
»كورونا« يضاعف مهام الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن
الهيئات المحلية تقوم بواجباتها االعتيادية، وأكثر... 

َجد »فايــروس كورونــا« 
َّ
بأعلــى درجــات التأهــب تعمــل الهيئــات املحليــة فــي جميــع األرا�شــي الفلســطينية ملنــع تف�شــي مــرض كوفيــد 19 املســت

بين املواطنين، ففي أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ في فلسطين، وما تبعه من إجراءات تقليص وتعطيل في عمل غالبية املؤسسات 

العامــة والخاصــة، كانــت الهيئــات املحليــة ضمــن املؤسســات القليلــة التــي ظلــت علــى رأس عملهــا، وذلــك لحيويــة الخدمــات التــي تقدمهــا 

هــذه الهيئــات. فباإلضافــة إلــى مواصلــة الهيئــات املحليــة القيــام بأعمالهــا اليوميــة وتقديــم خدماتهــا العامــة للمواطنيــن، أعــدت هــذه 

 للطوارئ من أعضاء املجالس، وطواقمها 
ً
ت الهيئات املحلية لجانا

َّ
ا وبرامج طارئة ملواجهة تف�شي فايروس كورونا، فشكل

ً
الهيئات خطط

التنفيذيــة إضافــة إلــى متطوعيــن مــن أهالــي القــرى والبلــدات واملــدن. تقــّدم الهيئــات املحليــة مــن خــالل طواقمهــا واللجــان التابعــة لهــا 

دة. متابعــة دقيقــة الحتياجــات املواطنيــن لضمــان ســالمتهم وتقديــم الخدمــة األمثــل مــن خــالل سلســلة مــن اإلجــراءات االحترازيــة املشــدَّ

تعقيم األماكن والمؤسسات العامة:
تعقيــم  الوطــن  أنحــاء  كافــة  فــي  املحليــة  الهيئــات  بــدأت 

الشــوارع واملرافــق العامــة منــذ اإلعــالن عــن أولــى اإلصابات 

فــي فلســطين، جــاء ذلــك كأولــى الخطــوات االحترازيــة للحــد 

وتيــرة  وازدادت  العالــم،  شــغل  الــذي  الوبــاء  تف�شــي  مــن 

التعقيــم بعــد ازديــاد أعــداد املصابيــن فــي عــدة محافظــات، 

 إلى املرافق الصحية 
َ

بدًء من تعقيم املرافق العامة وصوال

واملناطــق القريبــة مــن الحواجــز وجــدار الفصــل العنصــري 

ومناطــق الحجــر املنزلــي.

والحفــاظ  النفايــات  جهــود جمــع  تكثيــف 
العامــة: النظافــة  علــى 

املحليــة  الهيئــات  ــت 
َّ
كثف يإجــراءات وقائيــة مشــّددة، 

جهودهــا للحفــاظ علــى نظافــة املــدن والقرى والبلدات، 

خاصة وأن كمية النفايات املنتجة منزلًيا قد ازدادت في 

ضــوء حالــة الطــوارئ املعلنــة. شــّددت الهيئــات املحليــة 

مــن إجراءاتهــا املتبعــة للحفــاظ علــى نظافــة الشــوارع 

واملرافــق العامــة مــن خــالل جمــع وترحيــل النفايــات 

الصلبــة مــن كافــة األحيــاء والشــوارع واألســواق وإزالــة 

املــكاره الصحيــة التــي تكدســت فيهــا. ولــم يســتثنى مــن 

ذلــك النقــل اآلمــن للنفايــات الصلبــة فــي مراكــز الحجــر، 

وترحيلهــا حســب املعاييــر الصحيــة املعتمــدة.

نشرة بريدية خاصة

نيسان ٢٠٢٠



المسؤولية المجتمعية:
بصفتهــا مؤسســات وطنيــة رائــدة فــي خدمــة املواطنيــن، لــم يقتصــر دور الهيئــات 

املحليــة فــي هــذه الظــروف علــى تقديــم الخدمــات، بــل كان لهــا دور ريــادي فــي 

تقديــم الدعــم واإلســناد للمواطنيــن علــى مختلــف الصعــد، وكانــت املســؤولية 

االجتماعيــة ضمــن أجنــدة عمــل الهيئــات املحليــة فــي هــذه الظــروف الطارئــة، 

ــا متخصصــة بتجنيــد املســاعدات اإلنســانية 
ً
ت الهيئــات املحليــة لجان

ّ
فشــكل

واإلغاثية للمتضررين واملحتاجين ملساندتهم في تجاوز هذه األزمة. كما أطلقت 

الهيئــات املحليــة فــي فلســطين العديــد مــن املبــادرات املجتمعيــة التــي اســتهدفت 

الطالب من خالل مجموعات تعليمية مساندة، إضافة إلى مبادرات تستهدف 

دعــم كبــار الســن وذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا أعلنــت الهيئــات املحليــة 

عــن عديــد القــرارات واالجــراءات الهادفــة بالتيســير علــى املواطنيــن الســتمرار 

حصولهــم علــى الخدمــات األساســية مــن ميــاه وكهربــاء وغيرهــا.

استمرار تقديم الخدمات األساسية للمواطنين:
للتعامــل مــع جائحــة »كورونــا« وإدارة الوضــع الراهــن بمــا يضمــن اســتمرارية تقديــم 

الخدمات األساسية للمواطنين، عملت الهيئات املحلية على قدر عاٍل من الجهوزية، 

جاء ذلك من خالل مواصلة تقديم الخدمات العامة من مياه، كهرباء، صرف صحي، 

نظافــة عامــة، الصحــة العامــة وأكثــر مــن ذلــك.

تقديم الدعم واإلسناد للطواقم الطبية:
واإلســناد  الدعــم  تقديــم  املحليــة  الهيئــات  اســتطاعت  رائــدة،  بمبــادرات 

للطواقــم الطبيــة علــى عــدة مســتويات، بــدًء مــن تجهيــز مراكــز للحجــر الصحــي، 

وتشــكيل لجــان صحيــة ضمــن الهيئــات املحليــة بالتعــاون مــع متطوعيــن، 

 إلــى 
َ

َجد، وصــوال
َّ
وتهيئــة العيــادات واملراكــز الصحيــة للتعامــل مــع أي مســت

إقامــة خيــم وغــرف ومراكــز للتعامــل مــع الحــاالت املشــتبه بإصابتهــا بالوبــاء 

دون وصولهــم إلــى أقســام الطــوارئ فــي املستشــفيات لضمــان ســالمة الكــوادر 

واملراجعيــن. الطبيــة 



فرق الطوارئ وفرق المتطوعين:
ت الهيئــات املحليــة لجــان إســناد تطوعيــة مــن األفــراد واملؤسســات والقــوى املجتمعيــة والوطنيــة لتقديــم كافــة وســائل الدعــم 

َّ
شــكل

املجتمعي إسناًدا للمواطنين وللجهود املبذولة على مستوى الوطن. تصل لجان الطوارئ التابعة للهيئات املحلية الليل بالنهار من أجل 

الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتقديم خدمات اجتماعية للســكان، وتوعية املواطنين وتثقيفهم، ومســاعدة العائالت املتضررة 

مــن الحجــر الصحــي، وتقديــم العــون لكبــار الســن، وذوي االحتياجــات الخاصــة، إضافــة إلــى املســاهمة فــي مراقبــة األســواق ومتابعتهــا.

اإلرشادات والمساندة التوعوية للمواطنين:
منــذ اللحظــات األولــى النتشــار فايــروس كورونــا، وقبــل تســجيل 

أولــى اإلصابــات فــي فلســطين، أطلقــت الهيئــات املحليــة برامــج 

ونشــاطات توعويــة وتثقيفيــة هدفــت إلــى رفــع مســتوى الوعــي 

واملعرفــة لــدى املواطنيــن بمخاطــر هــذا الفايــروس، ووســائل 

الحمايــة منــه، وطــرق الوقايــة ومحــددات الحجــر املنزلي وغيرها، 

انتشــاره  وطــرق  كورونــا  فايــروس  عــن  علميــة  معلومــات  و 

الصحيــة. ومخاطــره 

في المناطق المسماة »ج« ..العبء أكبر
فــي مناطــق خــارج الســيطرة يتحكــم بهــا االحتــالل بكافــة 

مجريات األمور، تقف الهيئات املحلية أمام مسؤوليات 

ــدة ال تبــدأ وال تنتهــي باســتمرار تقديــم الخدمــات 
ّ
معق

تف�شــي  ملواجهــة  املســتحدثة  الخدمــات  أو  األساســية، 

مــع  التعامــل  عاتقهــا  علــى  يقــع  بــل  كورونــا،  فايــروس 

تولــي  مــن  املناطــق،  هــذه  فــي  االســتثنائية  االحتياجــات 

مســؤوليات ضبــط الحركــة، أو الســيطرة علــى املناطــق 

الحدوديــة ومســاندة إدارة ملــف العمــال فــي اســرائيل، أو 

مســؤولية تقديــم الخدمــات الصحيــة والوقائيــة. تتولــى 

الهيئــات املحليــة فــي هــذه املناطــق مســؤوليات إضافيــة 

للقيــام  االختصــاص  جهــات  مختلــف  مــع  للتنســيق 

باملســؤوليات كاملــة. مــا يحــدث فــي هــذه املناطــق هــو جــزء 

مــن عمــل أشــمل، أصعــب وأكثــر تعقيــًدا.



في الظروف الصعبة .. ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمة
إن حساسية الوضع الراهن، استدعى الهيئات املحلية إلى تجنيد كافة الطاقات املتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين والخروج من هذه 

األزمة بأقل األضرار، وتحت ضغط األعباء ابتكرت الهيئات املحلية وسائل وأدوات وأفكار إبداعية لتقديم الخدمات. فقد أقدمت الهيئات 

ّجد، بما يشــمل تطوير آليات جديدة 
َّ
املحلية على تطوير طرق ووســائل وآليات مســتحدثة للوقاية من خطر انتشــار فايروس كورونا املســت

للتعقيــم، تجهيــز غــرف متنقلــة للتعامــل مــع الحــاالت املشــتبه بإصابتهــا، إقامــة خيــم للفحــص األولــي للمواطنيــن، وآليــات لتقديــم الخدمــات 

إلكترونًيا، ومبادرات مجتمعية خالقة لدعم احتياجات املواطنين، وابتكار طرق حديثة للتواصل مع املواطنين ملتابعة احتياجاتهم.

االتحاد يمارس دوره المساند
ضمــن خطــة االتحــاد الهادفــة إلــى توفيــر الدعــم واإلســناد للهيئــات املحليــة لتنظيــم أعمالهــا فــي فتــرة الطــوارئ، بمــا يضمــن اســتمرار تقديــم 

الخدمات األساسية للمواطنين، تم رفد الهيئات املحلية بعدة مقترحات بخصوص آلية عمل الهيئات املحلية بما يضمن الحفاظ على 

ســالمة الطواقــم العاملــة فــي امليدان.

كمــا ويرصــد االتحــاد أخبــار الهيئــات املحليــة علــى مــدار الســاعة مــن أجــل متابعــة احتياجاتهــا وتقديــم اإلســناد لهــا حيــن يلــزم األمــر مــن 

 نهــاًرا مــن أجــل 
ً

جهــة، ومــن أجــل نشــر هــذه األخبــار وتعميمهــا بأق�شــى قــدر ممكــن بهــدف إبــراز إنجــازات وجهــود الطواقــم العاملــة ليــال

الوطــن واملواطــن مــن جهــة أخــرى. وفــي ذات الســياق فــإن االتحــاد يبــث عــدة رســائل مســاندة للهيئــات املحليــة مــن خــالل انتاجاتــه 

اإلعالميــة التــي يتــم إنتاجهــا بشــكل دوري ونشــرها علــى نطــاق واســع. كمــا ويعمــل االتحــاد مــع مختلــف الشــركاء املحلييــن والدولييــن 

لتوفيــر الدعــم واملســاندة لجهــود الهيئــات املحليــة املختلفــة.
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