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 بيان صحفي

 بيت ساحور  -بيت جاال  -صادر عن مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري بيت لحم 

ته في شهر اومنذ توليه مسؤوليدارة الإن مجلس ا ، ظة بيت لحمفي محاف منطقة امتياز سلطة المياه والمجاري  أهلنا في

تي وضعت وال، وهو يقوم بدراسة ومراجعة شاملة لالنظمة والقوانين الناظمة لعمل سلطة المياه والمجاري  2017حزيران 

 دت إلى اختالف المرجعيات القانونية ، لذا فان مجلس االدارة مستمر في عملية االصالح لتوفيرعلى فترات زمنية مختلفة أ

 .للمواطنين خدمات سلطة المياه والمجاري  م في رفع كفاءةبيئة ادارية وفنية سليمة تساه

هو إجراء يخالف القوانين واألنظمة  6/5/2019اعتبارا من يوم المفتوح لطة المياه والمجاري باالضراب إن قيام موظفي س 

 .االسباب الموجبة لذلكراب مع بيان قبل المباشرة باالضشهر لمجلس االدارة منح مهلة على النقابة النافذة والتي تفرض 

عليهم العودة  توعرض معهمدارة بتشكيل لجنة حوار مع نقابة الموظفين اجتمعت على ضوء االضراب المذكور قام مجلس اال

، وتبعا لذلك  ومدى مالءمتها مع االنظمة والقوانين ذات الشأن مطالب النقابةالفورية للعمل وتشكيل لجنة مشتركة لبحث 

 .ن النقابة رفضت ذلك وأصرت على االستمرار باالضراب، إال أ وفق النظام فع ما يستحقوهاستعداد المجلس بد

زمة إن قيام البعض بمهاجمة المجلس والتشهير به ال يخدم المصلحة العامة ويأتي فقط في باب تعقيد األمور ورفع وتيرة األ

 . مصالح شخصية لخدمة

 :على ما يلي  و الفعاليات الوطنية مؤسسات الرسميةالوبنا يؤكد ألهلنا وأبناء شع مجلس االدارة لذا فإن 

 دفع مستحقاتليعرب عن استعداده الدائم ي سلطة المياه والمجاري وضد عمال وموظفجلس االدارة يوما لم يكن م .1

 .االنظمة الساريةوفقا للقوانين و واجبةالوموظفين كافة ال

بيت لحم بموقف مجلس االدارة  حافظمعطوفة اللواء كامل حميد قام مجلس االدارة باشعار  منذ اليوم االول لالضراب .2

  الموظفين والعمال. لصالح االلتزامات التي تفرضها لتسديد وجاهز ذات العالقةاالنظمة والقوانين تطبيق لتزم بالم

تقديم الئحة موقعة من  النقابة فرض علىراب الموظفين والعمال ال يتفق مع األنظمة والقوانين المرعية والتي تإن إض .3

  تبين مطالبهم وتمنح المجلس مدة شهر لتسويتها إذا توفرت االسباب القانونية الموجبة لها% من الموظفين والعمال 51

 وهذا ما لم تعمل به النقابة.

لمجاري بكافة دوائرها رمضان المبارك يؤثر سلبا على اداء سلطة المياه واهر إن قيام النقابة بهذا االضراب في ش .4

 .للمواطنين التي تقدم وأقسامها وعلى خدماتها

 عودة الموظفين والعمال العمالهمل ةبالشكر لكل من تواصل معنا للمساهمة في حل هذه األزم يتقدم مجلس االدارة .5

 

 المذكور اعاله.لذا فإن مجلس االدارة يطالب الموظفين والعمال بفك االضراب والعودة للعمل فورا وفق اللتزامه 

ما تقتضيه األنظمة ل اوبخالف ذلك فإن مجلس االدارة يحمل النقابة والموظفين والعمال تبعات فعلهم وغيابهم عن العمل وفق

 .ذات العالقة والقوانين

 وهللا من وراء القصد
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