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كلمة رئيس االتحاد

لمواجهــة  محكمــة  باســتراتيجيات   2021 العــام  خــالل  ســعينا 
تبعــات جائحــة كورونــا التــي اســتمرت فــي إلحــاق الضــرر بمختلــف 
القطاعــات ال ســيما قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين، ومــا 
أزمــات وعقبــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة  تبعهــا مــن 
وأمنيــة، فــي ظــل تصاعــد األحــداث السياســية نتيجــة الحملــة 
علــى  المتواصلــة  والهجمــات  االحتــالل  شــنها  التــي  الشرســة 
المســجد األقصــى وممارســاته العدوانيــة علــى القــدس ومدننــا 
ــر  ــر والتطهي الفلســطينية داخــل الخــط األخضــر والتهويــد والتهجي
العرقــي فــي حــي الشــيخ جــراح والجرائــم التــي ارتكبهــا علــى 
غــزة وكل ممارســاته التــي تناهــض األعــراف والمواثيــق الدوليــة 

واإلنســانية. 

أولينــا اهتماًمــا خاًصــا لفضــح ممارســات االحتــالل وعــرض إجراءاتــه التــي تهــدف إلــى التضييــق علــى المواطنيــن أمــام كافــة 
المؤسســات والمــدن الشــقيقة مــن خــالل شــبكة العالقــات الواســعة مــع المؤسســات الدوليــة النظيــرة، ومشــاركاتنا فــي 
المنتديــات والمؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تســليط األضــواء علــى مــا يحصــل فــي فلســطين وعلــى مــا تعانيــه 
الهيئــات المحليــة مــن جهــة، وتقديــم نمــوذج قائــم علــى تبــادل المهــارات والمعرفــة والتعــاون المشــترك مــن جهــة أخــرى. 
لــم تتــوانَّ هيئاتنــا المحليــة عــن العمــل كإطــار وطنــي جامــع، مــن خــالل الممارســة الفعليــة لمفهــوم التكامــل مــع أطيــاف 
وفعاليــات المجتمــع المحلــي وتنظيماتــه السياســية واالجتماعيــة، والشــراكة مــع القطــاع الخــاص ومــع القطــاع األهلــي 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن لدعــم الصمــود الفلســطيني ال ســيما خــالل 

أشــد المراحــل خطــورة وحساســية.
واســتطاعت االنتخابــات المحليــة، كمــا جــرت العــادة، أن تشــّكل أمــالً بعــودة الحيــاة الديمقراطيــة إلــى النظــام السياســي 
ــى كافــة المســتويات، وهــو مــا يضــع رؤســاء وأعضــاء  ــة عل ــة الديمقراطي ــار للعملي الفلســطيني ومدخــالً إلعــادة االعتب
المجالــس المنتخبــة الجــدد أمــام مســؤوليات أبعــد بكثيــر مــن خدمــات البلديــة، مــن أجــل إيجــاد آليــات واســتراتيجيات لتعزيــز 

صمودنــا ولكــي يكــون لدينــا وطــن آمــن مــن أي اســتهداف لمســتقبلنا وطموحاتنــا بالعيــش الحــر والمســتقل.
وبالتــوازي مــع كل ذلــك، أكمــل االتحــاد تصميــم مشــروع خطــة عمــل االتحــاد متعــددة الســنوات 2022 – 2025 الممــول 
بشــكل رئيســي مــن االتحــاد األوروبــي لتعزيــز دور االتحــاد كممثــل للهيئــات المحليــة ولتعزيــز تعــاون الهيئــات المحليــة فــي 
تقديــم الخدمــات والتنميــة التشــاركية المحليــة، وتحســين المســاهمات فــي التكامــل اإلقليمــي، ال ســيما فــي المناطــق 
المســماة "ج"، بحيــث يتصــل المشــروع باألولويــات االســتراتيجية لـــالتحاد وأولويــات قطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين 

وكذلــك جــدول األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة 2030.
ــة مرهــون بإحــراز التقــدم المســتمر فــي جعــل  ــات المحلي ــل األجــل للهيئ ــق النمــو المســتدام طوي إن المســار نحــو تحقي
ــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة، لهــذا ســيواصل االتحــاد العمــل فــي  ــع وآمن المجتمعــات البشــرية شــاملة للجمي
مجــاالت الضغــط والمناصــرة والتمثيــل بالتناغــم مــع الحكومــة ومؤسســاتها والمؤسســات المحليــة والدوليــة الشــريكة، 
مــن أجــل تعظيــم وتوحيــد الجهــود فــي رفــع قــدرات الهيئــات المحليــة، والعمــل علــى تهيئــة البيئــة القانونيــة المناســبة 
المتجاوبــة مــع متطلبــات التنميــة مــن خــالل إعــداد وتعديــل ومراجعــة وتحديــث مختلــف القوانيــن والسياســات واألنظمــة 
المرتبطــة بقطــاع الحكــم المحلــي، إضافــة إلــى تمكيــن الهيئــات المحليــة مالًيــا وفنًيــا وإدارًيــا مــن خــالل تعزيــز مبــدأ 

ــر خدماتهــا. ــة لتوســيع صالحياتهــا وتطوي ــات المحلي ــة فــي عمــل الهيئ الالمركزي
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ووجــدت هيئاتنــا المحليــة نفســها أمــام مســؤوليات وأعبــاء متعاظمــة رافقهــا تعثــر فــي المــوارد علــى اختــالف طبيعتهــا، 
تأثــرت هيئاتنــا المحليــة باألزمــة الماليــة التــي واجهتهــا حكومــة دولــة فلســطين، وتأثــرت باإلجــراءات اإلســرائيلية القمعيــة 
الممنهجــة إلحبــاط كل محــاوالت البنــاء والتطويــر لدولتنــا ومؤسســاتنا. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار آثــار الجائحــة وتداعياتهــا، 
إال أن العالــم اتجــه للتخطيــط لمرحلــة التعافــي مــا بعــد الجائحــة، فُأعيــد ترتيــب األولويــات بمــا يشــمل القضايــا واألولويــات 

التــي ظهــرت باالســتناد إلــى االحتياجــات التــي اســُتجدت. 

فــي االتحــاد، واصلنــا جهودنــا لتعزيــز إمكانيــات وقــدرات الهيئــات المحليــة الفلســطينية مــن خــالل العمــل مــع وزارة الحكــم 
المحلــي علــى مجموعــة مــن األنظمــة والقوانيــن والسياســات ذات العالقــة بعمــل الهيئــات المحليــة، إضافــة إلــى 
اســتمرارنا بتنفيــذ التدريبــات وبرامــج تطويــر القــدرات بشــكل مدمــج – وجاهًيــا وإلكترونًيــا –، كمــا وواصلنــا تطويــر منظومــة 
السياســات واإلجــراءات الداخليــة الســاعية إلــى رفــع الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات، أضــف إلــى ذلــك نشــاطنا وحضورنــا 

الفاعــل فــي الشــبكات والمؤسســات الدوليــة الشــريكة.

وخــالل العــام المنصــرم أيًضــا، وقعنــا مــع االتحــاد األوروبــي اتفاقيــة تمويــل تنفيــذ خطــة عمــل االتحــاد متعــددة الســنوات 
2021 - 2025، والتــي تــم إعدادهــا بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، وبالتشــاور والشــراكة مــع مختلــف الشــركاء المحلييــن 
والدولييــن؛ تأتــي هــذه الخطــة تتويًجــا لجهــد متواصــل خــالل الســنوات الماضيــة، وتهــدف إلــى تحقيــق مزيــد مــن االســتقرار 
ــات الحكــم  ــح هيئ ــات الحشــد والمناصــرة والدفــاع عــن مصال ــا فــي عملي ــز إمكانياتن والنمــو فــي خدمــات االتحــاد، وتعزي
المحلــي واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وكذلــك تطويــر منظومــة الخدمــات المقدمــة لصالــح تطويــر 

قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي فــي تقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن. 

ــذ مشــروع  ــة تنفي ــة FELCOS UMBRIA اتفاقي ــة للتعــاون الالمركــزي اإليطالي ــات المحلي ــا مــع منظمــة الهيئ كمــا وقعن
"شــبكة الهيئــات المحليــة للتنميــة المســتدامة" الممــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي؛ يهــدف هــذا المشــروع 
إلــى دعــم دور الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي وضــع اســتراتيجيات وسياســات إنمائيــة محليــة شــاملة ومســتدامة، تركــز 
بصفــة خاصــة علــى حمايــة البيئــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة، مــع مراعــاة خصوصيــة الحالــة الفلســطينية كونهــا ال تــزال 
مجزئــة مناطقًيــا وتتســم بتفاوتــات اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة ناتجــة عــن الحالــة الجغرافيــة السياســية الصعبــة، بســبب 

وجــود المســتوطنات اإلســرائيلية. 

وإذ نتطلــع إلــى األعــوام القادمــة، ال بــد مــن بلــوغ مســتوى أفضــل فــي تمثيــل هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين، 
والعمــل بمشــاركة كاملــة مــع أعضائنــا وشــركائنا للوقــوف علــى كامــل المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقنــا مــن أجــل 
النهــوض بواقــع قطــاع الحكــم المحلــي. ويســعدني أن أتقــدم للســادة أعضــاء المجالــس المنتخبــة خــالل انتخابــات كانــون 
الثانــي 2021 بأســمى عبــارات التهانــي والتبريــكات، متمنًيــا التوفيــق لهــم فــي مهامهــم القادمــة، ومتمنًيــا نجــاح المرحلــة 
الثانيــة مــن االنتخابــات المزمــع عقدهــا فــي مطلــع عــام 2022. وأشــكر جميــع أعضــاء االتحــاد وهيئتيــه اإلداريــة والتنفيذيــة 
علــى دعمهــم وعطائهــم خــالل الســنوات الماضيــة، والشــكر موصــول لزميالتــي وزمالئــي طاقــم االتحــاد علــى كل الجهــود 
التــي أســهمت فــي االرتقــاء بعمــل االتحــاد، ورفعتــه بالكثيــر مــن اإلنجــازات الهامــة ليكــون المظلــة الوطنيــة التــي تضــم 

وتمثــل الهيئــات المحليــة الفلســطينية كافــة.

عبدالله عنايت 

المدير التنفيذي

كلمة املدير التنفيذي 

آثــار جائحــة كورونــا بالتخييــم علــى مختلــف جوانــب  اســتمرت 
تباينــت فيــه  الــذي  العــام 2021، ففــي الوقــت  الحيــاة خــالل 
شــدة الموجــات المرتبطــة بالجائحــة، لــم يختلــف حــال االحتياجــات 
المتزايــدة للمواطنيــن فــي كل أنحــاء العالــم لضمــان حيــاة أكثــر 
اســتقراًرا وأماًنــا. وكمــا جــرت العــادة، وقفــت هيئــات الحكــم 
األماميــة لالســتجابة  الصفــوف  الــدول فــي  بجميــع  المحلــي 

الحتياجــات المواطنيــن وتقديــم أفضــل الخدمــات لهــم. 

وفــي فلســطين، أســفر العــام 2021 عــن مزيــد مــن الصعــاب 
علــى الصعــد السياســية واالقتصاديــة والصحيــة وغيرهــا، نتيجــًة 
كورونــا  تداعيــات  جانــب  إلــى  العنصريــة  االحتــالل  لممارســات 

المســتمرة.  
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ووجــدت هيئاتنــا المحليــة نفســها أمــام مســؤوليات وأعبــاء متعاظمــة رافقهــا تعثــر فــي المــوارد علــى اختــالف طبيعتهــا، 
تأثــرت هيئاتنــا المحليــة باألزمــة الماليــة التــي واجهتهــا حكومــة دولــة فلســطين، وتأثــرت باإلجــراءات اإلســرائيلية القمعيــة 
الممنهجــة إلحبــاط كل محــاوالت البنــاء والتطويــر لدولتنــا ومؤسســاتنا. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار آثــار الجائحــة وتداعياتهــا، 
إال أن العالــم اتجــه للتخطيــط لمرحلــة التعافــي مــا بعــد الجائحــة، فُأعيــد ترتيــب األولويــات بمــا يشــمل القضايــا واألولويــات 

التــي ظهــرت باالســتناد إلــى االحتياجــات التــي اســُتجدت. 

فــي االتحــاد، واصلنــا جهودنــا لتعزيــز إمكانيــات وقــدرات الهيئــات المحليــة الفلســطينية مــن خــالل العمــل مــع وزارة الحكــم 
المحلــي علــى مجموعــة مــن األنظمــة والقوانيــن والسياســات ذات العالقــة بعمــل الهيئــات المحليــة، إضافــة إلــى 
اســتمرارنا بتنفيــذ التدريبــات وبرامــج تطويــر القــدرات بشــكل مدمــج – وجاهًيــا وإلكترونًيــا –، كمــا وواصلنــا تطويــر منظومــة 
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وخــالل العــام المنصــرم أيًضــا، وقعنــا مــع االتحــاد األوروبــي اتفاقيــة تمويــل تنفيــذ خطــة عمــل االتحــاد متعــددة الســنوات 
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والدولييــن؛ تأتــي هــذه الخطــة تتويًجــا لجهــد متواصــل خــالل الســنوات الماضيــة، وتهــدف إلــى تحقيــق مزيــد مــن االســتقرار 
ــات الحكــم  ــح هيئ ــات الحشــد والمناصــرة والدفــاع عــن مصال ــا فــي عملي ــز إمكانياتن والنمــو فــي خدمــات االتحــاد، وتعزي
المحلــي واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وكذلــك تطويــر منظومــة الخدمــات المقدمــة لصالــح تطويــر 

قــدرات هيئــات الحكــم المحلــي فــي تقديــم خدمــات أفضــل للمواطنيــن. 

ــذ مشــروع  ــة تنفي ــة FELCOS UMBRIA اتفاقي ــة للتعــاون الالمركــزي اإليطالي ــات المحلي ــا مــع منظمــة الهيئ كمــا وقعن
"شــبكة الهيئــات المحليــة للتنميــة المســتدامة" الممــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي؛ يهــدف هــذا المشــروع 
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بصفــة خاصــة علــى حمايــة البيئــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة، مــع مراعــاة خصوصيــة الحالــة الفلســطينية كونهــا ال تــزال 
مجزئــة مناطقًيــا وتتســم بتفاوتــات اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة ناتجــة عــن الحالــة الجغرافيــة السياســية الصعبــة، بســبب 

وجــود المســتوطنات اإلســرائيلية. 

وإذ نتطلــع إلــى األعــوام القادمــة، ال بــد مــن بلــوغ مســتوى أفضــل فــي تمثيــل هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين، 
والعمــل بمشــاركة كاملــة مــع أعضائنــا وشــركائنا للوقــوف علــى كامــل المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقنــا مــن أجــل 
النهــوض بواقــع قطــاع الحكــم المحلــي. ويســعدني أن أتقــدم للســادة أعضــاء المجالــس المنتخبــة خــالل انتخابــات كانــون 
الثانــي 2021 بأســمى عبــارات التهانــي والتبريــكات، متمنًيــا التوفيــق لهــم فــي مهامهــم القادمــة، ومتمنًيــا نجــاح المرحلــة 
الثانيــة مــن االنتخابــات المزمــع عقدهــا فــي مطلــع عــام 2022. وأشــكر جميــع أعضــاء االتحــاد وهيئتيــه اإلداريــة والتنفيذيــة 
علــى دعمهــم وعطائهــم خــالل الســنوات الماضيــة، والشــكر موصــول لزميالتــي وزمالئــي طاقــم االتحــاد علــى كل الجهــود 
التــي أســهمت فــي االرتقــاء بعمــل االتحــاد، ورفعتــه بالكثيــر مــن اإلنجــازات الهامــة ليكــون المظلــة الوطنيــة التــي تضــم 

وتمثــل الهيئــات المحليــة الفلســطينية كافــة.

عبدالله عنايت 

المدير التنفيذي

كلمة املدير التنفيذي 

آثــار جائحــة كورونــا بالتخييــم علــى مختلــف جوانــب  اســتمرت 
تباينــت فيــه  الــذي  العــام 2021، ففــي الوقــت  الحيــاة خــالل 
شــدة الموجــات المرتبطــة بالجائحــة، لــم يختلــف حــال االحتياجــات 
المتزايــدة للمواطنيــن فــي كل أنحــاء العالــم لضمــان حيــاة أكثــر 
اســتقراًرا وأماًنــا. وكمــا جــرت العــادة، وقفــت هيئــات الحكــم 
األماميــة لالســتجابة  الصفــوف  الــدول فــي  بجميــع  المحلــي 

الحتياجــات المواطنيــن وتقديــم أفضــل الخدمــات لهــم. 

وفــي فلســطين، أســفر العــام 2021 عــن مزيــد مــن الصعــاب 
علــى الصعــد السياســية واالقتصاديــة والصحيــة وغيرهــا، نتيجــًة 
كورونــا  تداعيــات  جانــب  إلــى  العنصريــة  االحتــالل  لممارســات 

المســتمرة.  
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الرؤية

الرسالة

أهداف االتحاد

االتحــاد المؤسســة الرســمية التــي تمثــل الهيئــات المحليــة وتعمــل معهــا ومــن أجلهــا 

وتحقيــق  وتطويرهــم  لتمكينهــم  أعضائهــا  ودعــم  عنهــا  والدفــاع  وتمثيلهــا  لتوحيدهــا 

ــى  ــوم عل ــذي يق ــيد ال ــي الرش ــم المحل ــادئ الحك ــس مب ــق أس ــل وف ــتقالليتها، وتعم اس

أســاس مشــاركة المواطنيــن فــي الحكــم المحلــي.

الفلســطينية،  المحليــة  الهيئــات  تمثــل  التــي  الرســمية  الوطنيــة  المظلــة  هــو  االتحــاد 

وتعمــل معهــا لمســاندتها والدفــاع عــن مصالحهــا وحقوقهــا مــن أجــل تطويرهــا وتحقيــق 

اســتقالليتها بمــا يتوافــق مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة وبمــا يتماشــى مــع مبــادئ 

الحكــم الرشــيد.

تمثيل الهيئات المحلية محلًيا عربًيا ودولًيا.

تعزيز الروابط والعالقات بين الهيئات المحلية الفلسطينية.

المساهمة في تطوير أداء الهيئات المحلية من خالل تسهيل تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

المساهمة في تنسيق موقف الهيئات المحلية تجاه عالقتها بالسلطة المركزية.

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

لهــم فــي مجــاالت إداريــة وفنيــة حديثــة.

تطويــر العالقــات الخارجيــة لألعضــاء، ووضــع االتحــاد والهيئــات المحليــة فــي المــكان المالئــم لهــم بيــن 

العالميــة. االتحــادات 

ممارســة كافــة أدوات وأســاليب الضغــط والمناصــرة علــى الجهــات المركزيــة والتشــريعية والشــركات مقدمة 

الخدمــات مــن أجــل إنصــاف ومســاعدة الهيئــات المحلية.

تعزيز القدرات المؤسساتية والتشغيلية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على توفير خدمات أفضل للمواطنين.

ــا ذات العالقــة بالهيئــات المحليــة، والتمثيــل علــى الصعيديــن المحلــي  الضغــط والمناصــرة بالقضاي

والدولــي.

األهداف االسرتاتيجية 2019 - 2022
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ممارســة كافــة أدوات وأســاليب الضغــط والمناصــرة علــى الجهــات المركزيــة والتشــريعية والشــركات مقدمة 

الخدمــات مــن أجــل إنصــاف ومســاعدة الهيئــات المحلية.

تعزيز القدرات المؤسساتية والتشغيلية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

تعزيز قدرات الهيئات المحلية على توفير خدمات أفضل للمواطنين.

ــا ذات العالقــة بالهيئــات المحليــة، والتمثيــل علــى الصعيديــن المحلــي  الضغــط والمناصــرة بالقضاي

والدولــي.

األهداف االسرتاتيجية 2019 - 2022
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االحصائيات

األعضاء:

 جميع الهيئات المحلية

عدد األنظمة والقوانين

 اللي تم العمل عليها:  10

3 نشرات إعالمية 

27 خبر صحفي 

 7 تصريح صحفي

عدد المشاركات في

 األحداث المحلية

 والدولية: 67

عدد المستفيدين 
من التدريبات: 799

       440     - 359        
                                                                             % 55      -% 45         

نسبة المتحدثين

           % 51       – % 49      

عدد المحافظات: 11
تدريبات وورش

 عمل: 28

 FB Reach: 1200000/
Engagement:350,000

نسبة تسديد الرسوم: 64 %

ــاس مــدى رضاهــم حــول دوره  ــه وقي ــى التواصــل مــع أعضائ ــة للحفــاظ عل ــات المحلي ضمــن ســعي االتحــاد الفلســطيني للهيئ
ــة  ــادرة تنمي ــدوام، واســتكماالً لمشــروع "مب ــى ال ــا عل ــي يقدمه ــر الخدمــات الت ــم الوضــع الراهــن وتطوي وأداءه مــن أجــل تقيي
ــات  ــاد البلدي ــع اتح ــاون م ــذه بالتع ــم تنفي ــذي ت ــادرة أرض("، ال ــماة ج )مب ــق المس ــي المناط ــات ف ــة األزم ــى مواجه ــدرة عل الق
الهولنــدي، وبتمويــل مشــترك مــن االتحــاد األوروبــي ووزارة الخارجيــة الهولنديــة. أجــرى االتحــاد اســتمارة "قيــاس رضــى الهيئــات 
المحليــة" وذلــك بهــدف قيــاس المؤشــرات وتقييــم النتائــج ومقارنتهــا بــذات االســتمارة التــي تــم توزيعهــا فــي العــام 2018. – أبــرز 

النتائــج أدنــاه:

العام 2018
33.3 % راٍض 51.8 % راٍض 

66.7 % غير راٍض
 48.1 % غير راٍض

دور االتحاد

دور االتحاد

خدمات االتحاد

خدمات االتحاد

78.3 % راٍض العام 2021

71.7 % راٍض 

6.6 % ال أعلم8.7% ال أعلم

21.7 % غير راٍض 

13 % غير راٍض
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تقرير الحوكمة
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تقرير الحوكمة
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هيئات االتحاد

الهيئة العامة

تتكــون الهيئــة العامــة لالتحــاد مــن جميــع األعضــاء العامليــن المســددين لالشــتراكات الســنوية فــي االتحــاد. وتتكــون 

ــة فــي فلســطين  ــات المحلي ــع الهيئ ــث تكــون جمي ــا بحي ــة القائمــة حالًي ــات المحلي ــع الهيئ ــة االتحــاد مــن جمي عضوي

ــواردة فــي النظــام  ــات التــي ستنشــأ مســتقبالً وفــق الشــروط ال أعضــاء فــي االتحــاد، وكذلــك الحــال بالنســبة للهيئ

الداخلــي لالتحــاد.

الهيئة اإلدارية 

يشرف على االتحاد هيئة إدارية مكونة من 47 عضًوا:

أعضــاء دائميــن عددهــم 17 ويمثلــون الهيئــات المحليــة الرئيســية التــي تمثــل المــدن القائمــة فــي مراكــز . 1

الفلســطينية المحافظــات 

أعضــاء غيــر دائميــن وعددهــم 30 ولمــدة ســنتين يتــم انتخابهــم لمــدة ســنتين مــن قبــل الهيئــة العامــة كل فــي . 2

محافظتــه

الهيئة التنفيذية 
يدير االتحاد هيئة تنفيذية مؤلفة من 25 عضًوا:

17 عضًوا يمثلون مراكز المحافظات. 1

عضوين من المحافظات الجنوبية. 2

6 أعضاء من المحافظات الشمالية )2 وسط، 2 شمال، 2 جنوب( . 3
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موجز قرارات الهيئتني التنفيذية واإلدارية:

مناقشة وإقرار التقارير المالية الدورية وتقارير مدقق الحسابات القانوني

مناقشة الخطط التنفيذية للبرامج والمشاريع واألنشطة والموازنات الخاصة بها

المصادقة على خطة عمل االتحاد متعددة السنوات – تمويل تنفيذ الخطة االستراتيجية

مناقشة توصيات وقرارات اللجنة المالية واللجان األخرى

اتخاذ القرارات الخاصة بتسوية األمور المالية وسداد الذمم المستحقة على االتحاد

مناقشة وتبني آليات وبرامج الضغط والمناصرة للدفاع عن حقوق الهيئات المحلية

إقرار الميزانيات الخاصة باالتحاد

اتخاذ القرارات الخاصة بموقف االتحاد من مشاريع األنظمة والقوانين

رفع التوصيات والمالحظات الخاصة بمشاريع األنظمة والقوانين إلى الجهات الحكومية المعنية

مناقشة وإقرار تقاير اإلدارة التنفيذية لالتحاد

دراسة القضايا المالية والعطاءات

المصادقة على دليل الموارد البشرية الخاص باالتحاد

إصدار أوراق موقف وبيانات خاصة بأحداث مرتبطة بعمل الهيئات المحلية

بحث آليات لمعالجة األزمة المالية التي تواجه الهيئات المحلية

تشكيل اللجان المختصة المنبثقة عن الهيئة التنفيذية

مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الهيئات المحلية وبحث الخطوات الممكن اتخاذها للمعالجة
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االجتامعات

اجتامعات الهيئة التنفيذية

اجتامع اللجنة املالية 

 اجتامعات الهيئة اإلدارية
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املكتب التنفيذي
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املكتب التنفيذي
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إداريًا:

استكامل مأسسة االتحاد

إصدار تقرير مدقق الحسابات عن العام 2020
إصدار التقرير اإلداري عن العام 2020

إقرار نظام الموارد البشرية
شراء نظام الموارد البشرية – بيسان 

البدء بإعداد دليل المشتريات وإجراءات التوريد
تقييم احتياجات تنمية القدرات والتخطيط بشأن البيئة والتغير المناخي

أنهــى اتحــاد الهيئــات المحليــة عمليــة إعــداد خطــة عمــل االتحــاد متعــددة الســنوات، اســتكماالً لمــا تــم تنفيــذه فــي 

خطــة االتحــاد االســتراتيجية 2019 – 2022، وقــد تــم التعاقــد مــع الخبيــر جينــس كريستنســن مــن أجــل تطويــر خطــة 

العمــل بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي بمــا يحقــق أهــداف االتحــاد الســاعية إلــى تعزيــز صالحيــات هيئــات الحكــم 

ــاء قدراتهــا وتمثيلهــا مــن خــالل ممارســة كافــة أدوات وأســاليب الضغــط والمناصــرة. المحلــي وبن

وعقــد االتحــاد سلســلة مــن االجتماعــات التشــاورية مــع أعضائــه وممثليــن عــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن فــي 

ــرة المشــاركة والمشــاورة فــي مرحلــة اإلعــداد ســيعزز مــن  ــأن توســيع دائ ــا ب إطــار إعــداد خطــة العمــل هــذه، إيماًن

ملكيــة أعضــاء االتحــاد لخطــة عملــه وبالتالــي تعزيــز دورهــم فــي مرحلــة التنفيــذ.

وقــد تــم تحديــد أولويــات العمــل باالســتناد إلــى خطــة االتحــاد االســتراتيجية بمــا يشــمل تعزيــز صالحيــات هيئــات الحكــم 

ــر مــن االســتجابة الحتياجــات  ــع بقــدر أكب ــز أدوارهــا كمؤسســات تتمت ــة وبمــا يضمــن تعزي المحلــي ومواردهــا المالي

ــاءة،  ــز قيــم المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة البن ــر مــن الشــفافية والنزاهــة وتعزي المواطنيــن، وتتمتــع بقــدر أكب

وبمــا يســهم بتعزيــز دور الهيئــات المحليــة فــي تبنــي وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.

إعداد خطة عمل االتحاد متعددة السنوات 2022 - 2025
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تعنــى هــذه المجموعــة بجميــع األنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ المرحلــة األولــى واألساســية مــن المشــروع، مــن لحظــة 
البــدء بتنفيــذ المشــروع حيــث تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والعملياتيــة لالتحــاد لتنفيــذ هــذا المشــروع، 

مــن خــالل بنــود الموازنــات الرئيســية التاليــة:
تخطيط وصياغة الخطة االستراتيجية الثانية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لألعوام 2023-2027.	 
تحديث  خطة االتحاد التنفيذية  لقضايا النوع االجتماعي.	 
تطوير وتطبيق خطة التواصل االستراتيجية لالتحاد.	 
تأسيسس وتفعيل خطة االستدامة المالية لالتحاد.	 
تطويــر الهيــكل التنظيمــي لــإدارة التنفيذيــة لالتحــاد والمــوارد البشــرية، وذلــك مــن خــالل التعاقــد مــع موظفيــن 	 

جــدد علــى عقــود محــدودة المــدة لتنفيــذ أنشــطة المشــروع واســتخدام المــوارد البشــرية المتوفــرة فــي االتحاد 
بمــا يتالئــم ويتوافــق مــع العمــل علــى المشــاريع األخــرى.

دعم بعض تكاليف المصروفات اإلدارية ) التشغيلية( األساسية لالتحاد	 

مساهمة الممول الرئيسي للمشروع وهو االتحاد االوروبي EU: ) 1,900,000( يورو.	 
مساهمة المؤسسة الشريكة ENABEL: ) 80,000( يورو.	 
مساهمة المؤسسة الشريكة GIZ: ) 40,000( يورو.	 
مساهمة االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية: )124,097( يورو.	 

ميزانية المشروع ومساهمة االتحاد الفلسطيني والشركاء الممولين - 2,144,097 يورو: 

:)WP0)( Inception Phase ) 1مجموعة مرحلة التأسيس

"MAAP" 2025 – 2021 خطة عمل االتحاد متعددة السنوات

األهداف االستراتيجية للخطة:

تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية لالتحاد.	 

لتقديــم 	  المحلــي  الحكــم  قــدرات هيئــات  االرتقــاء بمســتوى 

للمواطنيــن. أفضــل  خدمــات 

الحشــد، المناصــرة والدفــاع عــن مصالــح هيئــات الحكــم المحلــي 	 

واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي

الفئات المستهدفة والفئات المستفيدة من المشروع:

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

 هيئات الحكم المحلي الفلسطيني.

المجتمع المحلي خاصة النساء.

 المجتمعات المهمشة في المناطق المسماة "ج".

مدة تنفيذ املرشوع:

:"MAAP "منهجية عمل املرشوع

 )42 شهًرا، تبدأ في كانون األول 2021 وتنتهي في حزيران 2025(

يحــرص االتحــاد مــن خــالل إدارة المنحــة المقدمــة لــه علــى تحقيــق أهــداف المشــروع الموضوعــة مــن خــالل مخرجــات 

ــذ األهــداف الرئيســية للخطــة االســتراتيجية لالتحــاد، مــن خــالل أربعــة  ــا حــول تنفي محــددة مســبًقا تتمحــور جميعه

محــاور  )مكونــات( رئيســية للمشــروع، تــم االتفــاق علــى تســميتها  بـــ " مجموعــات العمــل"، وهــي خمــس مجموعــات، 

حيــث تــم تصميــم عــدة أنشــطة وتخصيــص موازنــة لــكل مجموعــة منهــا.
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تعنــى هــذه المجموعــة بجميــع األنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ المرحلــة األولــى واألساســية مــن المشــروع، مــن لحظــة 
البــدء بتنفيــذ المشــروع حيــث تهــدف إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية والعملياتيــة لالتحــاد لتنفيــذ هــذا المشــروع، 

مــن خــالل بنــود الموازنــات الرئيســية التاليــة:
تخطيط وصياغة الخطة االستراتيجية الثانية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لألعوام 2023-2027.	 
تحديث  خطة االتحاد التنفيذية  لقضايا النوع االجتماعي.	 
تطوير وتطبيق خطة التواصل االستراتيجية لالتحاد.	 
تأسيسس وتفعيل خطة االستدامة المالية لالتحاد.	 
تطويــر الهيــكل التنظيمــي لــإدارة التنفيذيــة لالتحــاد والمــوارد البشــرية، وذلــك مــن خــالل التعاقــد مــع موظفيــن 	 

جــدد علــى عقــود محــدودة المــدة لتنفيــذ أنشــطة المشــروع واســتخدام المــوارد البشــرية المتوفــرة فــي االتحاد 
بمــا يتالئــم ويتوافــق مــع العمــل علــى المشــاريع األخــرى.

دعم بعض تكاليف المصروفات اإلدارية ) التشغيلية( األساسية لالتحاد	 

مساهمة الممول الرئيسي للمشروع وهو االتحاد االوروبي EU: ) 1,900,000( يورو.	 
مساهمة المؤسسة الشريكة ENABEL: ) 80,000( يورو.	 
مساهمة المؤسسة الشريكة GIZ: ) 40,000( يورو.	 
مساهمة االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية: )124,097( يورو.	 

ميزانية المشروع ومساهمة االتحاد الفلسطيني والشركاء الممولين - 2,144,097 يورو: 

:)WP0)( Inception Phase ) 1مجموعة مرحلة التأسيس

"MAAP" 2025 – 2021 خطة عمل االتحاد متعددة السنوات

األهداف االستراتيجية للخطة:

تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية لالتحاد.	 

لتقديــم 	  المحلــي  الحكــم  قــدرات هيئــات  االرتقــاء بمســتوى 

للمواطنيــن. أفضــل  خدمــات 

الحشــد، المناصــرة والدفــاع عــن مصالــح هيئــات الحكــم المحلــي 	 

واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي

الفئات المستهدفة والفئات المستفيدة من المشروع:

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.

 هيئات الحكم المحلي الفلسطيني.

المجتمع المحلي خاصة النساء.

 المجتمعات المهمشة في المناطق المسماة "ج".

مدة تنفيذ املرشوع:

:"MAAP "منهجية عمل املرشوع

 )42 شهًرا، تبدأ في كانون األول 2021 وتنتهي في حزيران 2025(

يحــرص االتحــاد مــن خــالل إدارة المنحــة المقدمــة لــه علــى تحقيــق أهــداف المشــروع الموضوعــة مــن خــالل مخرجــات 

ــذ األهــداف الرئيســية للخطــة االســتراتيجية لالتحــاد، مــن خــالل أربعــة  ــا حــول تنفي محــددة مســبًقا تتمحــور جميعه

محــاور  )مكونــات( رئيســية للمشــروع، تــم االتفــاق علــى تســميتها  بـــ " مجموعــات العمــل"، وهــي خمــس مجموعــات، 

حيــث تــم تصميــم عــدة أنشــطة وتخصيــص موازنــة لــكل مجموعــة منهــا.
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بحيث تهدف الى تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية لالتحاد من خالل بنود الموازنات الرئيسية التالية:

تخطيط وصياغة الخطة االستراتيجية الثانية لالتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لالعوام -2023 2027.	 

تحديث  خطة االتحاد التنفيذية لقضايا النوع االجتماعي.	 

تعزيز وتطبيق خطة التواصل االستراتيجية لالتحاد.	 

تاسيسس وتفعيل خطة االستدامة المالية لالتحاد.	 

تطويــر الهيــكل التنظيمــي لــالدارة التنفيذيــة لالتحــاد والمــوارد البشــرية، وذلــك مــن خــالل التعاقــد مــع موظفيــن 	 

ــي  ــرة ف ــرية المتوف ــوارد البش ــتخدام الم ــروع و اس ــطة المش ــذ انش ــدة لتنفي ــدودة الم ــود مح ــى عق ــدد عل ج

االتحــاد بمــا يتالئــم ويتوافــق مــع العمــل علــى المشــاريع االخــرى.

:)WP1) 2  مجموعة العمل األوىل

تعنــى هــذه المجموعــة بجميــع األنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ الهــدف الثانــي مــن أهــداف الخطــة االســتراتيجية 

ــك مــن خــالل  ــن، وذل ــم خدمــات أفضــل للمواطني ــات الحكــم المحلــي لتقدي ــز قــدرات هيئ ــق بتعزي لالتحــاد والمتعل

ــة: ــية التالي ــات الرئيس ــود الموازن بن

دمــج منصــات تبــادل الخبــرات بيــن هيئــات الحكــم المحلــي مــع أنشــطة التواصــل والخدمــات المقدمــة مــن قبــل  	 

وحــدة الدعــم الفنــي والقانونــي )TSU( فــي االتحــاد.

تنفيذ برنامج تدريب رؤساء الهيئات المحلية المنتخبين الجدد في االنتخابات 2022/2021.	 

دعم وتطوير قدرات هيئات الحكم المحلي بموضوع توطين أهداف التنمية المستدامة.	 

تطوير خطة االتحاد المتعلقة بتوطين أهداف التنمية المستدامة.	 

تنفيذ برامج التدريب وتعزيز القدرات المستهدفة لطواقم الهيئات المحلية.	 

3:)WP2) املجموعة الثانية
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5
تعنــى هــذه المجموعــة باألنشــطة المتعلقــة بالحشــد، المناصــرة والدفــاع عــن مصالــح هيئــات الحكــم المحلــي 

واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ األنشــطة المتعلقــة بالبنــود التاليــة:

تعزيز وتطوير اإلطار العام التنظيمي لمفهوم التنمية المحلية وتكامل الخدمات المقدمة.	 

تعزيز مفهوم إدارة المخاطر.	 

تعزيز مفهوم المناصرة بما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة.	 

توسعة قنوات المناصرة المستخدمة لتحسين منظور األهداف الموضوعة لها.	 

تعزيز أدوار االتحاد في قضايا إعداد األنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بقطاع الحكم المحلي.	 

تعزيــز مفهــوم الالمركزيــة الماليــة والســعي لتطويــر سياســات وأدوات حقيقيــة لتطويــر الواقــع المالــي للهيئــات 	 

المحلية.

تطوير مجموعة من األبحاث والدراسات في قضايا ذات أولوية لدى الهيئات المحلية.	 

ــات 	  ــة للهيئ ــات التوأم ــير عملي ــة، وتيس ــات األوروبي ــرات والمنتدي ــي المؤتم ــاد ف ــاركة االتح ــف مش ــر وتكثي تطوي

ــم.  ــا حــول العال ــة مــع نظيراته المحلي

تعنــى هــذه المجموعــة باألنشــطة المتعلقــة بقيــادة وتوجيــه المجالــس القرويــة فــي المناطــق المســماة "ج" نحــو 

تحقيــق مفهــوم التطــور االجتماعــي واالقتصــادي، وفقــا لمنظــور المجالــس القرويــة ومــا يتناســب مــع احتياجاتهــا، 

وذلــك خــالل الســنة الثانيــة مــن بــدء المشــروع، بحيــث ســيتم تحديــد معاييــر النتقــاء المجالــس القرويــة المســتهدفة، 

وتــم تخصيــص موازنــة ماليــة ال تقــل عــن )500,000( يــورو للمجالــس القرويــة التــي ســيتم اختيارهــا، وبالتالــي التعاقد 

معهــا مــن خــالل عقــود منــح فرعيــة مــع االتحــاد تحــدد بهــا قيمــة كل عقــد بحيــث ال تتجــاوز ال )25,000( يــورو، وآليــة 

العمــل واألنشــطة التــي يجــب أن تنفــذ والعمــل علــى خطــة تنفيذيــة لــكل منهــا ضمــن شــروط موضوعــة مــن قبــل 

اتحــاد الهيئــات المحليــة واالتحــاد األوروبــي، وكذلــك توضيــح آليــة إعــداد التقاريــر الفنيــة والماليــة الالزمــة إلتمــام كل 

منحــة فرعيــة لــكل مجلــس قــروي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األهــداف الرئيســية األربعــة للتعاقــد الفرعــي مــع هــذه 

المجالــس القرويــة والتــي تتمحــور حــول: 

دعــم وتوجيــه مســاهمة المجلــس القــروي فــي المناطــق المســماة »ج« باتجــاه خلــق فــرص عمــل خاصــة للنســاء والشــباب 	 

والمجموعــات المهمشــة فــي المنطقــة.

االجتماعــي 	  التطــور  بموضــوع  الجديــدة  األفــكار  لتوثيــق  باألســاس  االتحــاد  تــزود  القرويــة  للمجالــس  التوجيــه  عمليــة 

والتشــبيك. التواصــل  قنــوات  باتجــاه  واالقتصــادي 

عمليــة التوجيــه للمجالــس القرويــة تســاعد االتحــاد لتوثيــق وتحديــد اإلطــار العــام للقيــود التــي تعيــق توجهــات المجلــس 	 

القــروي وبالتالــي دعمهــا.

عمليــة التوجيــه للمجالــس القرويــة تتيــح الفرصــة لطاقــم عمــل االتحــاد الكتســاب خبــرة تقديــم االستشــارات وبالتالــي 	 

المســاهمة فيمــا بعــد فــي تحقيــق مــوارد ماليــة بديلــة.

4:)WP3) املجموعة الثالثة

:)WP4) املجموعة الرابعة
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5
تعنــى هــذه المجموعــة باألنشــطة المتعلقــة بالحشــد، المناصــرة والدفــاع عــن مصالــح هيئــات الحكــم المحلــي 

واحتياجاتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ األنشــطة المتعلقــة بالبنــود التاليــة:

تعزيز وتطوير اإلطار العام التنظيمي لمفهوم التنمية المحلية وتكامل الخدمات المقدمة.	 

تعزيز مفهوم إدارة المخاطر.	 

تعزيز مفهوم المناصرة بما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة.	 

توسعة قنوات المناصرة المستخدمة لتحسين منظور األهداف الموضوعة لها.	 

تعزيز أدوار االتحاد في قضايا إعداد األنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بقطاع الحكم المحلي.	 

تعزيــز مفهــوم الالمركزيــة الماليــة والســعي لتطويــر سياســات وأدوات حقيقيــة لتطويــر الواقــع المالــي للهيئــات 	 

المحلية.

تطوير مجموعة من األبحاث والدراسات في قضايا ذات أولوية لدى الهيئات المحلية.	 

ــات 	  ــة للهيئ ــات التوأم ــير عملي ــة، وتيس ــات األوروبي ــرات والمنتدي ــي المؤتم ــاد ف ــاركة االتح ــف مش ــر وتكثي تطوي

ــم.  ــا حــول العال ــة مــع نظيراته المحلي

تعنــى هــذه المجموعــة باألنشــطة المتعلقــة بقيــادة وتوجيــه المجالــس القرويــة فــي المناطــق المســماة "ج" نحــو 

تحقيــق مفهــوم التطــور االجتماعــي واالقتصــادي، وفقــا لمنظــور المجالــس القرويــة ومــا يتناســب مــع احتياجاتهــا، 

وذلــك خــالل الســنة الثانيــة مــن بــدء المشــروع، بحيــث ســيتم تحديــد معاييــر النتقــاء المجالــس القرويــة المســتهدفة، 

وتــم تخصيــص موازنــة ماليــة ال تقــل عــن )500,000( يــورو للمجالــس القرويــة التــي ســيتم اختيارهــا، وبالتالــي التعاقد 

معهــا مــن خــالل عقــود منــح فرعيــة مــع االتحــاد تحــدد بهــا قيمــة كل عقــد بحيــث ال تتجــاوز ال )25,000( يــورو، وآليــة 

العمــل واألنشــطة التــي يجــب أن تنفــذ والعمــل علــى خطــة تنفيذيــة لــكل منهــا ضمــن شــروط موضوعــة مــن قبــل 

اتحــاد الهيئــات المحليــة واالتحــاد األوروبــي، وكذلــك توضيــح آليــة إعــداد التقاريــر الفنيــة والماليــة الالزمــة إلتمــام كل 

منحــة فرعيــة لــكل مجلــس قــروي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األهــداف الرئيســية األربعــة للتعاقــد الفرعــي مــع هــذه 

المجالــس القرويــة والتــي تتمحــور حــول: 

دعــم وتوجيــه مســاهمة المجلــس القــروي فــي المناطــق المســماة »ج« باتجــاه خلــق فــرص عمــل خاصــة للنســاء والشــباب 	 

والمجموعــات المهمشــة فــي المنطقــة.

االجتماعــي 	  التطــور  بموضــوع  الجديــدة  األفــكار  لتوثيــق  باألســاس  االتحــاد  تــزود  القرويــة  للمجالــس  التوجيــه  عمليــة 

والتشــبيك. التواصــل  قنــوات  باتجــاه  واالقتصــادي 

عمليــة التوجيــه للمجالــس القرويــة تســاعد االتحــاد لتوثيــق وتحديــد اإلطــار العــام للقيــود التــي تعيــق توجهــات المجلــس 	 

القــروي وبالتالــي دعمهــا.

عمليــة التوجيــه للمجالــس القرويــة تتيــح الفرصــة لطاقــم عمــل االتحــاد الكتســاب خبــرة تقديــم االستشــارات وبالتالــي 	 

المســاهمة فيمــا بعــد فــي تحقيــق مــوارد ماليــة بديلــة.

4:)WP3) املجموعة الثالثة

:)WP4) املجموعة الرابعة
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موازنة املرشوع: 489,601.21 يورو 

AICS بتمويل رئييس من: الوكالة اإليطالية للتعاون الدويل

يهــدف مشــروع "شــبكة الهيئــات للتنميــة المســتدامة" إلــى دعــم دور الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي وضــع 

اســتراتيجيات وسياســات إنمائيــة محليــة شــاملة ومســتدامة، تركــز بصفــة خاصــة علــى حمايــة البيئــة واإلصــالح والتقييم، 

ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــا وتتســم بتفاوت ــة مناطقًي ــزال مجزئ ــا ال ت ــة الفلســطينية كونه ــة الحال مــع مراعــاة خصوصي

ــالل  ــن خ ــك م ــرائيلية. وذل ــتوطنات اإلس ــود المس ــبب وج ــة، بس ــية الصعب ــة السياس ــة الجغرافي ــن الحال ــة ع ــرة ناتج كبي

ــا اإليطاليــة الــذي سيشــكل  ــرات بيــن الهيئــات المحليــة الفلســطينية ونظيراتهــا فــي منطقــة أومبري ــادل أولــي للخب تب

بدايــة لتعــاون مؤسســي فيمــا بينهــا.

ويسعى المشروع لتحقيق هدفين رئيسيين: 

تعزيــز قــدرة الهيئــات المحليــة الفلســطينية علــى التخطيــط واإلدارة فــي إطــار الخدمــات البيئيــة المشــتركة بهــدف . 1

الحــد مــن النفايــات، وإحيــاء المســاحات الخضــراء، ودعــم مبــادرات االقتصــاد الدائــري

تعزيز سبل توعية ومشاركة المجتمعات المحلية في دعم االستراتيجيات المحلية والوطنية لالستدامة البيئية. 2

مرشوع L.A.N.D: شبكة الهيئات املحلية للتنمية املستدامة

مدة املرشوع: 3 سنوات

الرشكاء:

اتحاد البلديات اإليطالية – منطقة أومبريا	 

االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية	 

اتحاد بلديات تراسيمينو	 

 	Terre dell'Olio e Sagrantino اتحاد بلديات

بلدية أسيزي	 

تراسيمينو للخدمات البيئية	 

منطقــة 	  فــي  والميــاه  الصحــي  الصــرف  هيئــة 

أومبريــا

للتعــاون 	  المحليــة  الهيئــات   :FELCOS Umbria

المســتدامة  البشــرية  والتنميــة  الالمركــزي 

بلديــة بيتــا، بلديــة حــوارة، بلديــة بيــت لقيــا وبلديــة 	 

نعليــن

منهجية العمل:

ــة،  ــا البيئي ــة ســيتم اســتهدافها ضمــن هــذا المشــروع، مــن خــالل تشــكيل تجمعــات للعمــل المشــترك فــي القضاي ــة محلي ــار 21 هيئ ــم اختي ت
وســيتم مــن خــالل المشــروع  نقــل خبــرات تجمعــات الهيئــات المحليــة اإليطاليــة للهيئــات المحليــة المســتهدفة الواقعــة  فــي مناطــق مصنفــة 
ــع القــوى  ــراض أن تجمي ــى افت ــة، عل ــات وإدارة الخدمــات البيئي ــن البلدي ــط المشــترك بي ــى أنهــا "ج"، فــي مجــاالت التخطي فــي معظمهــا عل
والتخطيــط االســتراتيجي بطريقــة تشــاركية – فــي أكثــر الســياقات تهميًشــا علــى وجــه التحديــد – هــو االســتراتيجية األكثــر فعاليــة لبــدء عمليــة 

تنميــة حقيقيــة مــن القاعــدة إلــى القمــة وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن. 
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التجمعات املستهدفة:

تجمع غرب رام الله –بيت لقيا ونعلني: (14 هيئة محلية)

ــس،  ــر قدي ــس قــروي دي ــدرس، مجل ــس قــروي ب ــت ســيرا، مجل ــس قــروي بي ــة، مجل ــس قــروي المدي ــن، مجل ــة نعلي ــا، بلدي ــت لقي ــة بي بلدي
مجلــس قــروي خربثــا بنــي حــارث، مجلــس قــروي قبيــا، مجلــس قــروي صفــا، مجلــس قــروي شــبتين، مجلــس قــروي شــقبا، مجلــس قــروي 

ــا المصبــاح، مجلــس قــروي الطيــرة، مجلــس قــروي بيــت عــور الفوقــا خربث

تجمع جنوب نابلس – تجمع بيتا وحوارة: (7 هيئات محلية)

بلدية بيتا، بلدية حوارة، مجلس قروي عورتا، مجلس قروي بورين، مجلس قروي أودال، مجلس قروي أوصرين، مجلس قروي يتما.
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تدريب الالمركزية املالية والتمويل املحيل – أكادميية الهاي

بمشاركة: المدير التنفيذي لالتحاد – م. عبدالله عناتي 

GIZ بدعم من: برنامج اإلصالح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة األلمانية للتعاون الفني

محاور التدريب: 

تقييم ومراقبة ممارسات الالمركزية المالية 	 

اإلدارة والمساءلة المالية على المستوى المحلي	 

تصميم ميزانيات شاملة وتشاركية	 

تقييم تأثير حاالت الطوارئ	 

تخطيط ميزانيات االستجابة للطوارئ المحلية	 

مهارات التواصل باستخدام منصات التواصل الرقمي، التواصل املكتوب الفعال 

بمشاركة: منسقة اإلعالم والعالقات العامة – ندين نخلة

GIZ بتنظيم: برنامج اإلصالح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة األلمانية للتعاون الفني

محاور التدريب: 

التواصل المهني – كتابة البريد اإللكتروني والمراسالت	 

آداب السلوك في كتابة البريد اإللكتروني	 

خطة التواصل	 

التواصل والترويج للمؤسسة محلًيا ودولًيا	 

تنمية قدرات موظفي االتحاد 

محاور التدريب: 

أنواع المشاريع واألنشطة المدرة للدخل	 

المشاكل والتحديات التي تواجه المشاركين	 

دراسة الجدوى للمشاريع المدرة للدخل	 

أنواع واستراتيجيات تجنيد الدعم	 

تصميم خطة االستدامة	 

تطوير أفكار إبداعية للمشاريع المدرة للدخل	 

تدريب آليات التواصل وتجنيد الدعم 

بمشاركة: منسقة اإلعالم والعالقات العامة – ندين نخلة
بتنظيــم: برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم المحلــي فــي المؤسســة األلمانيــة للتعــاون 

GIZ الفنــي
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املؤمتر الثاين للعالقات العامة – جلسات تدريبية

بمشاركة: منسقة اإلعالم والعالقات العامة – ندين نخلة
GIZ بتنظيم: برنامج اإلصالح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة األلمانية للتعاون الفني

محاور التدريب: 

الــدور الرئيســي للعالقــات العامــة فــي تنفيــذ مشــاريع التنميــة المحليــة وجلــب 	 
التمويل

العالقــات الدوليــة ودورهــا فــي رســم خرائــط التمويــل مــن المانحيــن الدولييــن 	 
للمشــاريع

إدارة العالقات العامة الرقمية، االتصاالت الرقمية في إدارة المؤسسات	 
 	RMS بناء نظام السمعة المؤسسية
اإلعالم اإلنمائي	 
القطاعيــن 	  بيــن  والشــركات  اإليــرادات  وتوليــد  والخارجــي  الداخلــي  التمويــل 

العــام والخــاص
أثر االتصاالت الرقمية بين الثقافات على العالقات العامة والدولية   	 

فــي إطــار تعــاون االتحــاد مــع المؤسســات األكاديميــة المحليــة وتعزيــز إجــراء أبحــاث أكاديميــة فــي المجــاالت 
ــم الدعــم للباحثيــن فــي برنامــج الماجســتير فــي  ــة، عمــل االتحــاد علــى تقدي ــات المحلي ــة فــي عمــل الهيئ التطويري
الحكــم المحلــي/ جامعــة بيرزيــت فــي عمليــة جمــع البيانــات والتواصــل مــع الهيئــات المحليــة، كمــا وتــم تنظيــم تدريــب 

ــة المســتدامة. ــع التنمي ــة ومواضي ــات المحلي ــة اإلدارة العامــة فــي مجــاالت عمــل االتحــاد والهيئ لبعــض طلب

التعاون مع املؤسسات األكادميية

مدخل إىل الثقافة األملانية، وعمل نظام الحكم املحيل يف أملانيا 

بمشاركة: منسقة اإلعالم والعالقات العامة – ندين نخلة
بتنظيــم: برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم المحلــي فــي المؤسســة 

GIZ األلمانيــة للتعــاون الفنــي

محاور التدريب: 

مقدمة عامة عن حول الثقافة األلمانية 	 
التعريف بنظام الحكم المحلي في ألمانيا وآلية العمل	 
تعزيز العالقات والشراكات األلمانية الفلسطينية	 
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املؤمتر الثاين للعالقات العامة – جلسات تدريبية
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مدخل إىل الثقافة األملانية، وعمل نظام الحكم املحيل يف أملانيا 

بمشاركة: منسقة اإلعالم والعالقات العامة – ندين نخلة
بتنظيــم: برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم المحلــي فــي المؤسســة 

GIZ األلمانيــة للتعــاون الفنــي

محاور التدريب: 

مقدمة عامة عن حول الثقافة األلمانية 	 
التعريف بنظام الحكم المحلي في ألمانيا وآلية العمل	 
تعزيز العالقات والشراكات األلمانية الفلسطينية	 
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املشاريع والربامج 

ــاركة  ــني مش ــدرات و تحس ــني الق ــرشوع تحس م

ــة ــس  القروي ــة  يف  املجال ــات املهمش الفئ

تنفيذ: 

برنامج اإلصالح في الحكم المحلي لمؤسسة GIZ بالتعاون مع اتحاد الهيئات المحلية و وزارة الحكم المحلي 

لجنة االختيار: 
االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية 	 
وزارة الحكم المحلي	 
الوكالة السويسرية للتنمية	 
 	GIZ برنامج اإلصالح في قطاع الحكم المحلي مؤسسة

الوكالة السويسرية للتنمية 	 
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي و التنمية لجمهورية ألمانيا المتحدة	 

أنشطة لتحديد أولويات الفئات المهمشة في الخطة االستراتيجية التنموية للمجلس القروي	 
أنشطة المساءلة المجتمعية لتحسين آليات الحوار ما بين المجلس القروي و مواطنيه	 
أنشطة تحسين القدرة المالية للمجلس القروي	 
أنشطة دعم التخطيط الفيزيائي للقرية	 
أنشطة توفير معدات مكتبية )أجهزة حاسوب، طابعات...(	 

بتمويل مشرتك:

مجاالت الدعم:

عدد الهيئات املحلية املتقدمة: 66

عدد الهيئات املحلية التي تم اختيارها: 58
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أبرز املحاور:

التعريف بأجندة التنمية المستدامة 	 
أهميــة وكيفيــة دمــج األجنــدة العالميــة للتنميــة المســتدامة فــي 	 

عمــل أقســام العالقــات العامــة واالتصــال فــي الهيئــات المحليــة
التنميــة 	  أهــداف  توطيــن  فــي  المحلــي  الحكــم  وزارة  جهــود 

2030 المســتدامة 
دور هيئــات الحكــم المحلــي بتحقيــق األجنــدة العالميــة للتنميــة 	 

المســتدامة

تهــدف "منصــات تبــادل الخبــرات" إلــى تعزيــز عمليــات التطويــر واإلصــالح فــي تخطيــط الجوانــب اإلداريــة والماليــة 
والمســاءلة للهيئــات المحليــة فــي فلســطين، وزيــادة خبــرة ومعرفــة أكبــر عــدد ممكــن مــن موظفــي الهيئــات 
المحليــة فــي مواضيــع فنيــة مســتجدة ومهمــة، باإلضافــة إلــى زيــادة التواصــل والتشــبيك بيــن العامليــن والموظفين 

فــي هيئــات الحكــم المحلــي فــي فلســطين.
 ويتولــى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة مهمــة التنســيق والتنظيــم ألنشــطة منصــات تبــادل الخبرات بالشــراكة 
مــع برنامــج إصــالح الحكــم المحلــي فــي مؤسســة الـــ GIZ وبتمويــل مــن الــوزارة الفيداراليــة األلمانيــة للتعــاون 

.BMZ ــة االقتصــادي و التنمي
5 منصــات تبــادل الخبــرات: )العالقــات العامــة، الهندســة والتخطيــط، اإلدارة الماليــة، اإلبــداع واالبتــكار، المجالــس 

القرويــة(

تدريب: توطني أجندة التنمية املستدامة "SDGS 2030 " ودمجها بعمل العالقات العامة

عدد املشاركني: 43 مشارك        19 -      24 

ــن  ــون – وزارة الحكــم المحلــي، ندي ــل حن ــني: صاي املتحدث

املدرب: د. سامر ردادنخلــة – االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة.

منصة العالقات العامة

ورشة عمل:  بناء الرشكات والتوأمة بني الهيئات املحلية محليًا وعامليًا 

عدد املشاركني: 45 مشارك       26 -      19 

املتحدثــني: ســعيد الخطيــب – بلديــة الخليــل، ديفيــد الينــس 

الالمركــزي  التعــاون  صنــدوق   – عابــد  ياســر  مانهايــم،  بلديــة   –
لفلســطين، عبــد عكــر – بلديــة نابلــس، غــادة نصراللــه – بلديــة بيــت 

جــاال.

عدد الهيئات املحلية: 31

أبرز املحاور:

ــة فــي 	  ــم األلماني ــل ونظيرتهــا منهاي ــي الخلي ــن بلديت ــة الشــراكة بي تجرب
توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030

إقامة الشراكات بين الهيئات المحلية ونظيراتها الدولية	 
تجربة بلدية نابلس في تكوين وتشكيل الشراكات وعالقات التوأمة	 
والتبــادل 	  الدوليــة  "الشــراكات  عنــوان  تحــت  جــاال  بيــت  بلديــة  تجربــة 

البلديــة أجنــدة  صلــب  فــي  الثقافــي 
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تدريب: اسرتاتيجيات الرشاكات الدولية 

عدد املشاركني: 40 مشارك       16 -      24 

عدد الهيئات املحلية: 40املدرب:  عالء أبو علي 

أبرز املحاور:

أهمية وضع استراتيجيات واضحة للشراكات	 
واألدوار 	  الشــراكات  خصائــص  االســتراتيجيات،  وضــع  آليــات 

الشــراكات ضمــن  والوظائــف 
مراحل التحضير والعقود	 
 تحضير برامج العمل والتنفيذ والرقابة	 
تقنيات االتصال وقضايا التمويل والجوانب القانونية	 

أبرز املحاور:

مقدمة عن  التدريب "تسويق الهيئات المحلية بطريقة مبتكرة" 	 
بطريقــة 	  المحليــة  الهيئــات  تســويق  ومراحــل  خطــوات  اســتعراض 

وأهميتــه مبتكــرة 
اســتعراض اســتراتيجيات تســويق الهيئــات المحليــة بطريقــة مبتكــرة 	 

ــائحين ــذب الس ــي ج ــتخدامها ف واس
تعريف تسويق الهيئات المحلية بطريقة مبتكرة وأهميته 	 
ابتكار عالمة تجارية للمدينة وربطها بالهيئة المحلية 	 
االســتفادة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي ودمجهــا فــي عمليــة 	 

التســويق 
اســتخدام وســائل غيــر مألوفــة فــي الترويــج وجــذب االنتبــاه والتفكيــر 	 

خــارج الصنــدوق 

تدريب: تسويق الهيئات املحلية بطريقة مبتكرة

عدد املشاركني: :  27 مشارك        10 -      17

عدد الهيئات املحلية: 15املدرب:  عالء أبو علي 

ورشة عمل: التخطيط والعمل يف املناطق املسامة "ج"

منصة الهندسة والتخطيط

بلديــة  رئيــس   – المصــري  هاشــم  د.  املتحدثــني: 

المحلــي،  الحكــم  وزارة   – ربايعــة  جهــاد  قلقيليــة، 

م.خولــة الطويــل – وحــدة التعــاون المشــترك، م.ديمــا 
جــودة – بلديــة البيــرة، م.فــداء عــازم – بلديــة بيتونيــا، 

م.بيســان اطميــزة – بلديــة إذنــا.

عدد الهيئات املحلية: 21
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أبرز املحاور:

تجربــة ورؤيــة وزارة الحكــم المحلــي فــي التخطيــط الحضــري 	 
"ج" المســماة  للمناطــق  االســتراتيجي  والتخطيــط 

تجربــة بلديــة قلقيليــة بوضــع هيكليــة كاملــة لمناطــق التوســعة 	 
داخــل الجــدار وخــارج الجــدار

تجــارب الهيئــات المحليــة في مخطــط اإلطار التوجيهــي ومناطق 	 
التوســعة التــي تقــع غالبيتهــا في المناطق المســماة "ج"

ورشة عمل: تجنيد األموال  وتسويق املقرتحات

عدد املشاركني: 21 مشارك        10 -       11 

ــة الخليــل،  ــني: عــالم األشــهب – بلدي املتحدث

م.زيــاد الســايح – بلديــة بيــت لحــم، نهــى غنيــم 

– بلديــة رام اللــه.

عدد الهيئات املحلية: 15املستشار:  أشرف أبو حية

عدد املشاركني: 25 مشارك        14 -       11

عدد الهيئات املحلية: 16 

أبرز املحاور:

ــل فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية 	  ــة الخلي ــة بلدي منهجي
ــد األمــوال. وتجني

آليــة العمــل التــي تتبعهــا بلديــة بيــت لحــم مــن أجــل تجنيــد 	 
األمــوال مــن خــالل مشــاريع التعــاون الدولــي.

مراحــل تقديــم مشــروع "الطــرق الرابطــة فــي مدينــة رام 	 
اللــه" – بلديــة رام اللــه.

ورشة عمل: مناقشة مسودة دراسة "ترشيعات التنظيم والبناء وحقوق الهيئات املحلية"

أبرز املحاور:

مقدمة حول مسودة الدراسة والهدف من إعدادها	 
ملخص تشريعات التنظيم والبناء	 
السلطات المسؤولة عن تنظيم المدن والقرى	 
وصالحيــات 	  تشــكيل  يخــص  فيمــا  الــواردة  المالحظــات 

المختلفــة التنظيــم  لجــان 

عدد املشاركني:  27 مشارك        15 -       12 
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تدريب: التخطيط الحرضي املتكامل الشامل – االسرتاتيجي والهيكيل

عدد املشاركني: 26 مشارك        13 -      13 

عدد الهيئات املحلية: 26املدرب: د. خالد رجب  

أبرز املحاور:

يمثــل 	  رســم تخطيــط حضــري وهيكلــي  مجموعــات عمــل: 
نظرهــم مــن وجهــة  والمســتدامة  المثاليــة  المدينــة  عناصــر 

مقدمــة فــي التخطيــط الحضــري الهيكلــي والتنمــوي ثــم 	 
االســتراتيجي

عرض أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها 	 
ــة 	  ــات المحلي ــة المســتدامة بعمــل الهيئ دمــج أهــداف التنمي

المانحيــن  مــع  التعامــل  فــي  مخاطبــة  كلغــة  وأهميتهــا 
والمموليــن

ربــط العالقــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة والتخطيــط 	 
الحضــري 

ــة 	  ــي للتنمي ــار التوجيه ــات اإلط ــداد مخطط ــوات إع ــرض خط ع
ــة مــع عــرض حــاالت مــن الواقــع الفلســطيني المكاني

تبادل خربات: إنشاء نظم املعلومات الجغرافية 

انســطاس  ابراهيــم  لــداوي وم.  عــادل  م.  املتحدثــني: 

– بلديــة بيــت جــاال، د. ماركــوس ماينهــاردت – بلديــة يينــا 
ابــو  بلديــة يطــا، م. روان  )ألمانيــا(، م.هيثــم حمامــدة – 

عيشــة – بلديــة الخليــل.

عدد الهيئات املحلية: 16

عدد املشاركني: 30 مشارك        14 -      16 

أبرز املحاور:

تجربــة بلديــة بيــت جــاال فــي بنــاء وتطويــر نظــم المعلومــات 	 
الجغرافيــة وكيفيــة إدراجهــا فــي خطــة البلديــة االســتراتيجية 

تجربــة بلديــة بيــت جــاال فــي تأســيس شــراكة لتبــادل الخبــرات 	 
حــول تطويــر نظــم الـــ GIS  مــع نظيرتهــا  بلديــة يينــا األلمانيــة

تطوير نظم المعلومات الجغرافية في بلدية يطا	 
تجربة بلدية الخليل وإنجازاتها 	 
ملخــص حــول أنشــطة التوجيــه التــي قدمتهــا بلديــة الخليــل 	 

للبلديــات األخــرى فــي العــام 2020

منصة اإلبداع واالبتكار
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للبلديــات األخــرى فــي العــام 2020

منصة اإلبداع واالبتكار
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تدريب: التخطيط االسرتاتيجي لنظم املعلومات الجغرافية يف البلديات

املتحدثني: المستشار بول جيرو – كندا

عدد الهيئات املحلية: 21

عدد املشاركني: 21 مشارك        15 -        6 

أبرز املحاور:

 	 ”Slimgim“ التعريف بالنموذج الدولي لتقييم وإدارة المعلومات الجغرافية في المؤسسات

إنشاء Slimgim في المؤسسات	 

استعراض نموذج نضج القدرة على إدارة المعلومات الجغرافية وأهميته 	 

أهمية الهيكل التنفيذي في البلدية من أجل تطبيق البرنامج	 

استعراض نماذج البيانات الجغرافية المتعلقة بـ Slimgim في فلسطين	 

مرشوع تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني

يهــدف مشــروع "تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين" إلــى تمكيــن وإدمــاج وضمــان شــمولية 

ــروع  ــذا المش ــذ ه ــم تنفي ــه، ويت ــف مكونات ــطيني بمختل ــع الفلس ــي المجتم ــم ف ــة وعائالته ــخاص ذوي اإلعاق األش

ــة  ــل الوكال ــة مــن قب ــة ممول ــر حكومي ــة غي بالتعــاون والشــراكة مــع مؤسســة "EducAid" وهــي مؤسســة إيطالي

ــة للتعــاون اإلنمائــي، وبالشــراكة مــع مؤسســات عديــدة فــي فلســطين مــن ضمنهــا االتحــاد الفلســطيني  اإليطالي

ــة بهــدف: ــات المحلي للهيئ

تعزيز كفاءات الهيئات المحلية والمجتمع المدني في قضايا تمكين وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة	 

المســاهمة فــي تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل زيــادة التمكيــن االجتماعــي واالقتصــادي لهــم، 	 

ولعائالتهــم، وللمنظمــات والجمعيــات التــي تعنــى برعايتهــم وتعزيــز حقوقهــم

ــف  ــاة مختل ــن مراع ــو يضم ــى نح ــه عل ــذ إجراءات ــاته وتنفي ــداد سياس ــة بإع ــات المحلي ــاد الهيئ ــزام اتح ــار الت ــي إط وف

االحتياجــات وشــمول الجميــع، يســعى االتحــاد مــن خــالل مشــروع "تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

فلســطين" إلــى تنميــة قــدرات الهيئــات المحليــة وتعزيــز كفاءاتهــم بمــا يكفــل التمكيــن واإلدماج وشــمولية األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة مــن خــالل االســتجابة الحتياجاتهــم المتنوعــة وخلــق الظــروف المواتيــة التــي تتيــح أمامهــم المزيــد مــن 

ــاة العامــة. ــة واالجتماعيــة والمهنيــة والحي الفــرص فــي المجــاالت االقتصادي

2021 التقرير السنوي |

29

ورشة عمل: تطوير أداة التقييم الذايت مبا يتعلق باإلعاقة

أبرز املحاور:

التعريــف بالمشــروع وأهدافــه والمفاهيــم األساســية وأهــم االعتبــارات ذات العالقــة بتمكيــن وإدمــاج 	 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

اســتعراض أداه التقييــم الذاتــي المقترحــة ومشــاركتها مــع الهيئــات المحليــة مــن أجــل مالءمتهــا مــع 	 
ومتطلباتهــم احتياجاتهــم 

نقاش الهيئات المحلية بكافة مالحظاتهم وتوصياتهم لجعل األداة قابلة للتنفيذ	 

حفل إطالق مرشوع تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املتحدثني:  9 أشخاص        4 -       5  

أبرز املحاور:

استعراض األهداف الرئيسية والنتائج المرجوة من تنفيذ المشروع.	 
عرض أنشطة المشروع وآلية اختيار الهيئات المحلية المشاركة	 
عرض فلسفة أداة التقييم الذاتي بما يتعلق باإلعاقة والطريقة التي صيغت بها 	 
عرض حول منهجية تعبئة أداة التقييم الذاتي ودليل التعبئة والنقاط األساسية	 

املتحدثــني: فيديريكو ســياني و شــيارا تشــيميري  

- مؤسســة )ARCO(  االيطالية

عدد املشاركني: 90 مشارك         51 -      39

عدد املشاركني: 

اليوم األول: 34 مشارك        14 -       20 

اليوم الثاني: 27 مشارك        7  -       20 

اليوم الثالث: 17 مشارك        4  -      13 

قصــص نجــاح حــول مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ودمجهــم فــي خطــط عمــل 	 
يواجهونهــا. التــي  والتحديــات  المحليــة  والمؤسســات  البلديــات 
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املدربــني:  والء الجمــل ومحمــد ابــو خليــل )منطقــة الوســط(، 

وغديــر  الجنــوب(،  )منطقــة  الســعدة  وأثيــر  ســمامرة  حمــد 

يعيــش وســالي زيــود )منطقــة الشــمال(

تدريب:  شمول قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة يف أجندات الهيئات املحلية

عدد املشاركني: 

التدريب 1: منطقة الوسط – 20 مشارك        4 -       16 

التدريب 2: منطقة الوسط – 15 مشارك         4 -       11 

التدريب 3: منطقة الجنوب – 33 مشارك        15 -       18 

التدريب 4: منطقة الجنوب – 14 مشارك        3 -      11 

التدريب 5: منطقة الشمال – 28 مشارك        3 -      25 

التدريب 6: منطقة الشمال – 25 مشارك         8 -       17 

أبرز املحاور:

استعراض واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين،	 
اإلطار المفاهيمي لإعاقة، واإلطار القانوني الناظم لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 
اآلليــات العمليــة الواجــب تبنيهــا مــن أجــل تفعيــل دور الهيئــات المحليــة وتعزيــز قدراتهــا وإمكانياتهــا وكفاءاتهــا 	 

فــي تبنــي وإدمــاج أولويــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي العمــل البلــدي.

تدريب: آليات التصميم الشامل لتسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للخدمات واملرافق العامة

املدرب: فيبريزيو ميتزالنا

عدد املشاركني: 61 مشارك         23 -      38 

أبرز املحاور:

عــرض األدوات والمفاهيــم األساســية لإعاقــة التــي تحاكي 	 
دمــج ذوي اإلعاقــة للوصــول إلــى المرافــق العامة 

أهميــة وجــود تصميمــات تحاكــي وتخاطــب التنــوع البشــري 	 
مــن حيــث المهــارات واالحتياجــات

تعريف مفهوم "المبنى/المساحة الشاملة" 	 
عــرض احصائيــات بخصــوص األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 	 

أوروبــا، والعالــم، وفلســطين
فلســطين  	  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  خصائــص 

ونفســية وتعليميــة  اقتصاديــة  ناحيــة  مــن  والصعوبــات 
دور الفنييــن والتقنييــن مــن أجــل تحســين دمــج األشــخاص 	 

ــة ذوي اإلعاق
تعريف التصميم الشامل	 
استعراض أمثلة واقعية من التصاميم المتنوعة وكيف يتعامل معها الشخص ذوي اإلعاقة	 
استعراض أمثلة واقعية عن التنقل والصعوبات التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة	 
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ورشة عمل: دليل االستجابة للشكاوى يف الهيئات املحلية (نظام محوسب + غري محوسب) 

املتحدثني: عبير المشني

عدد املشاركني: 

 اليوم األول: 35 مشارك         20 -       15 

اليوم الثاني: 24 مشارك        14 -       10 

اليوم الثالث: 12 مشارك        6 -        6 

أبرز املحاور:

االستجابة للشكاوى	 
توثيق البيانات الخاصة بالشكاوى	 
توجهات عامة من أجل استجابة فعالة	 

 Kompetus والمؤسســة الشــريكة Connective Cities وبرنامــج GIZ أطلقــت الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
برنامًجــا تدريبًيــا يســتهدف الطواقــم الفنيــة العاملــة فــي دوائــر التخطيــط االســتراتيجي ووحــدات التنميــة االقتصاديــة 
ــدور التنظيمــي للبرنامــج بهــدف ضمــان جــودة المخرجــات وإعــداد أداة  ــة بال ــات المحلي ــة، وقــام اتحــاد الهيئ المحلي

واضحــة تســهم فــي دعــم الهيئــات المحليــة فــي وضــع خطــط واســتراتيجيات إلدارة األزمــات والطــوارئ.
وشــمل البرنامــج ممثليــن عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص القادريــن علــى المســاهمة الفاعلــة، 
حيــث تــم تحديــد االحتياجــات والمعوقــات للتخطيــط لألزمــات مــن خــالل التركيــز علــى تنميــة مهــارات موظفــي الهيئــات 
المحليــة واآلليــات الالزمــة للتخطيــط والبنــاء الهيكلــي إلدارة لجــان الطــوارئ في قطاعــات الصحة والتعليــم واالقتصاد 

وخطــط التعافي.

برنامج متكني الهيئات املحلية للتخطيط يف إدارة األزمات
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تقديم اإلرشاد الالزم لطاقم البلدية وحسب ما يتطلب األمر . 1
بناء قدرات طاقم البلدية. . 2
سيتم طرح الحوافز المقدمة من خالل منصة خاصة بالمشروع سيتم العمل على إنشاؤها. 3
ــة الخضــراء . 4 ــس العالمــي لألبني ــس مــع المجل ــة المجل ــة مــن خــالل عضوي ــات العالمي ــة بالتوجه ــف البلدي تعري

ــط.  ــرق األوس ــس الش ــبكة مجال وش
ــة باإلضافــة . 5 ــة لألبني ــس والمتعلقــة بالجــدوى االقتصادي ــا المجل ــي ســيعمل عليه ــج األبحــاث الت مشــاركة نتائ

ــر الطاقــة. ــة بهــدف توفي ــم األبني لدراســة ترمي
ستقوم البلدية بمشاركة تجربتها من خالل عرضها في مؤتمر األبنية الخضراء.. 6

اللجنة التوجيهية للمرشوع:

اتحاد الهيئات المحلية	 

سلطة الطاقة الفلسطينية	 

سلطة جودة البيئة	 

مجلس الوزراء	 

هيئة تشجيع االستثمار 	 

مرشوع تعزيز الصمود الفلسطيني من خالل األبنية الخرضاء

حصــل المجلــس الفلســطيني لألبنيــة الخضــراء مؤخــرًا علــى منحــة مــن الصنــدوق العربــي لإنمــاء االقتصــادي 
واالجتماعــي يهــدف لدعــم صمــود المجتمــع الفلســطيني مــن خــالل األبنيــة الخضــراء وذلــك مــن خــالل عــدة محــاور 
أهمهــا خلــق أنظمــة حوافــز لألبنيــة الخضــراء وبخاصــة كفــاءة الميــاه والطاقــة، وبنــاء قــدرات الشــباب الفلســطيني.

ــاركتها  ــان مش ــة لضم ــات المحلي ــع الهيئ ــل م ــالل التواص ــن خ ــناد م ــم واإلس ــم الدع ــى تقدي ــا عل ــاد أيًض ــل االتح وعم
الفاعلــة فــي أنشــطة البرنامــج واالنخــراط فــي التدريبــات المتخصصــة فــي مجــال األبنيــة الخضــراء. 

أبرز األنشطة: 

تم عقد 3 اجتماعات للجنة التوجيهية	 
عقد اجتماعين للهيئات المحلية بتنسيق من قبل اتحاد الهيئات المحلية	 
11 هيئة محلية شاركت في أنشطة المشروع – بترشيح من اتحاد الهيئات المحلية	 
10 دورات تدريبية متخصصة في قضايا البناء األخضر	 
تــم توقيــع 13 اتفاقيــة تفاهــم مــع الهيئــات المحليــة المرشــحة مــن قبــل االتحــاد، وتلتــزم الهيئــات المحليــة 	 

التــي وقعــت علــى هــذه االتفاقيــات بتبنــي أنظمــة حوافــز مقترحــة لتشــجيع الممارســات الخضــراء فــي األبنيــة 
الفلســطينية ومــا يتبعهــا مــن اســتثمارات وفــرص عمــل وذلــك بمــا يتناســب مــع سياســة ورؤيــة البلديــة، فــي 

حيــن يلتــزم المجلــس التنظيمــي لألبنيــة الخضــراء بـــ: 
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أطلــق مكتــب األمــم المتحــدة إلدارة الكــوارث UNDRR برنامــج جعــل المــدن قــادرة علــى الصمــود فــي العــام 2010، 
ومنــذ إطــالق البرنامــج انضــم إليــه 4360 مدينــة حــول العالــم )مــن بينهــا مــدن فلســطينية(، بحيــث يهــدف البرنامــج 
لتحســين فهــم المــدن للمخاطــر وضمــان التزامهــا بخطــط الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والقــدرة المحليــة علــى الصمــود، 
و تحســين قــدرة المــدن علــى وضــع اســتراتيجيات/خطط محليــة لتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود، باإلضافــة إلــى دعــم 

المــدن لتنفيــذ اســتراتيجيات/خطط محليــة لتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود، مــن خــالل: 

تقديم معلومات قائمة على األدلة من أجل تعزيز إدراك المدن للمخاطر المحلية.	 
تحســين مهــارات التقييــم الذاتــي مــن خــالل توفيــر التدريــب واألدوات ذات الصلــة بالتخطيــط االســتراتيجي للحــد 	 

مــن مخاطــر الكــوارث.
الحصول على تمويل لدعم تنفيذ االستراتيجيات والخطط المحلية لتعزيز القدرة على الصمود.	 
تحسين قدرة الهيئات المحلية على تخطيط البنية التحتية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.	 

لعــب االتحــاد الــدور التنظيمــي لمشــاركة الهيئــات المحليــة الفلســطينية فــي البرنامــج قبــل نهايــة عــام 2021، لضمــان 
مشــاركتها الفاعلــة فــي أنشــطة البرنامــج للعــام الجديــد، وتواصــل مــع 66 هيئــة محليــة تقــّدم منهــا 22 هيئــة محليــة 

للعضويــة فــي البرنامــج واالســتفادة مــن أنشــطته وفعالياتــه. 

UNDRR برنامج جعل املدن قادرة عىل الصمود– مكتب األمم املتحدة إلدارة الكوارث
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متثيل هيئات

الحكم املحيل 

متثيل هيئات الحكم املحيل

يتولــى اتحــاد الهيئــات المحليــة مســائل تمثيــل هيئــات الحكــم المحلــي ومصالحهــا وإنجازاتهــا علــى المســتوى المحلي 
وفــي الســاحات الدوليــة، كمــا ويحــرص االتحــاد مــن خــالل روابطــه وشــراكاته القائمــة مــع الــوزارات ومؤسســات 
ــة فــي مقدمــة الخطــط واالســتراتيجيات  ــات المحلي ــي والمؤسســات الشــريكة علــى وضــع األولوي المجتمــع المدن
الوطنيــة، وتعزيــز دور الهيئــات المحليــة فــي صنــع السياســات وتعزيــز الصالحيــات الممنوحــة لهــا مــن خــالل توفيــر صــوت 

للهيئــات المحليــة فــي الحــوارات الوطنيــة والتواجــد فــي كافــة الفعاليــات واالجتماعــات واللجــان ذات العالقــة.
ويشــارك االتحــاد بشــكل دوري فــي اجتماعــات اللجــان التوجيهيــة للمشــاريع وبرامــج المؤسســات المانحــة التــي يتــم 
تشــكيلها مــن أجــل متابعــة وتنســيق الجهــود المبذولــة لدعــم وإســناد الهيئــات المحليــة ال ســيما ممارســة الضغــط 
ــة لبرنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم المحلــي، واجتماعــات مــع البنــك  ــة التوجيهي ــل اللجن لمــا فيــه مصلحتهــا؛ مث

الدولــي، والوكالــة البلجيكيــة للتنميــة والتعــاون، واالتحــاد األوروبــي وغيرهــا. 

عضوية االتحاد يف اللجان – 2021:

لجنة تحضريية لليوم الوطني للتنمية االقتصادية املحلية 

لجنة لتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية رقم (6) لسنة 2011

لجنة التوصيف الخاصة بالدهانات 

اللجنة القانونية ملراجعة القرار الخاص مبحاكم الهيئات املحلية

الفريق الوطني للمؤمتر الحرضي الفلسطيني الثالث

الفريق الوطني الفني –  املركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث

لجنة لتعديل نظام األبنية والتنظيم للهيئات املحلية 

اللجنة القطاعية لقطاع الحكم املحيل 

اللجان الفنية املنبثقة عن اللجنة القطاعية

الفريق الوطني إلعداد سياسة إحياء األماكن الرتاثية 

لجنة تنفيذ خطة الرشاكة بني البلديات والقطاع الخاص

اللجنة التوجيهية ملرشوع تعزيز الصمود الفلسطيني من خالل األبنية الخرضاء

فريق ملراجعة قانون انتخاب مجالس الهيئات املحلية من حيث تضمينه ملبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة 

الفريق الوطني لتحقيق الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املستدامة يف دولة فلسطني

الفريق الوطني إلعداد السياسة الحرضية 

اللجنة الفنية لتوطني مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 2030

لجان الحوار مع النقابات
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تشــكيلها مــن أجــل متابعــة وتنســيق الجهــود المبذولــة لدعــم وإســناد الهيئــات المحليــة ال ســيما ممارســة الضغــط 
ــة لبرنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم المحلــي، واجتماعــات مــع البنــك  ــة التوجيهي ــل اللجن لمــا فيــه مصلحتهــا؛ مث
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ــاع  ــة لقط ــات الناظم ــر السياس ــاء وتطوي ــطة بن ــة أنش ــرة لمتابع ــوارد معتب ــص م ــرة ويخّص ــوًدا كبي ــاد جه ــذل االتح يب
الحكــم المحلــي فــي فلســطين كممثــل عــن هيئــات الحكــم المحلــي يمــارس الضغــط ويعبــر عــن مواقفهــا وتوجهاتهــا 
أمــام جميــع الجهــات لمــا فيــه مصلحــة هيئــات الحكــم المحلــي وبمــا يضمــن عــدم التأثيــر واالنتقــاص مــن صالحياتهــا.

ــي  ــار التنظيم ــة اإلط ــا لمراجع ــن خطته ــة ضم ــات المحلي ــات الهيئ ــم احتياج ــة وتقيي ــاد بمتابع ــوم إدارة االتح ــث تق حي
األنظمــة والقوانيــن  االتحــاد علــى مجموعــة مــن  المنصــرم، عمــل  العــام  المحليــة وتطويــره، وخــالل  للهيئــات 

والسياســات بالتعــاون مــع المؤسســات المحليــة الشــريكة والــوزارات ذات العالقــة.

تــم تشــكيل لجنــة قانونيــة لمراجعــة القــرار بقانــون محاكــم الهيئــات المحليــة؛ يرأســها مجلــس القضــاء األعلــى 
بعضويــة كل مــن؛ وزارة العــدل، ووزارة الحكــم المحلــي، واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، والنيابــة العامــة، واالتحــاد 
الفلســطيني للهيئــات المحليــة ممثــالً برئيــس االتحــاد م. موســى حديــد، وأمين ســر االتحــاد المحامي أنطون ســلمان.

أعدت اللجنة المذكورة مسودة القانون المعّدل مع األخذ بعين االعتبار مالحظات االتحاد.

مناقشــة فكــرة أن يقــوم االتحــاد بتطويــر رؤيــة حــول إنشــاء ذراع تنفيــذي للهيئات المحلية "شــرطة البلديــات" وتوضيح 
للـــ )التبعيــة اإلداريــة والهيكيليــة التنفيذيــة( بالتعــاون مــع كل من وزارة الحكم المحلي والشــرطة.

قانون محاكم الهيئات املحلية.

تابــع االتحــاد التطــورات الخاصــة بالقــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء خــالل اجتماعــه فــي جلســة رقــم )130( بخصــوص 
ــة لتمكينهــا مــن  ــات المحلي ــى عــدد مــن الهيئ ــة األمــالك إل ــل ضريب ــة تحصي ــي لنقــل صالحي ــدء بالمشــروع التجريب الب

ــن. ــم الخدمــات للمواطني ــة وتســهيل تقدي ــر االســتدامة المالي توفي

تابــع  االتحــاد مــع البلديــات الـــ8 التــي تــم اختيارهــم فــي المشــروع التجريبــي لنقــل تحصيــل ضريبــة األمــالك، ودعوتهــم 
إلبــالغ االتحــاد بخصــوص أي تواصــل معهــم بخصــوص تحصيــل ضريبــة األمــالك، وذلــك لضمــان أن تأخــذ البلديــات كامــل 

صالحياتهــا وحقوقهــا فــي هــذا الخصــوص.

رضيبة األمالك.
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ــم إعــداد وإصــدار تعليمــات  ــة، ت ــات المحلي ــة لموظفــي الهيئ ــة الوطني ــي والنقاب بالشــراكة مــع وزارة الحكــم المحل
خاصــة بشــأن أوضــاع موظفــي الهيئــات المحليــة الحاصليــن علــى مؤهــل علمــي أقــل مــن جامعــي، أو غيــر الحاصليــن 
علــى مؤهــل علمــي لشــغل وظيفــة إشــرافية، حيــث اســتهدفت هــذه التعليمــات تســوية أوضــاع هــؤالء الموظفيــن 

وفــق أســس ومعاييــر محــددة.

اســتكمل االتحــاد بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي ووزارة التربيــة والتعليــم المناقشــات الهادفــة إلــى إعــداد 
النســخة النهائيــة مــن نظــام ضريبــة التربيــة والتعليــم، حيــث كان االتحــاد قــد قــدم مقترًحــا للنظــام بهــدف تلبيــة 
ــة والحفــاظ علــى حقوقهــا واســتقالليتها، ومعالجــة كافــة اإلشــكاليات والمعيقــات التــي  ــات المحلي تطلعــات الهيئ

ــم. ــة المعــارف بشــكلها القائ تواجــه لجــان ضريب

ــي  ــة لموظف ــات المحلي ــي الهيئ ــام موظف ــروع نظ ــى مش ــي عل ــم المحل ــع وزارة الحك ــل م ــاد العم ــتكمل االتح يس
مجالــس الخدمــات المشــتركة.

ســلم االتحــاد النســخة األخيــرة مــن نظــام إدارة مخلفــات البنــاء والهــدم لــوزارة الحكــم المحلــي، جــاء ذلــك باالعتمــاد 
علــى التعديــالت التــي أجريــت علــى النظــام مــن قبــل االتحــاد والــوزارة فــي العــام 2019.

تسوية أوضاع موظفي الهيئات املحلية الحاصلني عىل مؤهل علمي أقل من جامعي

نظام رضيبة الرتبية والتعليم

مرشوع نظام موظفي مجالس الخدمات املشرتكة 

مرشوع نظام ادارة مخلفات البناء والهدم

تواصــل االتحــاد مــع الهيئــات المحليــة بخصــوص مالحظاتهــم علــى مســودة مدونــة الســلوك لموظفــي الهيئــات 
المحليــة ومجالــس الخدمــات المشــترك، وتــم إعــداد ورقــة مالحظــات موحــدة نيابــة عــن الهيئــات المحليــة بمــا 
يضمــن تحقيــق رؤيــة الهيئــات المحليــة وأهدافهــا مــع االلتــزام بتعهــد أدبــي والتــزام أخالقــي طوعــي بمجموعــة مــن 
ــادئ اإلنصــاف والشــفافية والنزاهــة والمســاءلة فــي عمــل  ــزام بمب ــا لاللت ــادئ اإلرشــادية، التــي تشــكل أساًس المب

ــة. ــات المحلي الهيئ

مسودة مدونة السلوك ملوظفي الهيئات املحلية ومجالس الخدمات املشرتكة

أعــد االتحــاد مالحظاتــه علــى قانــون الجمــارك بهــدف تمكيــن الهيئــات المحليــة مــن االســتفادة مــن الوفــر فــي 
ــر  التكاليــف الناتــج عــن اإلعفــاء الجمركــي لبعــض البنــود - فــي حــال إقرارهــا وتضمينهــا فــي القانــون- بهــدف تطوي
خدمــات الهيئــات المحليــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا وتوفيــر مرافــق حيويــة الســتيعاب التطــور الســكاني والعمرانــي 
المتســارع، وإنشــاء مــدارس إضافيــة الســتيعاب الزيــادة المطــردة فــي أعــداد طــالب المــدارس والحــد مــن مشــاكل 
الــدوام المســائي للمناطــق ذات الكثافــة الســكانية، ولتتمكــن مــن اســتخدام هــذا الوفــر فــي إقامة مشــاريع إضافية 
أكثــر حيويــة، حيــث تعتبــر الهيئــات المحليــة شــريكًا اســتراتيجيًا لمؤسســات الدولــة وتســاهم معهــا فــي نهضــة الوطــن 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة ودعــم االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني وتقديــم الخدمــات لجمهــور المواطنيــن.

مرشوع قانون الجامرك

ــادئ النزاهــة  ــه لمب ــث تضمين ــة مــن حي ــات المحلي ــون انتخــاب مجالــس الهيئ ــق مراجعــة قان شــارك االتحــاد فــي فري
ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــكلته هيئ ــذي ش ــة ال ــفافية والحوكم والش
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األنظمة والقوانني والسياسات الناظمة لقطاع الحكم املحيل
ــم إعــداد وإصــدار تعليمــات  ــة، ت ــات المحلي ــة لموظفــي الهيئ ــة الوطني ــي والنقاب بالشــراكة مــع وزارة الحكــم المحل
خاصــة بشــأن أوضــاع موظفــي الهيئــات المحليــة الحاصليــن علــى مؤهــل علمــي أقــل مــن جامعــي، أو غيــر الحاصليــن 
علــى مؤهــل علمــي لشــغل وظيفــة إشــرافية، حيــث اســتهدفت هــذه التعليمــات تســوية أوضــاع هــؤالء الموظفيــن 

وفــق أســس ومعاييــر محــددة.

اســتكمل االتحــاد بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي ووزارة التربيــة والتعليــم المناقشــات الهادفــة إلــى إعــداد 
النســخة النهائيــة مــن نظــام ضريبــة التربيــة والتعليــم، حيــث كان االتحــاد قــد قــدم مقترًحــا للنظــام بهــدف تلبيــة 
ــة والحفــاظ علــى حقوقهــا واســتقالليتها، ومعالجــة كافــة اإلشــكاليات والمعيقــات التــي  ــات المحلي تطلعــات الهيئ

ــم. ــة المعــارف بشــكلها القائ تواجــه لجــان ضريب

ــي  ــة لموظف ــات المحلي ــي الهيئ ــام موظف ــروع نظ ــى مش ــي عل ــم المحل ــع وزارة الحك ــل م ــاد العم ــتكمل االتح يس
مجالــس الخدمــات المشــتركة.

ســلم االتحــاد النســخة األخيــرة مــن نظــام إدارة مخلفــات البنــاء والهــدم لــوزارة الحكــم المحلــي، جــاء ذلــك باالعتمــاد 
علــى التعديــالت التــي أجريــت علــى النظــام مــن قبــل االتحــاد والــوزارة فــي العــام 2019.

تسوية أوضاع موظفي الهيئات املحلية الحاصلني عىل مؤهل علمي أقل من جامعي

نظام رضيبة الرتبية والتعليم

مرشوع نظام موظفي مجالس الخدمات املشرتكة 

مرشوع نظام ادارة مخلفات البناء والهدم

تواصــل االتحــاد مــع الهيئــات المحليــة بخصــوص مالحظاتهــم علــى مســودة مدونــة الســلوك لموظفــي الهيئــات 
المحليــة ومجالــس الخدمــات المشــترك، وتــم إعــداد ورقــة مالحظــات موحــدة نيابــة عــن الهيئــات المحليــة بمــا 
يضمــن تحقيــق رؤيــة الهيئــات المحليــة وأهدافهــا مــع االلتــزام بتعهــد أدبــي والتــزام أخالقــي طوعــي بمجموعــة مــن 
ــادئ اإلنصــاف والشــفافية والنزاهــة والمســاءلة فــي عمــل  ــزام بمب ــا لاللت ــادئ اإلرشــادية، التــي تشــكل أساًس المب

ــة. ــات المحلي الهيئ

مسودة مدونة السلوك ملوظفي الهيئات املحلية ومجالس الخدمات املشرتكة

أعــد االتحــاد مالحظاتــه علــى قانــون الجمــارك بهــدف تمكيــن الهيئــات المحليــة مــن االســتفادة مــن الوفــر فــي 
ــر  التكاليــف الناتــج عــن اإلعفــاء الجمركــي لبعــض البنــود - فــي حــال إقرارهــا وتضمينهــا فــي القانــون- بهــدف تطوي
خدمــات الهيئــات المحليــة بكافــة أشــكالها وأنواعهــا وتوفيــر مرافــق حيويــة الســتيعاب التطــور الســكاني والعمرانــي 
المتســارع، وإنشــاء مــدارس إضافيــة الســتيعاب الزيــادة المطــردة فــي أعــداد طــالب المــدارس والحــد مــن مشــاكل 
الــدوام المســائي للمناطــق ذات الكثافــة الســكانية، ولتتمكــن مــن اســتخدام هــذا الوفــر فــي إقامة مشــاريع إضافية 
أكثــر حيويــة، حيــث تعتبــر الهيئــات المحليــة شــريكًا اســتراتيجيًا لمؤسســات الدولــة وتســاهم معهــا فــي نهضــة الوطــن 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة ودعــم االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني وتقديــم الخدمــات لجمهــور المواطنيــن.

مرشوع قانون الجامرك

ــادئ النزاهــة  ــه لمب ــث تضمين ــة مــن حي ــات المحلي ــون انتخــاب مجالــس الهيئ ــق مراجعــة قان شــارك االتحــاد فــي فري
ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــكلته هيئ ــذي ش ــة ال ــفافية والحوكم والش
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ــات التــي واجهوهــا خــالل  ــة بخصــوص المشــاكل والعقب ــات المحلي ــن فــي الهيئ تواصــل االتحــاد مــع المــدراء الماليي
إعــداد موازناتهــم باالســتناد إلــى مســودة شــجرة الحســابات الموحــدة واألدلــة الخاصــة بهــا، ولــم يتمكنــوا مــن 
تقديمهــا بســبب ذلــك، وقــد تــم إعــداد ورقــة تشــمل قائمــة المشــاكل التــي واجهوهــا ومقترحاتهــم للحلــول، ومــن 
ثــم تــم عقــد اجتمــاع لمجموعــة مــن المــدراء المالييــن فــي الهيئــات المحليــة مــع الــوزارة لنقــاش كافــة المالحظــات 

واألخــذ بهــا بمــا يضمــن تخطــي العقبــات والمشــاكل.

أعــد االتحــاد دراســة حــول قطــاع االتصــاالت ودور الهيئــات المحليــة، الحًقــا إلقــرار قانــون جديــد خــاص بقطــاع االتصــاالت 
مــع اســتبعاد كامــل للهيئــات المحليــة مــن أي دور لهــا فــي هــذا المجــال مــع العلــم أن كافــة أعمــال البنيــة التحتيــة 

لقطــاع االتصــاالت تتصــل بشــكل كبيــر جــًدا بمناطــق اختصــاص الهيئــات المحليــة وصالحيتهــا بهــذا الشــأن.

وفــرت هــذه الدراســة مراجعــة لكافــة األنظمــة والقوانيــن والتعليمــات واالســتراتيجيات الناظمــة لقطــاع االتصــاالت 
فــي فلســطين والقيــام بتحليلهــا وربــط عالقتهــا بــدور الهيئــات المحليــة.

مسودة شجرة الحسابات املوحدة واألدلة الخاصة بها وإعداد املوازنة

دراسة حول قطاع االتصاالت ودور الهيئات املحلية

وقــد ناقشــت الهيئــة التنفيذيــة خــالل اجتماعاتهــا الدوريــة وخــالل اجتماعاتهــا مــع الــوزارات والمؤسســات ذات العالقة، 
عديــد مــن القضايــا، كان مــن ضمنهــا؛ إجــراءات وزارة الماليــة بخصــوص رســوم المهــن التــي تــم إجــراء مراجعــة قانونيــة 
لحيثياتهــا، والمشــاكل التــي تواجــه الهيئــات المحليــة بخصــوص شــبكات الفايبــر حيــث اســتعرض االتحــاد خــالل اجتماعــه 
مــع وزارة االتصــاالت كافــة المشــاكل مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول منصفــة للهيئــات المحليــة، وبحــث االتحــاد خــالل 
اجتماعــه برئيــس الــوزارء ووزيــر الحكــم المحلــي آليــات معالجــة الديــون والمســتحقات للهيئــات المحليــة وعليهــا لــدى 
الحكومــة إذ تــم تشــكيل لجنــة مــن االتحــاد ووزارة الماليــة والحكــم المحلــي لوضــع آليــة تقــاص مــن خــالل جدولــة 

الديــون المتراكمــة.

ــراء  ــن إج ــال لحي ــيير أعم ــان تس ــى لج ــا إل ــة وتحويله ــس البلدي ــع المجال ــل جمي ــوزارء بح ــس ال ــرار مجل ــدور ق ــور ص وف
االنتخابــات، أعــد االتحــاد الئحــة تنفيذيــة تهــدف إلــى توضيــح صالحيــات ومســؤوليات المجالــس المحليــة، بمــا يشــمل 
الموازنــات؛ علــى أن تبقــى المجالــس تعمــل وفــق الموازنــة المصادقــة للعــام 2021، والتوظيــف؛ إمكانيــة التوظيــف 
حســب بــراءة التشــكيالت والموازنــة المصادقــة للعــام 2021، وتحديــد حــدود صالحيــات مــدراء مديريــات الحكــم 
المحلــي؛ االلتــزام بتعليمــات معالــي وزيــر الحكــم المحلــي بــأن يكــون تدخــل المديريــات وفــق األنظمــة والقوانيــن، 
وتــم االتفــاق مــع وزارة الحكــم المحلــي علــى بنــود هــذه الالئحــة مطالًبــا بإنهاء ملــف المســتحقات الماليــة المتراكمة 
لصالــح الهيئــات المحليــة كــي تتمكــن مــن إنهــاء المشــاريع القائمــة واإليفــاء بااللتزامــات المطلوبــة منهــا إلــى حيــن 

إجــراء االنتخابــات المحليــة.

خــالل العــام المنصــرم، عقــد اتحــاد الهيئــات المحليــة عديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات التــي مــن شــأنها بحــث القضايــا 
ــة ذات  ــة مــع الحكومــة ومؤسســاتها والمنظمــات المحلي ــز الشــراكة الوطني ــة وتعزي ــات المحلي ــة للهيئ ذات األولوي
العالقــة بقطــاع الحكــم المحلــي مــن أجــل ضمــان تعزيــز صالحيــات الهيئــات المحليــة وتمكينهــا مــن تقديــم الخدمــات 

للمواطنيــن فــي كافــة حــدود أراضــي دولــة فلســطين،

ــة  ــة الحــوار مــع النقاب ــة، كلجن ــة التنفيذي ــا للجــان مؤقتــه منبثقــة عــن الهيئ ــد مــن هــذه القضاي  كمــا وأحيلــت عدي
ــد،  ــى حدي ــاد – م. موس ــس االتح ــت رئي ــي تضمن ــي؛ الت ــم المحل ــة ووزارة الحك ــات المحلي ــي الهيئ ــة لموظف الوطني
أميــن ســر االتحــاد – المحامــي أنطــون ســلمان، أميــن صنــدوق االتحــاد – م. محمــد يعقــوب، عضــو الهيئــة التنفيذيــة 
– د. هاشــم المصــري والمديــر التنفيــذي لالتحــاد م. عبداللــه عناتــي، والتــي توصلــت إلــى صيــغ توافقيــة حــول بعــض 

المطالــب ذات العالقــة بمهندســي ومحاســبي الهيئــات المحليــة.

عمليات املنارصة: 
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بحــث رئيــس الــوزراء مــع االتحــاد آليــة معالجــة الديــون والمســتحقات للهيئــات المحليــة وعليهــا لــدى 
الحكومــة. 

أوعــز اشــتية بتشــكيل لجنــة مــن وزارة الماليــة والحكــم المحلــي واالتحــاد، تبــدأ عملهــا فــوًرا، لوضــع آليــة 
تقــاص لمعالجــة هــذا األمــر، مــن خــالل جدولــة الديــون المتراكمــة، بمــا يســهم فــي مواصلــة تقديــم 

الخدمــات للمواطنيــن، والنهــوض بالقطــاع التنمــوي للبلديــات.

أكــد اشــتية علــى ضــرورة تعزيــز الشــراكة والتعــاون بيــن الحكومــة والهيئات المحليــة، لتوفير أفضــل الخدمات 
للمواطنيــن، وتحســين البنيــة التحتيــة، بمــا يعــزز صمودهم فــي مدنهم وبلداتهــم وقراهم.

دعــى رئيــس الــوزراء الهيئــات المحليــة إلــى تقديــم مشــاريعها القابلــة للتنفيــذ، لالســتفادة مــن المشــاريع 
التــي ســيتم إقرارهــا بتمويــل مــن الصناديــق العربيــة واإلســالمية، إضافــة إلــى 100 مليــون شــيقل رصدتهــا 

الحكومــة لصالــح البنيــة التحتيــة للــوزارات والمنشــآت والبلديــات.

ــد  ــوزراء د. محم ــس ال ــع رئي ــد م ــوىس حدي ــة م. م ــاد برئاس ــة لالتح ــة التنفيذي ــامع الهيئ اجت

اشــتية بحضــور وزيــر الحكــم املحــيل م. مجــدي الصالــح ووزيــر املاليــة د. شــكري بشــارة.
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اتحاد الهيئات املحلية يجتمع بالقنصل العام إليطاليا يف القدس

ــه  ــاد م. عبدالل ــذي لالتح ــر التنفي ــد والمدي ــى حدي ــة م. موس ــات المحلي ــطيني للهيئ ــاد الفلس ــس االتح ــتقبل رئي اس
ــرام اللــه، فــي إطــار بحــث ســبل  ــا فــي القــدس جوزيبــي فيديــل فــي مقــر االتحــاد ب عناتــي، القنصــل العــام إليطالي
تعزيــز التعــاون المشــترك بيــن المــدن الفلســطينية ونظيرتهــا اإليطاليــة،  وأوضــح م. حديــد دور البلديــات الفلســطينية 
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زيــارة فلســطين للتعــرف أكثــر علــى واقــع البلديــات والعمــل علــى تبــادل الخبــرات بيــن الطرفيــن.

ومــن جانبــه، ثمــن الســفير اإليطالــي جهــود االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة المبذولــة فــي ســبيل النهــوض 
بقطــاع الحكــم المحلــي فــي فلســطين، مشــدًدا علــى أهميــة مأسســة العالقــة بينهمــا لتعزيــز الشــراكة بيــن البلديــات 

مــن الطرفيــن واالســتفادة مــن الخبــرات لديهمــا.

العالقات الدولية

DST اتحاد املدن األملاين

اجتمــع اتحــاد الهيئــات المحليــة بنظيــره األلمانــي فــي إطــار بحــث إمكانيــة وســبل تعزيــز الشــراكة فيمــا بينهمــا مــن 
خــالل التوقيــع علــى اتفاقيــة تفاهــم طويلــة األمــد ومســتدامة تســتند إلــى خطــة عمــل واضحــة، وترتكــز علــى تحديــد 

موضوعــات التعــاون والتبــادل الفنــي للفتــرة 2022 – 2023. 
وحــدد االتحــاد أولويــات التعــاون بيــن الطرفيــن علــى أن يقــدم اتحــاد المــدن األلمانــي الدعــم الفنــي لموظفــي االتحاد 
الفلســطيني للهيئــات المحليــة، وبرامــج لتعزيــز قــدرات أعضــاء االتحــاد، باإلضافــة إلــى دعــم االتحــاد فــي تطويــر منصــة 
ــة  ــات األحــداث الدولي ــر إعالن ــغ االتحــاد وتمري ــة المســتدامة، كمــا ســيتم تبلي ــن أهــداف التنمي ــة حــول توطي إلكتروني

الخاصــة بهــا لتفعيــل المشــاركة الفلســطينية فــي هــذه الفعاليــات. 
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UCLG منظمة املدن املتحدة واإلدارات املحلية

يســعى االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة مــن خــالل عضويتــه الفاعلــة فــي منظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات 
ــراكات  ــز الش ــة وتعزي ــادرات العالمي ــي المب ــاركة ف ــة للمش ــات المحلي ــام الهيئ ــاق أم ــح األف ــى فت ــة UCLG إل المحلي
ــول  ــدول ح ــن ال ــا م ــطينية ونظيراته ــة فلس ــات محلي ــن هيئ ــرة بي ــوط مباش ــاء خط ــات وإنش ــن التوأم ــة وتكوي الدولي
ــى تواجــده بشــكل متواصــل فــي اجتماعــات ولقــاءات ومؤتمــرات فــرع المنظمــة  ــم. كمــا يحافــظ االتحــاد عل العال
فــي الشــرق األوســط وغــرب آســيا UCLG-MEWA مــن أجــل تمثيــل الهيئــات المحليــة وتوســعة قاعــدة األعضــاء مــن 

ــة الفلســطينية. ــات المحلي الهيئ

رئيــس االتحــاد م. موســى حديــد عضو مشــارك فــي لجنة مجلس 	 
ــية  ــة، ودبلوماس ــع، الثقاف ــرص للجمي ــي "الف ــات العالم السياس

المدينــة: مفتــاح التنميــة المســتدامة"
التنفيــذي 	  والمكتــب  العالميــة  المجالــس  فــي  االتحــاد عضــو 

UCLG لمنظمــة 
 	UCLG 8 أعضاء فلسطينيين في المجلس العالمي لمنظمة
االتحــاد رئيــس مشــارك فــي منظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات 	 

 UCLG-MEWAالمحليــة فــرع الشــرق األوســط وغــرب آســيا
االتحاد عضو في لجنة التعاون التنموي ودبلوماسية المدن	 

ICMA منظمة إدارات املدن العاملية

وقــع اتحــاد الهيئــات المحليــة اتفاقيــة شــراكة مــع منظمــة إدارات المــدن العالميــة ICMA فــي العــام 2018 ممهــًدا 
الطريــق أمــام مــدراء الهيئــات المحليــة لالنضمــام إلــى عضويتهــا، ويعــد االتحــاد شــريًكا فاعــالً فــي المنظمــة، بحيــث 

يشــارك وينظــم مشــاركة مــدراء الهيئــات المحليــة فــي المؤتمــرات الســنوية للمنظمــة، 

كمــا ويشــارك فــي تقاريــر دوريــة يتــم نشــرها فــي النشــرات البريديــة الخاصــة بالمنظمــة، ويتــم التنظيــم لبرامــج بنــاء 
ــة  ــرات، إضافــة إلــى مشــروع ترجمــة منشــورات وإصــدارات خاصــة بمنظمــة إدارات المــدن العالمي ــادل خب قــدرات وتب
التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المراجــع والكتــب والدراســات ذات عالقــة بالحكــم المحلــي بشــكل عــام، وبــإدارات المــدن 

بشــكل خــاص.           
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جديــر بالذكــر أن مؤتمــر التعــاون الالمركــزي يهــدف 
بيــن  والتوأمــات  التعــاون  مشــاريع  دعــم  إلــى 
الهيئــات المحليــة الفلســطينية والفرنســية، وتعزيــز 
تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا بخصــوص الممارســات 
واألدوات والسياســات التوجيهيــة فــي المواضيــع 
ذات االهتمــام المشــترك، إضافــة إلــى أنــه يوفــر 
ــح آفــاق  ــة الفلســطينية لفت ــات المحلي ــا للهيئ فرًص
التعــاون مــع نظيراتهــا الفرنســية مــن خــالل إقامــة 

وإنشــاء شــراكات جديــدة.

شبكة التعاون الالمركزي الفرنسية – اتحاد مدن فرنسا

عقــد االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة بالتعــاون مــع شــبكة التعــاون الالمركــزي الفرنســية مــن أجــل فلســطين 
التابعــة التحــاد مــدن فرنســا، اجتماًعــا تحضيرًيــا لمؤتمــر التعــاون الالمركــزي الفلســطيني الفرنســي الــذي يتــم تنظيمه 

بشــكل دوري كل ســنتين بمشــاركة الهيئــات المحليــة الفلســطينية ونظيراتهــا الفرنســية.
ــر مــن  ــع األخي واتفــق الطرفــان علــى أن تســتضيف فلســطين المؤتمــر خــالل العــام 2022 علــى أن يعقــد خــالل الرب
الســنة، علًمــا بــأن سلســلة مــن اللقــاءات التحضيريــة يتــم عقدهــا بيــن الطرفيــن مــن أجــل متابعــة إجــراءات التنظيــم 

وكافــة األمــور الفنيــة واللوجســتية.

املشاركات

ورشة عمل حول دور التعاونيات يف دعم التنمية االقتصادية واالجتامعية يف فلسطني

املحاور:

المحليــة 	  الهيئــات  قــدرات  تعزيــز  فــي  االتحــاد  دور 
االقتصاديــة  التنميــة  عمليــة  دعــم  فــي  وكوادرهــا 

لمحليــة ا
دور الهيئات المحلية في تعزيز االنتاج المحلي 	 
العوائــق التــي تواجههــا الهيئــات المحليــة أمــام تحقيــق 	 

لتنمية ا
المشــاريع التنمويــة التــي تبنتهــا بعض الهيئــات المحلية 	 

علــى المســتوى المحلي

 FELCOS UMBRIA بتنظيــم مــن: مؤسســة

اإليطالية
املتحــدث:  ندين نخلة – منســقة 

اإلعــالم والعالقات العامة
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المحليــة  اإلدارات  من:منظمــة  بتنظيــم 

UCLG المتحــدة  والمــدن 

  FELCOS UMBRIA :بتنظيم من

املتحــدث:  م. موســى حديــد – رئيــس االتحــاد، بصفتــه 

رئيًســا مشــارًكا فــي فــرع المنظمــة لمنطقــة الشــرق 
UCLG-MEWA األوســط وغــرب آســيا

التنفيــذي  المديــر   – عناتــي  اللــه  عبــد  املتحــدث: 

لالتحــاد
ICMA بتنظيم من: منظمة إدارات المدن العالمية

UCLG اتحاد الهيئات املحلية يرتأس جلسة حول التخطيط الحرضي يف االجتامع السنوي ملنظمة

املحاور:

األولويــات 	  مــن  كواحــد  والمســتدام  المــرن  الحضــري  التخطيــط 
الخمســة المحــددة لفــرع المنظمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وغــرب آســيا
أهميــة التخطيــط الحضــري والمســتدام ودوره فــي تمكيــن الهيئــات 	 

المحليــة مــن التعامــل مــع التحديــات وتحديــد االحتياجــات الالزمــة 
لمواجهتهــا  

مؤمتر الهيئات املحلية للتعاون الدويل يف فلسطني

م. موىس حديد – رئيس االتحاد

التنميــة 	  الهيئــات المحليــة فــي توطيــن أجنــدة  دور 
2030 المســتدامة 

 أهمية التعاون الالمركزي بين الدول 	 
ــا علــى تحقيــق التنميــة علــى 	  ارتــدادات جائحــة كورون

ــي المســتوى المحل

املتحدثني:

أحمد عارضة – رئيس بلدية عرابة

االقتصاديــة 	  التنميــة  دعــم  فــي  عرابــة  بلديــة  تجربــة 
التعاونيــة  الجمعيــات  ودعــم  المحليــة  واالجتماعيــة 
الزراعــي القطــاع  فــي  البلــدة  ألبنــاء  عمــل  فــرص  وخلــق 

 قصص النجاح التي حققتها البلدية والتحديات 	 

ICMA املؤمتر اإلقليمي الدويل ملنظمة

املحاور:

خــالل 	  المواطنيــن  مــع  المحليــة  الهيئــات  تواصــل  إجــراءات 
األزمــات 

اســتراتيجيات 	  المحليــة  الهيئــات  بهــا  طــورت  التــي  الطريقــة 
الجمهــور  مــع  التواصــل 

قنوات التواصل مع المواطنين خالل األزمة	 
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قنوات التواصل مع المواطنين خالل األزمة	 
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ندوة تحت عنوان "الحق يف املدينة تحت االحتالل: حالة فلسطني"

املتحدثني واملحاور:

 محمــد حســني – مفتــي القــدس والديــار املقدســة: 

القــدس والقيــود التعســفية التــي تمنــع الفلســطينيين مســلمين 
ومســيحيين مــن الصــالة

عصــام فرعــون – رئيــس بلديــة العيزريــة: قضايــا جــدار الفصل 

ــى  ــره عل ــدس وأث ــة والق ــدة العيزري ــن بل ــم بي ــذي أقي ــري ال العنص
حيــاة المواطنيــن

ورشة عمل مخترب أرض (العمل املشرتك واللجان املجتمعية وعالقته بالبيئة)

املحاور:

خارطة الطريق – توطين أهداف التنمية المستدامة	 
خطــة االتحــاد االســتراتيجية وأهداف التنمية المســتدامة 	 

خاصــة ذات العالقــة بالبيئــة والتغيــر المناخي
الهيئــات 	  موظفــي  قــدرات  تنميــة  فــي  االتحــاد  دور 

المســتدامة التنميــة  بأهــداف  يتعلــق  بمــا  المحليــة 
دور االتحــاد فــي رفــع وعــي الهيئــات المحليــة بمــا يتعلــق 	 

بأهــداف التنمية المســتدامة
خلق بيئة مواتية للتوطين من خالل عمليات المناصرة 	 
وحدة الدعم الفني والقانوني داخل االتحاد	 

ــن: اتحــاد الهيئــات المحليــة ومنظمــة  ــم م بتنظي

UCLG-MEWA

الحكــم  وإصــالح  تطويــر  برنامــج  مــن:  بتنظيــم 

البلجيكيــة  التنميــة  وكالــة   – المحلــي 
املتحــدث: نديــن نخلــة – منســقة 

اإلعــالم والعالقــات العامة

تيسري أبو سنينة – رئيس بلدية الخليل: أثر تقسيم مدينة الخليل إلى المناطق هـ 1 و هـ 2

م. موىس حديد – رئيس بلدية رام الله: تجربة البلدية بمشروع إعادة تقسيم األرض في مخطط التوسعة

محمــد الرمحــي – مديــر عــام صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات: دور الصنــدوق فــي دعــم المــدن بقطــاع 

غــزة فــي عمليــة التنميــة والتخطيــط فــي ظــل الحصــار البــري والجــوي والبحــري علــى القطــاع
محمــد عــازم – رئيــس مجلــس قــروي فــروش بيــت دجــن: الوضــع القائــم فــي مناطــق غــور األردن المهــددة 

بالمصــادرة ودور الهيئــات المحليــة فــي دعــم صمــود المواطنيــن

2021 التقرير السنوي |

45

ICMA املؤمتر السنوي ملنظمة إدارات املدن العاملية

املحاور:

التحديــات التــي واجههــا مــدراء البلديــات فــي أثنــاء ومــا 	 
بعــد أزمــة كوفيــد19- بشــكل عــام

الهيئــات 	  مســاندة  فــي  المحليــة  الهيئــات  اتحــاد  دور 
المحليــة مــن خــالل التنســيق مــع الحكومــة المركزيــة 

والشــركاء  والمانحيــن 
ــالل 	  ــن خ ــة م ــاون المحتمل ــاق التع ــبل وآف ــبيك وس التش

تعزيــز الشــراكات القائمــة علــى تبــادل المعــارف والخبــرات

بتنظيم من: منظمة إدارات المدن العالمية

بتنظيــم مــن: معهــد أبحــاث السياســات 

)مــاس(  الفلســطينية  االقتصاديــة 

بتنظيم من: بلدية بيت لحم 

املتحدث: م. عبد المؤمن عفانة

املتحــدث: عبــد اللــه عناتــي – 

لالتحــاد التنفيــذي  المديــر 

املتحــدث: عبــد اللــه عناتــي – 

لالتحــاد التنفيــذي  المديــر 

مؤمتر دويل بعنوان " األنظمة والسياسات املحلية القامئة عىل الطاقة"

املحاور:

أهــداف 	  وتنفيــذ  لالتحــاد  االســتراتيجية  الخطــة 
المحلــي  المســتوى  علــى  المســتدامة  التنميــة 

دور االتحــاد فــي تعزيــز االســتثمار فــي المــوارد 	 
البشــرية مــن خــالل تصميــم برامــج وتدريبــات فــي 

ــة ــاالت الطاق مج
توفيــر الفــرص أمــام الهيئــات المحليــة ســواء كانت 	 

فــرص تدريبيــة، فــرص تمويليــة، أو تبــادل خبــرات... 
لخ ا

تحديــد األولويــات وتوجيــه المانحين والمؤسســات 	 
الشــريكة لدعــم الهيئــات المحليــة فــي مجــاالت 

الطاقــة المتجــددة

دور االتحاد في مراجعة واقتراح وتطوير السياسات والمساهمة في التشريعات التي تؤثر على القطاع	 
تطلعات مستقبلية	 

املشاركة يف الطاولة املستديرة بعنوان "الرشاكة بني القطاعني العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص"

 
املحاور:

عرض وجهة نظر االتحاد والهيئات المحلية حول قضايا الشراكة مع القطاع الخاص.	 
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املحاور:
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ــة ــاالت الطاق مج
توفيــر الفــرص أمــام الهيئــات المحليــة ســواء كانت 	 
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لخ ا
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املشاركة يف الطاولة املستديرة بعنوان "الرشاكة بني القطاعني العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص"

 
املحاور:

عرض وجهة نظر االتحاد والهيئات المحلية حول قضايا الشراكة مع القطاع الخاص.	 
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بتنظيــم مــن: برنامــج اإلصــالح فــي قطــاع الحكــم 

 GIZ المحلــي

بتنظيم من: هيئة مكافحة الفساد

 Connective Cities بتنظيم من: برنامج

املتحــدث: ندين نخلة – منســقة 

اإلعــالم والعالقــات العامة 

املتحــدث: عبــد اللــه عناتــي – 

لالتحــاد   التنفيــذي  المديــر 

املتحــدث: عبــد اللــه عناتــي – 
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والمستحدثة
الخدمات الشاملة	 
ارتدادات تفشي "كورونا" على الهيئات المحلية  	 

والتدخالت التي يجب تنفيذها

تجارب بلديات تونس وفلسطني وفرص تطبيقها يف لبنان
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فرص إنشاء اتحاد للبلديات اللبنانية.	 

ورشة العمل التخصصية إلعداد مدونة سلوك ملوظفي الهيئات املحلية 

املحاور:

سياسات االتحاد واألحكام المنظمة لعمله	 
مفهوم مدونة السلوك بحسب رؤية االتحاد	 
مبررات وجود مدونة سلوك للمنتخبين	 
كيفية جعل مدونة السلوك واقعية قابلة للتنفيذ	 
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االجتماع اإلداري للجنة البيئية أولويات المناخ في عصر ما بعد كورونا

فريق العمل العالمي المعني بالهجرة 

إطالق برنامج المساواة بين الجنسين في المجال االقتصادي

إطالق تدريب توطين التنمية المستدامة والتعاون الالمركزي

ورشة عمل: الحماية االجتماعية الطارئة للمتضررين اقتصادًيا من جائحة كورونا

اجتماع المكتب التنفيذي

ورشة عمل حول التعاون التنموي والحكومات المحلية

الجلسة المواضيعية: التمييز في اإلسكان والفصل المكاني 

الجلسة المواضيعية: التمييز في اإلسكان والفصل المكاني 

الجلسة المواضيعية: الرقمنة الشاملة لحاضر ومستقبل تقديم الخدمات

الجلسة المواضيعية: األشخاص واألقاليم األصحاء يقودون رفاهيتنا

إطالق شبكة المدن المتحدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تأثير جائحة كورونا ودور الهيئات المحلية في استراتيجيات وخطط التعافي

المؤتمر الثاني للعالقات العامة

اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع المجلس المشترك

ورشة نقاش دليل تسمية الشوارع وترقيم المنازل في فلسطين

ورشة عمل: مناقشة مؤشرات مسح قياس رضا المواطنين عن الخدمات العامة 

حفل اختتام فعاليات تمكين الهيئات المحلية للتخطيط في إدارة األزمات

حفل افتتاح: فعاليات المنتدى الوطني السادس " التحول نحو اإلبداع "

ورشة عمل مختبر أرض ) العمل المشترك واللجان المجتمعية وعالقته بالبيئة(

ورشة عمل المدن المستدامة والمرنة 

االحتفال باليوم العالمي بالمدن

ورشة عمل: ضريبة األمالك

ورشة عمل: إدارة أراضي الدولة

مؤتمر إطالق السجل الوطني االجتماعي نحو التحول من اإلغاثة إلى التنمية المستدامة 

االجتماع التحضيري للدورة السابعة لمنتدى "مدن ومناطق للشراكات الدولية"

ورشة عمل: االستجابة الشاملة لآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا تحت االحتالل

اجتماعــات المكتــب التنفيــذي والمجلــس العالمــي لمنظمــة المــدن المتحــدة واإلدارات 
المحليــة

الجلســة المواضيعيــة: دور متجــدد للحكومــات المحليــة واإلقليميــة فــي التعــاون اإلنمائــي مــن إدارة 
الهجــرة إلــى نهــج مجتمعــي للتنقــل البشــري

GTM – UCLG-MEWA 

       UCLG-MEWA ضمن منظمة 

EducAid

PLATFORMA

بلدية بيت لحم

UCLG لمنظمة 

UCLG CIB

UCLG البرنامج العام للمكتب التنفيذي

UCLG البرنامج العام للمكتب التنفيذي

UCLG البرنامج العام للمكتب التنفيذي

UCLG البرنامج العام للمكتب التنفيذي

Connective Cities

UCLG

GIZ

UCLG-MEWA

 وزارة الحكم المحلي

الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني

Connective Cities

المجلس األعلى لإبداع

ENABEL

المجلس الفلسطيني لألبنية الخضراء

 وزارة الحكم المحلي

مكتب رئيس الوزراء

مكتب رئيس الوزراء

وزارة التنمية االجتماعية 

UCLG

االتحاد األوروبي

معهد ماس

UCLG البرنامج العام للمكتب التنفيذي

قامئة املشاركات خالل العام 2021 
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اإلعالم: األدوات

واإلنتاجات واإلصدارات 

يتولــى اتحــاد الهيئــات المحليــة مســائل تمثيــل هيئــات الحكــم المحلــي ومصالحهــا وإنجازاتهــا علــى المســتويين 
المحلــي والدولــي، وال تقتصــر عمليــة التمثيــل علــى إقامــة روابــط وتعزيــز الشــراكات مــع الــوزارات ومؤسســات 
ــة علــى جهــود  ــه اإلعالمي ــه وإنتاجات ــز إصدارات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الشــريكة، وإنمــا يحــاول االتحــاد تركي
ومبــادرات الهيئــات المحليــة مــن أجــل إبرازهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بهيئاتهــم المحليــة 

ــة.  ــة والدولي ــات المحلي ــة والمؤسس ــات الحكومي ــام الجه ــم أم ــم وصالحياته ــز أدواره ــة، وتعزي ــن جه م

تم إعداد 3 نرشات إعالمية

تم إعداد ونرش 27 خربًا صحفيًا

تم إعداد ونرش 7 ترصيح صحفي

تم إعداد وتصميم التقرير السنوي لالتحاد عن العام 2020

تم تصميم theme" 20" خاص باملنشورات ذات العالقة بأهداف التنمية املستدامة

تم إعداد وتصميم حملة خاصة بوحدة الدعم الفني والقانوين

تم تصميم  بروشور حول منصات تبادل الخربات 

تم إعداد وتصميم وطباعة كتيب "نساء يف رئاسة الهيئات املحلية"

تــم إعــداد وتصميــم وطباعــة كتيــب "مامرســات عمليــة يف التنميــة االقتصاديــة 

املحليــة"

تم تصميم منوذج مفتوح املصدر خاص بالعروض التقدميية الخاصة باملؤسسة

تم تصميم تقرير "الهيئات املحلية يف مواجهة كورونا"

تم طباعة كتيب بعنوان "خارطة الطريق: توطني أجندة التنمية املستدامة 2030"

SDGs لقاعة االجتامعات PVC طباعة الـ

ــامل  ــر أع ــة، تقري ــزي، البيئ ــاون الالمرك ــوار، التع ــات، األغ ــات: (االنتخاب ــاج 5 فيديوه إنت

ــاد) االتح

تم تصميم بوسرتات للتهنئة باإلعياد واملناسبات الرسمية والدينية

املوقع اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي

إصدارات وإنتاجات إعالمية

     www.apla.ps   تحديث املوقع اإللكرتوين بشكل دوري

تحديث صفحة االتحاد عىل فيسبوك.

عدد املنشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي 215 

تحديث صفحة االتحاد عىل موقع "يوتيوب"

linkedin و Twitter إنشاء صفحات لالتحاد عىل

إطالق حملة حول "وحدة الدعم الفني والقانوين" عىل صفحة الفيسبوك 

 FB Reach: 1200000/ Engagement: 350,000   
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ــة.  ــة والدولي ــات المحلي ــة والمؤسس ــات الحكومي ــام الجه ــم أم ــم وصالحياته ــز أدواره ــة، وتعزي ــن جه م

تم إعداد 3 نرشات إعالمية

تم إعداد ونرش 27 خربًا صحفيًا

تم إعداد ونرش 7 ترصيح صحفي

تم إعداد وتصميم التقرير السنوي لالتحاد عن العام 2020

تم تصميم theme" 20" خاص باملنشورات ذات العالقة بأهداف التنمية املستدامة

تم إعداد وتصميم حملة خاصة بوحدة الدعم الفني والقانوين

تم تصميم  بروشور حول منصات تبادل الخربات 

تم إعداد وتصميم وطباعة كتيب "نساء يف رئاسة الهيئات املحلية"

تــم إعــداد وتصميــم وطباعــة كتيــب "مامرســات عمليــة يف التنميــة االقتصاديــة 

املحليــة"

تم تصميم منوذج مفتوح املصدر خاص بالعروض التقدميية الخاصة باملؤسسة

تم تصميم تقرير "الهيئات املحلية يف مواجهة كورونا"

تم طباعة كتيب بعنوان "خارطة الطريق: توطني أجندة التنمية املستدامة 2030"

SDGs لقاعة االجتامعات PVC طباعة الـ

ــامل  ــر أع ــة، تقري ــزي، البيئ ــاون الالمرك ــوار، التع ــات، األغ ــات: (االنتخاب ــاج 5 فيديوه إنت

ــاد) االتح

تم تصميم بوسرتات للتهنئة باإلعياد واملناسبات الرسمية والدينية

املوقع اإللكرتوين ومواقع التواصل االجتامعي

إصدارات وإنتاجات إعالمية

     www.apla.ps   تحديث املوقع اإللكرتوين بشكل دوري

تحديث صفحة االتحاد عىل فيسبوك.

عدد املنشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي 215 

تحديث صفحة االتحاد عىل موقع "يوتيوب"

linkedin و Twitter إنشاء صفحات لالتحاد عىل

إطالق حملة حول "وحدة الدعم الفني والقانوين" عىل صفحة الفيسبوك 

 FB Reach: 1200000/ Engagement: 350,000   

اإلعالم: األدوات واإلنتاجات واإلصدارات
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العالقة مع املؤسسات اإلعالمية

يحافــظ االتحــاد علــى التواصــل الدائــم مــع المؤسســات اإلعالميــة المحليــة مــن أجــل ضمــان نشــر واســع لألخبــار 

واإلصــدارات التوعويــة التــي يتــم إنتاجهــا مــن قبــل االتحــاد بخصــوص المســتجدات والمواضيــع والقضايــا ذات العالقــة 

بقطــاع الحكــم المحلــي.

نشر األخبار على معظم وسائل اإلعالم المحلية

وسائل اإلعالم المحلية قامت بنشر السبوت الخاص باالنتخابات المحلية 

25 ظهورًا إعالميًا على اإلذاعات ووسائل اإلعالم المحلية

التعــاون مــع وســائل إعــالم محليــة فــي إنتــاج محتــوى توثيقــي كبرنامــج إذاعــي، وكموقــع الكترونــي 

يختــص بالقــرى والبلــدات الفلســطينية بمختلــف مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة

2021 التقرير السنوي |

51

املطبوعات 

2021 التقرير السنوي |

51

املطبوعات 


