
تقرير األنشطة
2022



منصات تبادل الخبرات للهيئات المحلية

ظهرت فكرة تشكيل منصات تبادل الخبرات نتيجة لحاجة هيئات الحكم المحلي في فلسطين 
فقد  المحلي.  الحكم  قطاع  في  ومستجدة  فنية  مواضيع  حول  والمعارف  الخبرات  لتبادل 
استطاع موظفو وممثلو الهيئات المحلية على مدار السنوات الماضية تكوين وتشكيل خبرات 
هائلة ومعرفة واسعة كان ال بد من االستفادة منها في  تطوير أداء الهيئات المحلية وبالتالي 

تحسين قدراتها من أجل تقديم الخدمات بالشكل األمثل للمواطنين.

والتنظيم  التنسيق  مهمة  المحلية  للهيئات  الفلسطيني  االتحاد  يتولى  السياق  هذا  وفي 
المحلي  الحكم  قطاع  في  اإلصالح  برنامج  مع  بالشراكة  الخبرات  تبادل  منصات  ألنشطة 
 ،BMZ وبتمويل من  الوزارة الفيدارالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية  GIZ مؤسسة الـ/
خبرة  زيادة  خاللها  من  يتم  كمنابر  المنصات  عمل  استدامة  يضمن  بما  التنسيق  عملية  وتتم 

ومعرفة أكبر عدد ممكن من موظفي الهيئات المحلية في مواضيع فنية مستجدة ومهمة.

في  واإلصالح  التطوير  عمليات  تعزيز  في   المساهمة  إلى  الخبرات"  تبادل  "منصات  تهدف 
تخطيط الجوانب اإلدارية والمالية والمساءلة للهيئات المحلية في فلسطين باالستفادة من 

التجارب والخبرات المحلية، في المجاالت التالية:
- العالقات العامة 

- اإلدارة المالية
- الهندسة والتخطيط

- المجالس القروية
- اإلبداع واالبتكار



منصة الهندسة والتخطيط

اسم النشاط :
ورشة عمل إدارة العقود الهندسية في 

الهيئات المحلية

نوع النشاط : تبادل خبرات
المتحدثين: 

- عبد المؤمن عفانة - اتحاد الهيئات المحلية
- مراد التميمي – بلدية الخليل
- مريم أبو عطوان – بلدية دورا

- مروة أبو هيكل – بلدية الخليل
- سائد أبو عبيد – بلدية بني زيد الغربية

عدد المشاركين : 51 مشارك

أبرز المحاور: 

1. تجربة بلدية دورا: عقود اإلشراف وتنفيذ المشاريع من الناحية اإلدارية.

2. تجربة بلدية الخليل: البيئة الفنية لتنفيذ المشاريع.

3. تجربة بلدية بني زيد الغربية: اإلشراف من خالل الشراكة والتجمع.

أذار

14

37 ذكر 14 أنثى



اسم النشاط :
ورشة عمل حول إدارة مخاطر الكوارث 

المتحدثين: 
- عبد المؤمن عفانة – اتحاد الهيئات المحلية

- عبدالحكيم الجوهري – ممثل عن نقابة المهندسين 
- نبيل تالحمة – بلدية الخليل
- أمال هدهد – بلدية نابلس

- حازم عمرو – بلدية دورا
- عامر جردات، شذى قصراوي – المركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث

عدد المشاركين : 45 مشارك

أبرز المحاور: 

1. تعريف عن المركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث.

2. مفهوم إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين.

3. اعتبارات إدارة مخاطر الكوارث في التصاميم الهندسية.

4. تجربة بلدية الخليل في إدارة الكوارث.

5. متطلبات التخطيط إلدارة مخاطر الكوارث.

6. إدارة أزمة تشغيل مستشفى دورا.

متوز

34 ذكر 11 أنثى

3

نوع النشاط : تبادل خبرات

منصة الهندسة والتخطيط



اسم النشاط :
ورشة عمل دور الهيئات المحلية في

المحافظة على التراث

نوع النشاط : تبادل خبرات

المتحدثين:
- شروق ربيع – اتحاد الهيئات المحلية

- ميشيل سالمة – رواق مركز المعمار الشعبي
- مراد التميمي – بلدية الخليل

- إيناس مرزوقة – بلدية بيت لحم
- لينا صبيح – بلدية الظاهرية

عدد المشاركين : 35 مشارك

أبرز المحاور: 

1. مؤسسة رواق ودورها في الحفاظ على المباني التراثية 

2. مدينة الخليل: الحفاظ على التراث واقع وتحديات

3. تجربة بلدية بيت لحم كمدينة سياحية في الحفاظ على التراث 

4. بلدية الظاهرية: التغلب على المعيقات في إطار الحفاظ على األبنية التراثية

5. نابلس: البلدة القديمة وآلية الحفاظ على البصمة التراثية

آب

31

20 ذكر 15 أنثى

منصة الهندسة والتخطيط



اسم النشاط :
ورشة عمل حول التكيف مع التغير المناخي 

على المستوى المحلي

نوع النشاط : ورشة عمل – تبادل خبرات

عدد المشاركين : 38 مشارك

أبرز المحاور: 

1. توجهات وزارة الحكم المحلي في إدماج التغير المناخي في عمليات التخطيط.

2. تطبيقات األبنية الخضراء في فلسطين.

3. المشاريع المقترحة للتغير المناخي في خطة عمل 2023 لبلدية رام الله.

4. أثر استثمار الطاقة البديلة في الهيئات المحلية – تجربة بلدية عجة.

5. التكيف مع تغيير المناخ – أفضل ممارسات  البلديات األلمانية.

ترشين الثاين

16

22 ذكر 16 أنثى

منصة الهندسة والتخطيط

المتحدثين:
- شروق جابر – وزارة الحكم المحلي

- مأمون ابو ريان – نقابة المهندسين
- أسامة حامدة -  بلدية رام الله

- معتز قاسم – بلدية عجة

- بلدية بيرجيش جالدياخ األلمانية
- بلدية مويرس األلمانية

- بلدية دورتموند األلمانية



اسم النشاط :
تدريب استخدام كتيبات التخطيط الجديدة 

نوع النشاط : تدريب

عدد المشاركين : 82 مشارك

أبرز المحاور: 

1. عرض عام عن كتيب التخطيط التفصيلي.

2. عرض منهجية عمل المجموعات.

3. عرض معايير تطوير بدائل التصميم لمشروع التخطيط التفصيلي. 

4. مجموعات عمل لتطوير مقترح تصميمي أو بدائل تصميمية لمشروع التخطيط التفصيلي. 

5. عرض نتائج عمل المجموعات ونقاش المخرجات.

6. عرض آليات تقييم البدائل التصميمية للمخططات التفصيلية. 

7. اإلطار القانوني واإلطار المؤسسي للمخططات التفصيلية. 

8. عرض لمحتويات دليل معايير التخطيط الحضري. 

47 ذكر 35 أنثى

منصة الهندسة والتخطيط

ترشين الثاين

28



أبرز المحاور: 

SDI 1. نبذة عن مشروع البنية الوطنية للبيانات المكانية

2. عرض األعمال المتعلقة بمعامالت وبيانات األراضي

3. تهيئة نظام المعلومات الجغرافية في بلدية الخليل لدمج المعلومات الواردة من سلطة 
األراضي 

نوع النشاط : ورشة عمل

المتحدثين:
GIZ أنس الترتوري –مستشار -

- حسين أبو سعدة –  وزارة الحكم المحلي
- محمد فليان – سلطة األراضي
- روان أبو عيشة – بلدية الخليل

22 ذكرعدد المشاركين : 30 مشارك 8 أنثى

اسم النشاط :
ورشة عمل إدارة وتبادل البيانات الكادسترائية

5
أيلول

منصة اإلبداع واالبتكار



منصة العالقات العامة

اسم النشاط :
صياغة الرسالة اإلعالمية بما يالئم طبيعة 

العمل البلدي

نوع النشاط : تدريب

المتحدثين: 
- أحمد عياش – صحفي

- علي عبيدات – صحفي

عدد المشاركين : 47 مشارك

أبرز المحاور:

1. مفهوم الرسالة اإلعالمية والعوامل المساعدة في تحديدها.

2. أنواع ومضامين الرسائل االعالمية.

3. صياغة الرسائل اإلعالمية.

4. تأثير الرسائل اإلعالمية على المستهدفين.

35 ذكر 12 أنثى

آب

10



اسم النشاط :
مراسم وآداب السلوك الرسمي للعاملين في 

العالقات العامة

منصة العالقات العامة

12 - 7
أيلول

عدد المشاركين : 50 مشارك

أبرز المحاور: 

1. تاريخ البروتوكول

2. مدير المراسم (صفات ومهارات)

3. قواعد األسبقية وتطبيقاتها

4. االستقباالت الرسمية

5. قواعد المصافحة

6. األعالم الوطنية 

7. المالبس الرسمية

8. الزيارات الرسمية

27 ذكر 23 أنثى

المدرب: سعيد تيتان نوع النشاط : تدريب



اسم النشاط :
تدريب تنسيق وإدارة المناسبات والفعاليات الرسمية

منصة العالقات العامة

12 - 11
ترشين األول

عدد المشاركين : 39 مشارك

أبرز المحاور: 

1. مراسم زيارات العمل الرسمية

2. متطلبات برنامج الزيارات 

3. مراسم االستقبال والجلوس

4. المناسبات الرسمية والعامة  

5. مراسم توقيع االتفاقيات 

6. مراسم األعالم عند توقيع االتفاقيات

23 ذكر 16 أنثى

المدرب: سعيد تيتان نوع النشاط : تدريب

 

7. إعداد برنامج الزيارة الدولي 

8. مراسم حفالت االفتتاح والمناسبات الرسمية 

9. إعداد برنامج حفالت الخطابة وفقرات الحفل

10. تنظيم المؤتمرات 

11. تنظيم االجتماعات 

12. مراسم توقيع االتفاقيات واتيكيت المائدة



اسم النشاط :
عالقة الهيئات المحلية مع مزودي الخدمات

نوع النشاط : ورشة عمل
المتحدثين: 

- عبدالمؤمن عفانة – اتحاد الهيئات المحلية
- زياد الطويل – اتحاد الهيئات المحلية

- عزام الحجوج – مدير عام الحكم المحلي محافظة رام الله والبيرة 

عدد المشاركين : 37 مشارك

أبرز المحاور: 

1. دور وحدة الدعم الفني والقانوني 

2. تعزيز العمل مع المجالس القروية للتغلب على كافة المعيقات والتحديات

3. العالقة بين الهيئات المحلية ومزودي خدمات الكهرباء والماء واالتصاالت

34 ذكر 3 أنثى

منصة املجالس القروية

ترشين الثاين

17

- منطقة الوسط



19
ترشين األول

اسم النشاط:
ورشة عمل حول تعظيم إيرادات الهيئات المحلية

نوع النشاط : تبادل خبرات

المتحدثين: 
- عبدالمؤمن عفانة – اتحاد الهيئات المحلية

- د.بكر اشتيه - رئيس قسم االقتصاد/ جامعة النجاح الوطنية
- رفعت القنيبي – بلدية الخليل

عدد المشاركين : 39 مشارك

أبرز المحاور: 

1. المبدأ االقتصادي لتعظيم اإليرادات

2. السلع العامة في نظام السوق

3. تعظيم الموارد الحالية للهيئات المحلية

4. أفكار تحفيزية لتعظيم إيرادات الهيئات المحلية 

5. عينة من الخدمات وتحسين إيراداتها

26 ذكر 13 أنثى

منصة املالية



اسم النشاط :
مناقشة إيرادات وتحسين أداء المجالس القروية 

نوع النشاط : ورشة عمل

المتحدثين: 
- عبدالمؤمن عفانة – اتحاد الهيئات المحلية

- زياد الطويل – اتحاد الهيئات المحلية

عدد المشاركين : 52 مشارك

أبرز المحاور: 

1. دور وحدة الدعم الفني والقانوني.

2. مقدمة حول إيرادات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

التواصل  منصات  استخدام  في  المحلية  الهيئات  فعالية  حول  المحلية  الدراسات  مقارنة   .3
االجتماعي.

4. تعظيم إيرادات المجالس القروية من خالل الخطط االستثمارية التنموية.

37 ذكر 15 أنثى

منصة املجالس القروية

كانون األول

22 - 21

منطقة الوسطمنطقة الجنوب



تم إعداد هذا التقرير بدعم من التعاون األلماني GIZ المنفذ من قبل برنامج 
االتحادية  الوزارة  بتفويض من   LGRP II المحلي  الحكم  اإلصالح في قطاع 

 BMZ للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية

www.apla.ps


