمان
بمشــاركة :المديــر التنفيــذي لالتحــاد م.
عبداللــه عناتــي

على المستوى الدولي

اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقية
تفاهم مع نظيره الليتواني
أبــرم االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة
اتفاقيــة تعــاون مــع نظيــره الليتوانــي،
بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن االتحاديــن وتعزيــز
الشــراكات بيــن الهيئــات المحلية الفلســطينية
ونظيراتهــا الليتوانيــة فــي مجــاالت االقتصــاد
والثقافــة والتعليــم والرياضــة والتعــاون
اإلنمائــي وتحســين اإلدارة العامــة وحمايــة
البيئــة وتغيــر المنــاخ والتنميــة الحضريــة
وإدارة الطاقــة وتنظيــم الخدمــات المجتمعية،
وتنظيــم النقــل المحلــي وكافــة المواضيــع
ذات االهتمــام المشــترك بيــن البلديــن.
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لقــاء بيــن اتحــاد الهيئــات المحليــة ونظيــره التركي
حــول أوضــاع الهيئــات المحليــة مــا بعــد "كورونا"

مؤتمــر "اتحــادات الهيئــات المحليــة وأدوارهــا
فــي توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة"

•عضــو الهيئــة التنفيذيــة رئيــس بلديــة
بيتونيــا أ .ربحــي دولــة
•رئيسة بلدية بيت لقيا م .أريج عاصي
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي

بتنظيم من :اتحاد البلديات التركي TBB
بمشاركة:

بتنظيم من:

•رئيس االتحاد م .موسى حديد

وكالــة خدمــات المجالــس البلديــة فــي عالــم
واحــد SKEW/Engagement Global

•رئيــس اتحــاد البلديــات التركــي فاطمــة
شــا هين

بمشاركة:

•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي

ورشــة عمــل "تمكيــن المجتمعــات المحليــة
مــن التعافــي الشــامل مــن فيــروس كورونــا"
بتنظيــم مــن :منظمــة المــدن المتحــدة
واإلدارات المحليــة فــي الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا

المدير التنفيذي لالتحاد م .عبدالله عناتي
منســقة السياســات فــي االتحــاد والء
حصا ر مــة
مخرجات:
تــم تطويــر أطــر عملية تســتعين بهــا االتحادات
فيمــا تنــوي تنفيذه من مشــاريع

بمشاركة:
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي
•منســقة السياســات فــي االتحــاد والء
حصارمــة
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حمايــة حقــوق اإلنســان فــي ســياق مــا بعــد
فايــروس كورونــا المســتجد

التمثيل التقرير السنوي 2020

المؤتمــر الســنوي لمنظمــة إدارات المــدن
العالميــة ICMA
بتنظيم منICMA :
بمشاركة:
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي

بتنظيــم مــن :المنصــة األوروبيــة للســلطات
المحليــة واإلقليميــة للتنمية PLATFORMA
بمشــاركة :المديــر التنفيــذي لالتحــاد م.
عبداللــه عناتــي

المنتــدى الثانــي للقــادة المحلييــن للشــراكة
بيــن االتحــاد األوروبــي والشــرق "التضامــن
معــا فــي
والتعــاون :كيــف نكــون أقــوى ً
الســنوات القادمــة”

بتنظيم من:
االتحاد األوروبي
بمشــاركة :المديــر التنفيــذي لالتحــاد م.
عبداللــه عناتــي

•أعضــاء شــبكة مــدراء المدن في فلســطين
– مــدراء البلديات

جلســة بعنــوان" :اســتجابة المــدن فــي الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا لجائحــة كورونــا:
التحديــات الراهنــة واإلعــداد للمســتقبل"
بتنظيــم مــن UN HABITAT :و UCLG-
M E WA
بمشــاركة :المديــر التنفيــذي لالتحــاد م.
عبداللــه عناتــي

منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية UCLG
يســعى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة مــن خــال عضويتــه الفاعلــة فــي
منظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات المحليــة
 UCLGإلــى فتــح األفــاق أمــام الهيئــات
المحليــة للمشــاركة فــي المبــادرات العالميــة
وتعزيــز الشــراكات الدوليــة وتكويــن التوأمــات
وإنشــاء خطــوط مباشــرة بيــن هيئــات محليــة
فلســطينية ونظيراتهــا مــن الــدول حــول
العالــم .كمــا يحافــظ االتحــاد علــى تواجــده
بشــكل متواصــل فــي اجتماعــات ولقــاءات
ومؤتمــرات فــرع المنظمــة فــي الشــرق
األوســط وغــرب آســيا  UCLG-MEWAمــن
أجــل تمثيــل الهيئــات المحلية وتوســعة قاعدة
األعضــاء مــن الهيئــات المحليــة الفلســطينية.
•رئيــس االتحــاد م .موســى حديــد عضــو
مشــارك فــي لجنــة مجلــس السياســات
العالمــي "الفــرص للجميــع ،الثقافــة،
ودبلوماســية المدينــة :مفتــاح التنميــة
المســتدامة"
•االتحــاد عضــور فــي المجالــس العالميــة
والمكتــب التنفيــذي لمنظمــة UCLG

جلســة بعنــوان" :عصــر مــا بعــد "كوفيــد :"19
بنــاء مســتقبل المــدن".

• 8أعضــاء فلســطينيين فــي المجلــس
العالمــي لمنظمــة :UCLG

بتنظيم من:

•االتحــاد ،بلديــة عصيــرة الشــمالية ،وبلديــة
بنــي نعيــم ،وبلديــة الخليــل ،وبلديــة
رام اللــه ،وبلديــة نابلــس ،وبلديــة بيــت
ســاحور ،وبلديــة تفــوح

UCLG-MEWA
بمشاركة:
المدير التنفيذي لالتحاد م .عبدالله عناتي

شــارك رئيــس االتحــاد الفلســطيني للهيئــات
المحليــة م .موســى حديــد فــي اجتمــاع
المكتــب التنفيــذي لمنظمــة المــدن المتحــدة
واإلدارات المحليــة فــرع الشــرق األوســط
وغــرب آســيا  ،UCLG-MEWAالــذي عقــد
عبــر تقنيــة زووم ،بحضــور المديــر التنفيــذي
لالتحــاد م .عبداللــه عناتــي بصفتــه الرئيــس
المشــارك فــي المنظمــة ،حيــث تضمــن
ـتعراضا للتقاريــر اإلداريــة وتقاريــر
ً
االجتمــاع اسـ
األنشــطة والبرامــج.

•االتحــاد رئيــس مشــارك فــي منظمــة
المــدن المتحــدة واإلدارات المحليــة فــرع
الشــرق األوســط وغــرب آســياUCLG-
MEWA
•االتحــاد عضــو فــي لجنــة التعــاون التنموي
ودبلوماســية المدن
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توطين أجندة التنمية المستدامة 2030

التنمية المستدامة التقرير السنوي 2020

•كتيب خارطة الطريق :توطين أهداف التنمية المستدامة

يسترشــد اتحــاد الهيئــات المحليــة فــي كافــة خططــه وبرامجــه بجــدول األعمــال العالمــي 2030
للتنميــة المســتدامة ،إيمانً ــا بــأن توطيــن هــذه األهــداف أمــر بالــغ األهميــة لضمــان االزدهــار
وتحقيــق التنميــة علــى المســتوى البعيــد ،مــن خالل ضمان تبني سياســات مســتجيبة لالحتياجات
وشــاملة للجميــع.
ويتمحــور الــدور الــذي يضطلــع بــه االتحــاد حــول إضفــاء الطابــع المحلــي علــى تنفيــذ أهــداف
ً
ً
فاعلــة فيهــا .مــع
مشــاركة
التنميــة المســتدامة مــن خــال ضمــان مشــاركة الهيئــات المحليــة
األخــذ بعيــن االعتبــار رؤيــة االتحــاد بــأن دور الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق خطــة عــام  2030يتجــاوز
بكثيــر الهــدف " 11جعــل المــدن والتجمعــات البشــرية شــاملة وآمنــة ومرنــة ومســتدامة".

•محتويــات إعالميــة :الهيئــات المحليــة تواجــه كورونــا وتســهم فــي تحقيــق أجنــدة التنميــة
المســتدامة 2030

أعــد االتحــاد مســودة مقتــرح مشــروع لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ،2030مــن أجــل
ضمــان تحقيقهــا وفــق منهجيــة واضحــة ،وبيئــة محفــزة ،وتحديــد كامــل لــأدوار والمســؤوليات،
ـول إلــى تحديــد وســائل التنفيــذ واســتخدام
الــذي تــم مــن خــال تحديــد األهــداف والغايــات وصـ ً
المؤشــرات لقيــاس ورصــد التقــدم.

األهداف االستراتيجية لتوطين أهداف التنمية المستدامة:
•الهــدف االســتراتيجي األول :تعزيــز قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي فــي تنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة علــى المســتويات المحليــة

•عضوية االتحاد في الفريق الوطني للهدف  11من أهداف التنمية المستدامة
•تطوير قدرات موظفي الهيئات المحلية:

•الهــدف االســتراتيجي الثانــي :رفــع وعــي الهيئــات المحليــة بأهــداف التنميــة المســتدامة
وكيفيــة مواءمتهــا فــي عمليــات التخطيــط والتنفيــذ علــى المســتوى المحلــي

»منصة الهندسة :ورشة عمل حول توطين أهداف التنمية المستدامة

•الهــدف االســتراتيجي الثالــث :تحســين اإلطــار القانونــي والسياســي لتعزيــز أدوار الهيئــات
المحليــة فــي تبنــي أهــداف التنميــة المســتدامة

»سلسلة من ورش العمل حول التنمية االقتصادية واالجتماعية

يتطلــع االتحــاد إلــى وضــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي قلــب التنميــة المحلية من خــال تعزيز
الملكيــة المحليــة لهــذه األهــداف ،وبالتالــي تعزيــز دور الهيئــات المحليــة فــي تنفيذهــا وتحقيقهــا
وتعزيــز دورهــا فــي صنــع السياســات وفــرض تدخالتهــا ووجودهــا كجــزء أساســي فــي تحقيــق
التنميــة ،عبــر الدعــوة إلــى الحوكمــة متعــددة المســتويات وتوفيــر إمكانيــات للعمــل بطريقــة
متكاملــة عبــر القطاعــات ومــع مختلــف أصحــاب المصلحــة.

أبرز األنشطة والمبادرات:
•مشروع دمج أهداف التنمية المستدامة بخطط الهيئات المحلية االستراتيجية SDIP
تــم تشــكيل لجنــة فنيــة مكونــة مــن االتحــاد ووزارة الحكــم المحلــي ومركــز اإلحصــاء الفلســطيني
وبرنامــج اإلصــاح فــي قطــاع الحكــم المحلــي مؤسســة الـــ GIZ
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•المشاركة في مؤتمرات ومنتديات حول التنمية المستدامة

»تدريب حول شراكات الهيئات المحلية مع القطاع الخاص
•تطوير قدرات موظفي االتحاد:
»تدريــب حــول توطيــن أهداف
التنميــة المســتدامة ،2030
بتنظيــم مــن منظمــة
 UCLGالعالميــة
التنميــة
فــي
»تدريــب
المحليــة
االقتصاديــة
االقتصــادي
"االنتعــاش
بعــد كوفيــد "19

»اتحادات الهيئات المحلية ودورها في توطين أهداف التنمية المستدامة 2030
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مشروع تعزيز وتعميم منظور النوع
محليا
االجتماعي
ً

فــي إطــار التــزام اتحــاد الهيئــات المحليــة بإعــداد سياســاته علــى نحــو يضمــن مراعــاة مختلــف
االحتياجــات وعلــى نحــو يضمــن التمكيــن لــكال الرجــال والنســاء .طــور االتحــاد رؤيتــه بخصــوص
تعزيــز وتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي علــى المســتوى المحلــي ،وأعــد خطــة عمــل تســعى إلــى
تعزيــز الظــروف المواتيــة التــي تتيــح المزيــد مــن الفــرص
أمــام النســاء للوصــول إلــى عمليــة صناعــة القــرار علــى
المســتوى المحلــي علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.
توضــح خطــة العمــل المذكــورة أهــم التدخــات التــي
ســينفذها االتحــاد بخصــوص قضايــا النــوع االجتماعــي
بمــا يتــواءم مــع األهــداف االســتراتيجية المدرجــة ضمــن
خطــة االتحــاد االســتراتيجية  ،2022 – 2019وتســعى
هــذه التدخــات لتمكيــن االتحــاد مــن تعزيــز الممارســات
القائمــة علــى دمــج النــوع االجتماعــي وتوفيــر األدوات
التــي تضمــن دمــج مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين
ضمــن سياســاته وسياســات أعضائــه.

الهدف االستراتيجي األول:
تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية لالتحاد في مجال النوع االجتماعي:
وفقا لمنظور النوع االجتماعي.
1 .جمع البيانات لالتحاد وتصنيفها وتحليلها
ً
2 .ربــط األولويــات االســتراتيجية الجندريــة بأهــداف الخطــة االســتراتيجية القادمــة لالتحاد -2023
.2026

4 .رفع وعي المواطنين من كال الجنسين بأهمية المشاركة في االنتخابات المحلية.
5 .تشكيل منصة النوع االجتماعي من ممثلين عن الهيئات المحلية.
6 .تعزيــز قــدرات ممثلــي منصــة النــوع االجتماعــي ومشــاركتهم مــن خــال المشــاريع واألنشــطة
والموازنــات المعـ ّـدة بمــا يســتجيب لمتطلبــات النــوع االجتماعــي.
7 .تعزيز معرفة البلديات والمجالس القروية بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف االستراتيجي الثالث:
الحشــد والمناصــرة والدفــاع عــن مصالــح الهيئــات المحليــة واحتياجاتهــا على المســتويين المحلي
والدولي:
1 .رفع الوعي بأهمية الكوتا النسائية ورفع نسبتها في االنتخابات المحلية.
2 .تمكيــن قــدرات النســاء المنتخبــات لقيــادة الهيئــات المحليــة لضمــان فاعليتهــم فــي العمــل
البلــدي.
3 .تعزيــز معرفــة القيــادات السياســية المحليــة بأهميــة التعديــات القانونيــة والتشــريعية التــي
تكفــل االســتجابة للنــوع االجتماعــي.
ودوليــا حــول توطيــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
محليــا
4 .تبــادل الخبــرات والتجــارب
ً
ً
المســتدامة.
5 .عقــد شــراكات مــع مؤسســات أكاديميــة مــن أجــل إجــراء أبحــاث سياســاتية حــول النــوع
االجتماعــي.
6 .مراجعة وتطوير األنظمة واإلجراءات حول تعزيز النوع االجتماعي في الهيئات المحلية.

3 .إعداد الموازنة المالية لالتحاد بما يستجيب لمتطلبات النوع االجتماعي.

الهدف االستراتيجي الثاني:
االرتقاء بمستوى قدرات الهيئات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين:
1 .إعــداد الخطــط االســتراتيجية والمشــاريع والموازنــات للهيئــات المحليــة بمــا يســتجيب
لمتطلبــات النــوع االجتماعــي.
2 .تقديم الخدمات على المستوى المحلي بما يستجيب لمتطلبات النوع االجتماعي.
3 .رفع المشاركة المجتمعية لكال الجنسين في األنشطة التي تعقدها الهيئات المحلية.
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الضغط والمناصرة

يحــرص اتحــاد الهيئــات المحليــة علــى وضــع األولويــات المحليــة فــي مقدمــة الخطــط
واالســتراتيجيات الوطنيــة ،وتعزيــز دور هيئــات الحكــم المحلــي فــي صنــع السياســات ،وتعزيــز
الصالحيــات الممنوحــة لهــا ،مــن خــال توفيــر صــوت للهيئــات المحليــة فــي الحــوارات الوطنيــة
والتواجــد فــي كافــة الفعاليــات واالجتماعــات واللجــان ذات العالقــة.
عضوية االتحاد في اللجان المتخصصة في قطاع المحلي:
اللجنة الوطنية لتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
الفريق الوطني للهدف  11من أهداف التنمية المستدامة
اللجنة الخاصة بإعداد اإلطار االستراتيجي للتحول إلى بلديات إلكترونية للعام (.)2023 – 2019
الفريق الوطني للتنمية االقتصادية المحلية
اللجنة الفنية لتقييم المشاريع الريادية في مجال التنمية االقتصادية المحلية

الضغط والمناصرة التقرير السنوي 2020

وخــال العــام المنصــرم ،تصاعــدت مطالــب االتحــاد بتوســيع وتعزيــز صالحيــات الهيئــات المحلية،
والجهــد المبــذول فــي الضغــط علــى الجهــات المعنيــة مــن أجــل تمكيــن الهيئــات المحليــة مــن
تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي كافــة حــدود أراضــي دولــة فلســطين ،وتطويــر البيئــة الالزمــة
لتفعيــل التكامــل بيــن الهيئــات المحليــة فــي المناطــق المتجــاورة ،وتوفيــر الموازانــات الالزمــة
للهيئــات المحليــة لتقديــم الخدمــات نيابــة عــن الحكومــة المركزيــة ،وتوفيــر الدعــم واإلســناد مــن
األجهــزة األمنيــة ال ســيما جهــاز الشــرطة إلنفــاذ القوانيــن ،وتعزيــز الشــراكة الوطنيــة مــع الحكومــة
ومؤسســاتها.

عمليات المناصرة:

أعباء متزايدة وأزمة مالية تعصف بالهيئات المحلية
خــال اجتمــاع الهيئــة التنفيذيــة التحــاد الهيئــات المحليــة مــع وزيــر الحكــم المحلــي :االتحــاد يطالــب
باإلســراع فــي تحويــل مســتحقات الهيئــات المحليــة علــى الحكومة
اشتية يعلن عن صرف جزء من المستحقات للهيئات المحلية بشكل شهري
اتحــاد الهيئــات المحليــة يحــذر مــن خطــورة االضطــرار إلــى تقليــص خدمــات البلديــات والمجالــس
القرويــة

اللجنة القطاعية لقطاع الحكم المحلي

اتحاد الهيئات المحلية يطالب بإيجاد حلول سريعة لمعالجة تداعيات أزمة كورونا

اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة القطاعية

وكيــل وزارة الحكــم المحلــي د .توفيــق البديــري :بدأنــا بتصميــم برنامــج لتمكيــن الهيئــات المحليــة
مــن خــال دعــم النفقــات التشــغيلية للهيئــات المحليــة ،ومشــاريع تحــت عنــوان "كثافــة العمــال"

الفريق الوطني إلعداد سياسة إحياء األماكن التراثية
اللجان الخاصة بتعديل األنظمة والقوانين
لجنة تنفيذ خطة الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص
الفريق الوطني لمأسسة العمل التطوعي
إن دور اتحــاد الهيئــات المحليــة فــي تمكيــن الهيئــات المحليــة لمواصلــة أداء مهامهــا فــي كافــة
ملحــة خاصــة فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي اســتجدت جــراء انتشــار
الظــروف ،يعتبــر ضــرورة ّ
فايــروس "كورونــا" وتداعياتــه ،كــون الهيئــات المحليــة فــي مقدمــة الجهــات المقدمــة للخدمــات
التــي تولــت مســؤولية تأميــن احتياجــات المواطنيــن اإلنســانية والمعيشــية وحمايتهــم فــي ظــل
مواجهــة أثــار "كورونــا".
وفــي الوقــت الــذي عملــت فيــه الحكومــة علــى إيجــاد بعــض الحلــول للقطاعــات المختلفــة ،بقيــت
الهيئــات المحليــة فــي موقــف متــأزم ناتــج عــن االنخفــاض الهائــل فــي إيراداتهــا ،أو حتــى توقــف
تمامــا ،فمــوارد الهيئــات المحليــة محــددة ومحــدودة ،وخصوصيــة الهيئــات
هــذه اإليــرادات
ً
المحليــة كونهــا ليســت مؤسســات حكوميــة وال مؤسســات قطــاع خــاص ،جعلتهــا غيــر قــادرة
علــى اســتغالل هــذه الحلــول المطروحــة مــن الحكومــة.
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خــال االجتمــاع برئيــس الــوزراء :االتفــاق علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة لتســوية ومعالجــة الديــون
والمســتحقات

تعزيز الشراكة الوطنية مع الحكومة ومؤسساتها
اجتمــاع اتحــاد الهيئــات المحليــة مــع مجلــس
الــوزراء
•المطالبــة بتعديــل قانــون الهيئــات المحليــة
وقانــون محاكــم الهيئــات المحليــة وقوانيــن
التنظيــم والبنــاء بمــا يضمــن منــح الهيئــات
المحليــة قــدرة أكبــر علــى تنفيــذ األنظمــة
والقوانيــن وحمايــة الهيئــات المحليــة
برؤســائها وأعضائهــا وطواقمهــا التنفيذيــة
مــن أيــة محــاوالت لخرق القوانيــن أو االعتداء
عليهــم
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أنظمة وقوانين

•رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى :نــدرس إعادة
مــكان انعقــاد محاكــم البلديــات إلــى مقــار
الهيئــات المحليــة

يكـ ّـرس اتحــاد الهيئــات المحليــة جهــوده ويخصــص مــوارده بمــا يكفل العمل علــى مراجعة األنظمة
والقوانيــن والسياســات العامــة ،مــن خــال تطويــر آليــة ممنهجــة لتقديــم التغذيــة الراجعــة حــول
السياســات والتشــريعات المتعلقــة بعمــل هيئــات الحكــم المحلــي.

•االتفــاق علــى إعــداد مذكــرة بمطالــب االتحــاد
واإلشــكاليات التــي تواجــه الهيئــات المحليــة
فيمــا يتعلــق بمحاكــم البلديــات لعرضهــا
علــى مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي

 .1مشروع نظام موظفي مجالس الخدمات المشتركة

•المطالبــة بتعديــل القــرار بقانــون رقــم 32
لســنة  ،2018وتعديالتــه بالقــرار بقانــون رقم
 20لســنة  ،2019بشــأن محاكــم البلديــات
اجتمــاع اتحــاد الهيئــات المحليــة مــع وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
•وزيــر االتصــاالت د .اســحق ســدر "توحيــد
الجهــود بيــن كافــة القطاعــات يســرع مــن
عجلــة التنميــة والتقــدم"
•االتحاد يســتعرض أبرز القضايا ذات العالقة
بحقــوق وأدوار الهيئــات المحليــة المرتبطــة
بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
•االتحــاد :تنظيــم العالقــة بيــن الهيئــات
المحليــة وقطــاع االتصــاالت سيســاهم
فــي الحفــاظ علــى حقــوق الهيئــات المحليــة
خاصــة وأن الهيئــات المحليــة تمتلــك البنــى
التحتيــة التــي تمكنهــا مــن إقامــة الشــراكات
مــع القطــاع الخــاص الســتثمار أصولهــا
و ممتلكا تهــا

 .2نظام ضريبة التربية

 .3مشروع نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور

 .4مسودة شجرة الحسابات الموحدة واألدلة الخاصة بها وبإعداد الموازنة
 .5مشروع قانون االتصاالت
 .6ضريبة رخص المهن

 .7تعليمات نظام موظفي الهيئات المحلية

 .8تعليمان بشأن أسس ومعايير تخمين العقارات لغايات ضريبة األبنية
 .9مشروع نظام التعرفة للمياه والصرف الصحي

 .10مشروع نظام ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية

معدل لنظام األبنية والتنظيم في الهيئات المحلية
 .11مشروع نظام
ِّ

أوراق موقف
•إعــداد ورقــة موقــف حــول "االضطــاع
بحــل أشــكال التمييــز والالمســاواة فــي
الســياق الفلســطيني".
•إعــداد ورقــة موقــف حــول "التنميــة
المســتدامة فــي ظــل واقــع فلســطيني
هــش "
•إعــداد ورقــة موقــف حــول "دور اتحــاد
الهيئــات المحليــة فــي توطيــن أهــداف
ً
محليــا".
التنميــة المســتدامة
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أوراق منهجية
•إعــداد ورقــة توضــح رؤيــة االتحــاد فــي
العمــل علــى تعميــم منظــور النــوع
ا ال جتما عــي .
•المشــاركة فــي بنــاء تصــور حــول رؤيــة
االتحــاد فــي التنميــة االقتصاديــة
ا لمحليــة .
•إعــداد مقتــرح حــول رؤيــة االتحــاد فــي
توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
•إعــداد ورقــة حــول عقــد الشــراكات بيــن
القطــاع العــام والخــاص.
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دليل الحوكمة:

تقرير الحوكمة

أعــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة دليــل الحوكمــة لهيئــات االتحــاد كأســاس لتحقيــق
أفضــل معاييــر الحوكمــة الرشــيدة مــن أجــل تعزيــز ثقــة أعضــاء االتحــاد بمؤسســتهم ،حيــث يعتبــر
هــذا الدليــل أداة مســاندة لرئيــس االتحــاد وأعضــاء هيئتيــه التنفيذيــة واإلداريــة واإلدارة التنفيذيــة
للقيــام بواجبهــم بصــورة منهجيــة ومنظمــة علــى أســس مهنيــة وإداريــة ســليمة ،وبمــا ينســجم
وروح القانــون المنظــم لعمــل االتحــاد ونظامــه الداخلــي ونصوصــه.
ينظــم الدليــل المذكــور عمــل الهيئــات التنظيميــة المختلفــة داخــل االتحــاد؛ مــن هيئــة عامــة ،إلــى
هيئــة تنفيذيــة ،إلــى اللجــان المختصــة المنبثقــة عــن الهيئــة التنفيذيــة ،إلــى اإلدارة التنفيذيــة
لالتحــاد ،حيــث يعتبــر أداة تعريــف أعضــاء هيئــات االتحــاد القدمــاء والجــدد وتوجيههــم بالمعلومات
المتعلقــة باالتحــاد ومهامــه ومســؤولياته وهيكليتــه وعملياتــه ،كمــا ويشــكل وســيلة لإلســهام
فــي تحقيــق الحوكمــة الرشــيدة واإلدارة الفعالــة لالتحــاد.

مبادئ الحكم الرشيد في االتحاد:
1 .اإلنصــاف :يتطلــب المعاملــة المتســاوية لجميــع األطــراف وذوي العالقــة مــع االتحــاد مــن
قبــل الهيئــة التنفيذيــة واإلدارة التنفيذيــة.
2 .الشــفافية :تتطلــب مشــاركة معلومــات فعليــة ودقيقــة وواضحــة وقابلــة للمقارنــة مــع
أطــراف وذوي العالقــة مــع االتحــاد فــي الوقــت المناســب.
3 .المســاءلة :تتطلــب اإلرشــاد والتوجيــه االســتراتيجي لالتحــاد ،وإشــراف الهيئــة التنفيذيــة
الفعــال علــى إدارة االتحــاد التنفيذيــة ومســاءلة الهيئــة التنفيذيــة أمــام الهيئــة العامــة .إضافــة
والفعــال للمــوارد بطريقــة تتماشــى مــع
إلــى ذلــك ،تعنــي المســاءلة؛ االســتخدام المشــروع
ّ
رســالة االتحــاد ورؤيتــه واســتراتيجيته واتفاقياتــه مــع الجهــات المانحــة الموقعــة لتحقيــق
النتائــج المســتهدفة.
4 .المســؤولية :يرتبــط بامتثــال االتحــاد لقوانيــن وأنظمــة دولــة فلســطين التــي تهــدف إلــى
حمايــة القيــم المجتمعيــة المشــتركة .تؤكــد مبــادئ الحوكمــة فــي االتحــاد علــى أن القوانيــن
تمثــل فقــط الحــد األدنــى مــن االمتثــال ،وأن الســلوك المســؤول الحقيقــي ال يمكــن تحقيقــه
إال مــن خــال التجــاوز الطوعــي للمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن.

تقرير الحوكمة التقرير السنوي 2020

هيئات االتحاد:
الهيئة العامة

تتكــون الهيئــة العامــة لالتحــاد مــن جميــع األعضــاء العامليــن المســددين لالشــتراكات الســنوية
حاليــا بحيــث تكــون
فــي االتحــاد .وتتكــون عضويــة االتحــاد مــن جميــع الهيئــات المحليــة القائمــة ً
جميــع الهيئــات المحليــة فــي فلســطين أعضــاء فــي االتحــاد ،وكذلــك الحــال بالنســبة للهيئــات
ـتقبل وفــق الشــروط الــواردة فــي النظــام الداخلــي لالتحــاد.
التــي ستنشــأ مسـ
ً

الهيئة اإلدارية
عضوا:
يشرف على االتحاد هيئة إدارية مكونة من 47
ً
1 .أعضــاء دائميــن عددهــم  17ويمثلــون الهيئــات المحليــة الرئيســية التــي تمثــل المــدن القائمــة
فــي مراكــز المحافظــات الفلســطينية
2 .أعضــاء غيــر دائميــن وعددهــم  30ولمــدة ســنتين يتــم انتخابهــم لمــدة ســنتين مــن قبــل الهيئــة
العامــة كل فــي منطقتــه

الهيئة التنفيذية
عضوا:
يدير االتحاد هيئة تنفيذية مؤلفة من 25
ً
عضوا يمثلون مراكز المحافظات
•17
ً
•عضوين من المحافظات الجنوبية
• 6أعضاء من المحافظات الشمالية ( 2وسط 2 ،شمال 2 ،جنوب)
•المناصــب اإلداريــة داخــل الهيئــة التنفيذيــة :رئيــس االتحــاد ،نائــب رئيــس ،أميــن الســر ،أميــن
الصنــدوق

تحقيق الحكم الرشيد:
يتبنــى االتحــاد سياســة واضحــة ويضــع كافــة األحــكام المنظمــة لعملــه بمــا يضمــن عــدم
اســتخدام االتحــاد فــي العالقــات الخاصــة باألعمــال ،تجنــب تضــارب المصالــح ،الحفــاظ علــى
ســرية المعلومــات ،تقديــم المعلومــات الدقيقــة والموثوقــة لإلعــام ،التعامــل بإنصــاف مــع
جميــع األطــراف ،عــدم التأثيــر علــى ســلوك المدققيــن ،االلتــزام باألســس النظامــة لسياســات
قبــول الهبــات والدعــم ،وتحقيــق المســاءلة والشــفافية.
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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
مراجعــة وتطويــر مســودات االتفاقيــات والتفاهمــات مــع المؤسســات المحليــة والدوليــة
ا لمختلفــة
مناقشة وتبني آليات وبرامج الضغط والمناصرة للدفاع عن حقوق الهيئات المحلية
إقرار الميزانيات الخاصة باالتحاد
اتخاذ القرارات الخاصة بموقف االتحاد من مشاريع األنظمة والقوانين
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اللجان المنبثقة عن االتحاد
يشــكل االتحــاد لجانً ــا متخصصــة دائمــة أو
مؤقتــه للتعامــل مــع المواضيــع والقضايــا
المختلفــة التــي يــرى االتحاد أنه من المناســب
إحالتهــا إلــى لجــان لتتولــى القيــام بهــا ويكــون
ذلــك بقــرار مــن الهيئــة التنفيذيــة.

اللجنة المالية:
تتولــى اللجنــة الماليــة متابعــة كافــة القضايــا
واألمــور الماليــة والمشــتريات والتوريــدات
الخاصــة بعمــل االتحــاد
•م .محمــد يعقــوب – أميــن الصنــدوق فــي
االتحــاد ورئيــس بلديــة طولكرم
•د ..هاشــم المصــري – رئيــس بلديــة
قلقيليــة

رفــع التوصيــات والمالحظــات الخاصــة بمشــاريع األنظمــة والقوانيــن إلــى الجهــات الحكوميــة
المعنيــة

•السيد سالم غروف – رئيس بلدية أريحا

مناقشة وإقرار تقاير اإلدارة التنفيذية لالتحاد

•السيد ربحي دولة – رئيس بلدية بيتونيا

دراسة القضايا المالية والعطاءات

•م .عبداللــه عناتــي  -المديــر التنفيــذي
لالتحــاد

المصادقة على دليل الموارد البشرية الخاص باالتحاد
المصادقة على دليل اإلجراءات المالية والمحاسبية الخاص باالتحاد
المصادقة على تقارير مدققي الحسابات والبيانات المالية لالتحاد
اســتعراض المشــاركات الرســمية ألعضــاء وممثلــي االتحــاد فــي اللجــان والمؤتمــرات المحليــة
والدوليــة
إصدار أوراق موقف وبيانات خاصة بأحداث مرتبطة بعمل الهيئات المحلية
مناقشة ورقة الموقف حول أثر كورونا على الهيئات المحلية وإقرار أبرز األولويات
بحث آلية لمعالجة األزمة المالية التي تواجه الهيئات المحلية
تشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة القضايا ذات األولوية
78

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 التعديــات
علــى مشــاريع األنظمــة والقوانيــن ذات
العالقــة ،وعقــد االجتماعــات مــع ذوي
العالقــة لضمــان تبنــي مواقــف وتمثيــل
متطلبــات الهيئــات المحليــة.

•أ .تيســير أبــو اســنينة – نائــب رئيــس
االتحــاد ورئيــس بلديــة الخليــل
•المحامــي أنطــون ســلمان – أميــن ســر
االتحــاد ورئيــس بلديــة بيــت لحــم
•د .هاشــم المصــري – رئيــس بلديــة
قلقيليــة
•د .نعمان عمرو – ممثل بلدية دورا
•أ .ناجي ردايدة – رئيس بلدية العبيدية
•م .عبداللــه عناتــي – المديــر التنفيــذي
لالتحــاد

لجنة العالقات المحلية:
تتولــى هــذه اللجنــة تنظيــم زيــارات إلــى
المحافظــات المختلفــة وعقــد اجتماعــات مــع
الهيئــات المحليــة فــي مختلــف المحافظــات،
بهــدف الحفــاظ علــى التواصــل المســتمر
والمتابعــة الحتياجــات الهيئــات المحليــة
•م .موســى حديــد – رئيــس االتحــاد ورئيــس
بلديــة رام الله
•د .هاشــم المصــري – رئيــس بلديــة
قلقيليــة
•د .نعمان عمرو – ممثل بلدية دورا

•أ .حجازي مرعب – رئيس بلدية حلحول

•م .حــازم ياســين – رئيــس بلديــة عصيــرة
الشــمالية
•م .عبداللــه عناتــي المديــر التنفيــذي
لال تحــا د

•م .موســى حديــد – رئيــس االتحــاد ورئيــس
بلديــة رام اللــه
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المكتب التنفيذي:
يتولــى المكتــب التنفيــذي تســيير األعمــال اليوميــة لالتحــاد تحــت إشــراف وإدارة المديــر التنفيــذي
لالتحــاد ،الــذي يقــوم بــدوره بإعــداد تقاريــر شــهرية مفصلــة عــن كل مــا يتعلــق بعمــل االتحــاد
وأنشــطته ،لرفعهــا للهيئــة التنفيذيــة ومناقشــتها واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها فــي اجتماعاتها
الدوريــة.
يواصــل المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العمــل ضمــن خارطــة الطريــق التــي حددتهــا الخطــة
االســتراتيجية المعــدة لألعــوام  ،2022 – 2019وحســبما ورد فيهــا فــإن الهــدف االســتراتيجي
األول وتدخالتــه تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والعملياتيــة لــدى االتحــاد لكــي يرتقــي
يقدمهــا ألعضائــه.
بمســتوى الخدمــات التــي ّ

المكتب التنفيذي التقرير السنوي 2020

تنمية قدرات موظفي االتحاد
يؤمــن االتحــاد بــأن التطويــر المهنــي عمليــة مســتمرة وينتهــج سياســة تقــوم علــى بنــاء وتعزيــز
قــدرات العامليــن فيــه وتطويــر معرفتهــم ومهارتهــم وإنتاجيتهــم .وتُ عتبــر عملية تطويــر المؤهالت
والمهــارات المطلوبــة مســؤولية الموظــف بقــدر مــا هــي مســؤولية االتحــاد ،لذلــك يســعى
االتحــاد مــن خــال شــركائه علــى توفيــر أنشــطة وبرامــج ودورات تدريبيــة لموظفيــه وفــق الحاجــة
وحســب االختصــاص.

برنامج تدريبي حول إدماج قضايا
النوع االجتماعي في عمل المجالس
المحلية والبلدية في فلسطين

بمشاركة :منسقة السياسات والء حصارمة

استكمال مأسسة االتحاد:

محاور التدريب:

إصدار تقرير مدقق الحسابات عن العام 2019
إعداد وإقرار النظام المالي ونظام المشتريات
إعداد النماذج المالية
إجــراء تقييــم وقيــاس ألداء االتحــاد بالتعــاون مــع شــركة الوفــا لالستشــارات الماليــة والخدمــات
المحاســبية
إعداد دليل الموارد البشرية
إعداد النماذج الخاصة بكافة الشؤون اإلدارية الناظمة للموارد البشرية

بمشــاركة :منســقة السياســات فــي االتحــاد
والء حصارمــة
محاور التدريب:
•التعــرف علــى مفهــوم النــوع االجتماعــي
والمفاهيــم ذات العالقــة العدالــة،
واإلنصــاف ،وتكافــؤ الفــرص ،وبيئــة
عمــل الئقــة

إعداد مدونة السلوك المهني

•التعــرف علــى تأثيــر الثقافــة والتنشــئة
المجتمعيــة فــي تحديــد أدوار النــوع
ا ال جتما عــي

إعداد استراتيجية التواصل الخاصة باالتحاد

•عــرض اإلنجــازات والتحديــات وطــرق
مواجهــة التحديــات بهــدف تعميــم
وتضميــن قضايــا النــوع االجتماعــي فــي
عمــل البلديــة

إعداد دليل الحوكمة
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برنامج تدريبي حول تصميم
وتخطيط المشاريع واألنشطة
المستدامة والمدرة للدخل في
البلديات

•فحــص قــدرات البلديــة فيمــا يخــص
تصميــم وإدارة المشــاريع المــدرة للدخــل
•التعــرف علــى اإلطــار المفاهيمــي
للمشــاريع المــدرة للدخــل
•توليد أفكار حول مشاريع مدرة للدخل
•وضــع خطــة عمــل لتطويــر مشــروع مــدر
للدخــل
•تطوير مشروع مدر للدخل ومناقشته
•التعــرف علــى عناصــر المشــروع المــدر
للدخــل
•صياغة األفكار
•تطوير نموذج المشروع المدر للدخل
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تدريب حول شراكات الهيئات
المحلية مع القطاع الخاص
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تدريب حول دبلوماسية المدن
والحوكمة المحلية

تدريب حول "ابتكار مناطق
متماسكة"
بمشــاركة :المديــر التنفيــذي لالتحــاد م.
عبداللــه عناتــي

تدريب حول توطين أهداف التنمية
المستدامة  ،2030بتنظيم من
منظمة  UCLGالعالمية

محاور التدريب:
•الشراكة من أجل االبتكار
بمشاركة:
بمشاركة:
•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي
•منسقة السياسات والء حصارمة
محاور التدريب:
•تجربــة الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
•أبــرز التحديــات التــي تواجــه الهيئــات
المحليــة حــول العالــم فــي التوســع
الحضــري وتوطيــن أهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة
•كيفيــة التصــدي للتحديــات مــن أجــل إدارة
المــدن بطريقــة شــاملة
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي التحضــر
الشــامل
•تأسيس الشراكات البلدية
•تأثير االستثمار
•إدارة المخاطر
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•المديــر التنفيــذي لالتحــاد م .عبداللــه
عنا تــي
•منســقة اإلعــام والعالقــات العامــة نديــن
نخلة
محاور التدريب:

•االبتكار في االقتصاد
•االبتكار من أجل التحول المحلي

تدريب حول إدارة التراث والترويج
له في مدينة ليون – فرنسا

•التعريف بدبلوماسية المدن

•الحوكمــة الرشــيدة علــى المســتوى
ا لمحلــي
•تحسين الحوكمة الرشيدة

محاور التدريب:
•الفــرق بيــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة
وأهــداف التنميــة المســتدامة 2030
•تعريــف توطيــن
ا لمســتد ا مة

•دليل إرشادي للبروتوكول الدبلوماسي
•أهــداف التنميــة المســتدامة كأداة ضغــط
لتعزيــز دبلوماســية المدينــة والتعــاون
الالمركــزي

بمشــاركة :منســقة اإلعــام والعالقــات
العامــة نديــن نخلــة

بمشــاركة :منســقة اإلعــام والعالقــات
العامــة نديــن نخلــة
محاور التدريب:
•اكتســاب المعرفــة الميدانيــة حــول تنــوع
ممارســات الحفــاظ علــى التــراث والترويــج
لــه

أهــداف

التنميــة

•دور الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق التنمية
المســتدامة علــى المســتوى المحلــي:
خارطــة الطريــق
•دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي
عمليتــي التخطيــط والتنفيــذ
•التقييم والتوثيق

•مقابلــة المنظمات الفرنســية والســلطات
المحليــة العاملــة فــي مجــال التــراث
•إنشــاء شــبكات وتبــادل الخبــرات حــول
مواضيــع مشــتركة
•اكتســاب فهم حول الصلة بين التماســك
االجتماعــي والحفــاظ علــى التــراث وتعزيــز
القــدرات المتعلقــة بــإدارة التــراث العــام
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تدريب حول التراث الثقافي –
التراث المهدد بالخطر :البلدة
القديمة في الخليل كحالة دراسية
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تدريب حول مهارات التواصل
باستخدام منصات التواصل الرقمي
 -بتنظيم من GIZ

تدريب حول استراتيجيات الشراكات الدولية ،والتخطيط التنموي
االستراتيجي ،تسويق المدينة  -البلدية - بتنظيم من GIZ
بمشــاركة :منســقة اإلعــام والعالقــات العامــة
نديــن نخلــة
محاور التدريب:
•مقدمــة تعريفيــة باســتراتيجيات الشــراكة
الدوليــة والتخطيــط التنمــوي االســتراتيجي
وتســويق المدينــة

بمشــاركة :منســقة اإلعــام والعالقــات
العامــة نديــن نخلــة
محاور التدريب:

بمشــاركة :منســقة اإلعــام والعالقــات
العامــة نديــن نخلــة

•أســس اســتراتيجيات الشــراكة الدوليــة
ومتطلبــات إدارة الشــراكة الدوليــة للبلديــات

محاور التدريب:

•اعتبــارات تقييــم مفهــوم الشــراكة الدوليــة
لمشــروع مــا ونمــوذج مذكــرات التفاهــم

•مفهــوم الحمــات اإلعالميــة وأهــداف
اســتخدامها

•متطلبات دراسة الجدوى

•المصطلحــات الخاصــة بالحفــاظ علــى
التــراث

•المنصــات التــي مــن الممكــن توظيفهــا
لنشــر الحملــة علــى أوســع نطــاق

•إدارة العقــود وإطــار عمــل اســتراتيجيات
االتصــاالت الدوليــة والتخطيــط التنمــوي االســتراتيجي

•إعداد خطط تنفيذ الحمالت

•تسويق المدينة

•التــراث العالمــي وإعطــاء نبــذة صغيــرة عــن
تاريــخ تشــكل الفكــرة وتبلورها

•خطــوات إعــداد المحتــوى وإدارة التواصــل
مــع الشــركاء الدولييــن

•مقدمــة عامــة عــن معنــى التــراث وأهميــة
الحفــاظ عليــه

•إطــار عمــل اليونســكو لحمايــة التــراث
ا لعا لمــي
•مســؤوليات الــدول األعضــاء ولجنــة
التــراث العالمــي والمؤسســات ذات
الصلــة فــي عمليــة الحفــاظ وتســجيل
المواقــع ومراقبتهــا
•المخاطــر التــي تواجــه التــراث المعمــاري
فــي فلســطين
•أدوار الهيئــات العامــة والمحلية والمجتمع
المحلــي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة
وإزالــة الخطــر عنهــا
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