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منظمة الشفافية الدولية ،هي منظمة مجتمع مدني دولية رائدة في مجال مكافحة الفساد ،وتعمل
بالشراكة مع أكثر من  90فرع لها في جميع أنحاء العالم ،باالضافة الى مقرها(االمانة الدولية) في
برلني .ويهدف عملها الى رفع الوعي حول آثار الفساد املدمرة على اجملتمعات ،من خالل تطوير وتنفيذ
تدابير واجراءات فعالة للتصدي ألفعال الفساد ،وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاعات احلكومية،
والتجارية ،واألهلية على املستوى العاملي.
مت انتاج هذه الدراسة بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وبتمويل من الوكالة السويدية لالمناء
الدولي ووزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث البريطانية .محتويات هذه الدراسة هي مسؤولية اإلئتالف
من أجل النزاهة واملساءلة -أمان ،وال ميكن في حال من األحوال أن تفهم بأنها تعكس وجهات نظر وكالة
التعاون السويدية ووزارة اخلارجية والكومنولث في اململكة املتحدة.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من اجل النزاهة واملساءلة (امان).2014 ،
ISBN 978 - 9950-356-10-8
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  -أمان -قد بذل كل جهد ممكن للتحقق من دقة املعلومات الواردة
في هذه الدراسة .ويفترض ان املعلومات الواردة في الدراسة هي صحيحة  -شباط  - 2014ومع ذلك،
ال ميكن لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة  -أمان -والشفافية الدولية ان يتحمال مسؤولية النتائج
املترتبة على استخدامها ألغراض أخرى أو في سياقات أخرى.
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مقدمة:
تعتب���ر هذه الدارس���ة “نظام تقيي���م النزاهة في الهيئ���ات احمللية” واحدة من
خمس دراس���ات ،اجريت في خمسة دول ،من الفروع الوطنية ملنظمة الشفافية
الدولية ،اختارتها املنظمة كعينة دراس���ية ،في كل من أفريقيا وأوروبا والش���رق
األوسط (كينيا ،السنغال ،األرجنتني ،البرتغال ،وفلسطني) ،وذلك الختبار مدى
مالءم���ة وتطبي���ق منهجية تقييم نظام النزاهة في الهيئ���ات احمللية(  ) LISفي
سياقات وطنية ومحلية مختلفة ،وقد استغرق تنفيذ املشروع مدة أربعة شهور
امتدت من بداية ايلول ولغاية نهاية كانون اول لعام ( .)2013
فريق املشروع:
إلجناز هذا املشروع قامت مؤسسة أمان ،وبالتوافق مع شروط التنفيذ ،بتشكيل
فريق عمل ،مكون من التالية اسماؤهم:
د .عزمي الشعيبي:املشرف العام « مفوض امان ملكافحة الفساد».
أ .رائدة قنديل:الباحثة.
أ .فيوال عطا الله:منسقة املشروع.
اللجنة التوجيهية
ومت تش���كيل جلنة توجيهية مكونة من ثالثة عش���ر ش���خصا ،وه���م ممثلني عن
احلكومة املركزية ،املؤسس���ات ذات العالق���ة بالهيئات احمللية ،اجملتمع املدني،
ومؤسس���ات الرقابة ومكافحة الفس���اد ،وقد س���اهمت اجملموعة االستشارية،
باجتماع توجيهي ملراجعة املؤش���رات وحتديد األطراف ذات العالقة ،واجتماع
آخ���ر ملراجعة الدراس���ة وتوصياتها والتحقق من صح���ة النتائج ،باإلضافة إلى
املشاركة في ورشة العمل الرئيسية اخلاصة مبناقشة الدراسة.
وأعضاء اللجنة التوجيهية ممثلني عن املؤسسات التالية:
	-مؤسس���ة أم���ان  :د .عزمي الش���عيبي  /مف���وض امان ملكافحة الفس���اد،
أ .غادة الزغير /املديرة التنفيذية.
	-امللتقى الفكري العربي :أ .عبد الرحمن ابو عرفة /املدير العام.
	-ديوان الرقابة املالية واإلدارية :أ .صالح مصلح /نائب املدير العام.
	-وزارة احلكم احمللي :أ.محيي الدين العارضة /مدير عام دائرة اإلش���راف
والرقابة ،أ .ضحى البرغوثي /رئيس���ة قسم /أ .محمد حسن حساسنة/
محاسب.
	-صن���دوق تطوي���ر وإق���راض البلدي���ات :أ.عبد املغن���ي نوف���ل /مدير عام
الصندوق ،أ .حازم القواسمي /مدير عام العمليات.
	-بلدية رام الله :أ.أمني عنابي/عضو مجلس البلدية.
	-االحتاد العام للهيئات احمللية :أ.عصام عقل /مدير االحتاد.
	-جامعة بيرزيت :د .امين الزرو  /اكادميي.
	-جامعة بيرزيت :أ .عبير املشني/اكادميية.
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شكر وتقدير
تتقدم مؤسس���ة أم���ان ،بالش���كر والتقدير لبلدي���ة رام الله ،ممثل���ة برئيس وأعضاء
مجلس���ها احملل���ي والطاقم التنفيذي املس���ؤول ،للتعاون الكبير ال���ذي أبدته لتطبيق
الدراس���ة عليه���ا ،كعينة دراس���ية ع���ن الهيئات احمللية في فلس���طني ،وم���ن اللجنة
االستشارية ،التي عملت مشكورة على املساهمة في دعم اجناز هذه الدراسة.
كما وتتقدم بالش���كر للمؤسسات الرسمية ذات العالقة ،التي أبدت تفاع ً
ال وتعاوناً،
بتوفي���ر كاف���ة املعلوم���ات املطلوب���ة إلعداد الدراس���ة ،وهي :دي���وان الرقاب���ة املالية
واإلداري���ة ،وزارة احلك���م احمللي ،هيئة مكافحة الفس���اد ،صن���دوق إقراض وتطوير
البلديات ،احتاد الهيئات احمللية.

وأيضاً ملؤسسات اجملتمع املدني ،التي قامت مشكورة بتعبئة االستمارة التي أعدتها
مؤسسة أمان ،للتعرف على مشاريعها اخلاصة بالهيئات احمللية ،في مجالي املساءلة
اجملتمعية ،ورفع الوعي العام ملكافحة الفساد.
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حول أداة تقييم نظام النزاهة في الهيئات احمللية LIS
يتزاي���د التوج���ه على الصعيد العاملي ،نحو اإلصالح في نظام احلكم عن طريق تبني أمناط الالمركزية في احلكم،
أو ما يعرف ،بنقل املس���ؤوليات واملهام املتعلقة ببعض اخلدمات ،مبا يش���مل :اتخاذ القرارات ،التطبيق واإلش���راف
على التنفيذ من الس���لطة املركزية إلى الس���لطة احمللية املنتخبة ،وذلك إميانا مبب���دأ أن الهيئات احمللية أكثر قدرة
على معرفة احتياجات مواطنيها ،واهتماماتهم.
وقد أدت هذه السياسات إلى نقل مركز ثقل املساءلة العامة ،من اآلليات واملؤسسات الرسمية ،إلى اآلليات احمللية،
إضاف���ة إل���ى التركيز على تطوي���ر وتعزيز قيم النزاهة احمللية للمس���ؤولني املنتخبني ،والعاملني ف���ي هذه الهيئات،
وتعزيز دور املواطن في الرقابة على األعمال والبرامج واملوازنات واملشاركة في صنع القرارات ،األمر الذي تطلب
تفعيل العمل ،مبوجب مبادئ الشفافية ووصول املواطنني للمعلومات.
ولتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ،في عمل الهيئات احمللية ،بادرت منظمة الشفافية الدولية،
وضم���ن خطته���ا اإلس���تراتيجية لعام  2015بتطوير أداة “دراس���ة نظ���ام النزاهة في الهيئات احمللي���ة” ،وكمرحلة
جتريبي���ة لتطبي���ق وفحص ه���ذه األداة ،اختارت منظمة الش���فافية الدولية خمس هيئات محلي���ة ،في خمس دول،
بالتعاون مع فروعها الوطنية ،وقد مت اختيار مؤسسة أمان لتمثيل منطقة الشرق األوسط.
وتهدف هذه املرحلة التجريبية ،إلى قياس مدى فعالية ومالءمة املؤشرات التي تقوم عليها الدراسة ،حيث ستساهم
نتائج الدراسة ،في تطوير أداة عاملية لتعزيز نظام النزاهة في قطاع الهيئات احمللية.
منهجية إعداد الدراسة:
يعتمد إعداد هذه الدراسة ،على املنهج الوصفي التحليلي ألهداف تطبيقية ،وذلك من خالل وصف بيئة عمل قطاع
الهيئات احمللية من مختلف جوانبه (القانونية ،البيئة املؤسس���اتية ،اإلجرائية ،والسياس���اتية) ،ثم تطبيق مؤشرات
الدراسة على الهيئة احمللية اخملتارة وهي (بلدية رام الله) لصالح أهداف هذه الدراسة.
تس���تند أداة “نظام النزاه���ة في الهيئات احمللية” على منهجية دراس���ات تقييم النظ���م الوطنية اخلاصة مبنظمة
الش���فافية الدولية؛ وتعمل هذه األداة على تقييم احلكم الداخلي في الهيئة احمللية ،وقدرة كل الفاعلني األساسيني
ف���ي الهيئ���ة احمللية ،ودورهم ف���ي تعزيز النزاهة في النظ���ام ككل؛ كما تعمل أيضا على تقييم م���دى االلتزام بعلنية
القرارات واملعلومات ،وفتح اجملال للمواطنني في املشاركة ،وفحص مدى فعالية كل من وظائف الرقابة واملساءلة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تعزيز نظام النزاهة في الهيئات احمللية عن طريق:
	-تقييم شفافية اإلجراءات واآلليات التي تقدم في إطارها اخلدمات ،وفاعلية نظام العمل في الهيئات احمللية،
ونزاهة العاملني فيها ومساءلتهم.
	-تعزيز دور فئات اجملتمع في املساءلة اجملتمعية.
	-بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة ،في الهيئات احمللية بالتعاون مع الفئة املستهدفة.
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ولتحقيق هذه األهداف تفحص الدراسة اجتاهني مترابطني ،هما:
	-املس���اءلة (الداخلية واخلارجية) مبا يش���مل معاجلة الش���كاوى ،مراقبة الهيئة احمللية ،الكشف والتحقيق في
قضايا الفساد ،إضافة إلى املساءلة اجملتمعية.
	-مس���توى الوع���ي الع���ام والقيم الرافضة للفس���اد ،والتعرف عليه وعل���ى آثاره من قبل املس���ؤولني والعاملني
والشركاء اخلارجيني للهيئة احمللية.
كما تستخدم الدراسة في سبيل حتقيق اهدافها في تقييم دور الفاعلني األساسيني في الهيئات احمللية ،على قياس
مؤشرات عامة ،تنطبق على أنظمة عمل الهيئات احمللية في العالم ،وفي كل مؤشر سيتم قياس ( )3ثالثة ابعاد هي:
-القدرة على القيام بالعمل.

-دورها في املساهمة في تعزيز النزاهة في عمل الهيئات احمللية.

احلاكمية الداخلية مبا فيها ممارسة النزاهة والشفافية واملساءلة.اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بناء ًا عليها تقييم نظام النزاهة في الهيئات احمللية:
املؤشر

القدرة

دورها في تعزيز النزاهة
في عمل الهيئات احمللية.

االطار القانوني الناظم لعمل اجمللس
احمللي

احلاكمية الداخلية
املساءلة
النزاهة الشفافية

اجلهاز التنفيذي
النظام الهيكلي
( البيروقراطية في العمل)
اجمللس البلدي
احملاكم البلدية

لتحقيق أهداف دراسة وظائف االشراف واملساءلة اخلارجية:
س���ترتكز الدراسة على مجموعة من مهام االشراف واملساءلة ،لتش���مل آليات معاجلة الشكاوى ،التدقيق واملراقبة
على الهيئات احمللية ،الكش���ف والتحقيق في قضايا الفس���اد ،اضافة الى املس���اءلة اجملتمعية ،مستوى الوعي العام
والقيم العامة الرافضة للفساد ،والتعرف عليه ،وعلى آثاره من قبل املسؤولني والعاملني والشركاء اخلارجيني؛ وفي
كل وظيفة من وظائف االشراف واملساءلة اخلارجية ،سيتم دراسة بعدين هما القدرة والوظيفة.
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اجلدول التالي يوضح املؤشرات واألبعاد التي سيتم بناء ًا عليها تقييم وظائف االشراف واملساءلة اخلارجية:
القدرة

الوظيفة

الفعالية

معاجلة الشكاوى.
التدقيق والرقابة.
اإلشراف املركزي على الهيئات احمللية.
التحقيق في قضايا الفساد.
رفع الوعي في مجال مكافحة الفساد
والضغط.
املساءلة اجملتمعية.

ولكل مؤش���ر ووظيفة ،هناك ابعاد يتم قياسها ،عن طريق أس���ئلة محددة ،سيتم تقييمها باستخدام طريقة التوزين
باأللوان.
وستستخدم الدراسة ثالثة ألوان للتعبير عن تقييم املؤشر؛ هي:
جيد
متوسط
ضعيف

كما في املثال التالي:
 1.3الرقابة على األداء التنفيذي.
األبعاد
رقم املؤشر
املؤشر
السؤال  /األسئلة

الدور
1.3
الرقابة على األداء التنفيذي
الى أي مدى يقوم اجمللس احمللي ،باإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي اخلاص بالهيئات
احمللية ،واتخاذ القرارات ووضع املوازنة واملشاركة بالنشاطات.

التقييم
مصدر املعلومات
مالحظات
التوصيات
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اجلهات املستهدفة للمناصرة

وفي هذا الس���ياق ،وبعد مراجعة األدوات املقترحة ،قام فريق مؤسس���ة أمان وبالتشاور مع اللجنة
التوجيهية ،مبواءمة بعض املؤشرات املقترحة ،كما هو معمول به في فلسطني ،ويؤكد ائتالف أمان
أنها كمؤسس���ة ،تعنى باإلصالح في املؤسس���ات ،س���تدفع باجتاه اعتماد تقييم املؤش���رات كل على
حدا ،أكثر من دعمها للتقييم النهائي لكافة املؤش���رات ،حيث ستعمل على استخدام التميز في كل
مؤش���ر للوصول باجملالس احمللية إلى التقييم النهائي ،في تقييم نظام النزاهة في الهيئات احمللية
في فلسطني.

اختيار بلدية رام الله كعينة دراسية:
تس���تهدف الدراس���ة تطبيق فحص املؤش���رات على بلدية رام الله كعينة دراسية ،وذلك بعد االتفاق
مع مجلس البلدية؛ ومدينة رام الله تضم مجموعة متنوعة من الس���كان ،وفيها تواجد شبه مركزي
للحكوم���ة الفلس���طينية وجمي���ع وزاراتها؛ وتخدم ما يق���ارب ( )32000اثنان وثالثني الف نس���مة،
وحوال���ي ( )100مئة ألف آخرين خالل النهار ،ممن يأت���ون للعمل نهاراً في كافة املرافق احلكومية
واالهلية واخلاصة ،في منطقة تبلغ مس���احتها ( )19ألف دومن؛ ولديها ميزانية كبيرة تبلغ حوالي
( )65خمسة وستني مليون شيقل ،وهي تتحكم بهذه امليزانية مبستوى الئق ،من سلطة اتخاذ القرار
ذات الصلة بالسياسات وقرارات التخطيط .وتقدم العديد من اخلدمات كالطرق واإلنارة وطلبات
الصناعة واحلرفيني.
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امللخص التنفيذي:
يش���كل الوضع الفلس���طيني حالة خاصة في دراس���ة أي موضوع ،فالسلطة الفلس���طينية ما زالت حتت االحتالل،
ولذلك هي منقوصة السيادة على أراضيها؛ وهذا يشكل عائقاً أمام أية عملية إصالح شاملة.
والى جانب عدم الس���يطرة على األراضي الفلس���طينية ،جند أيضاً أن بعض املواقع القيادية تعاني من تردد اإلرادة
السياس���ية الراغبة في عملية اإلصالح ،وهو ما يبرز من خالل حدوث واس���تمرار االنقس���ام السياس���ي بني أكبر
فصيلني فلسطينيني ،ووجود حكومتني احدهما في الضفة الغربية واألخرى في قطاع غزة ،ما يؤثر سلباً على نظام
النزاهة الفلسطيني بشكل عام ،وعلى نظام النزاهة في الهيئات احمللية بشكل خاص.

فإلى جانب املعيقات املوضوعية التي تواجه قطاع الهيئات احمللية ،كباقي قطاعات احلكم ،ش ّكل التأخر في إجراء
االنتخابات ،بسبب االنقسام؛ عائقاً هاماً أمام إصالح الهيئات احمللية ،حيث مت حل بعض مجالس الهيئات احمللية،
وتعيني رؤساء وأعضاء بديلني ،وهذين االجرائني شكال مساساً بعجلة اإلصالحات في هذا القطاع ،وأثرا على ثقة
املواطنني بهذه الهيئات على الرغم من انها تعتبر ممثلهم االول في احلكم.
كما أن آلية التعيينات افقدت املواطنني حقهم في الرقابة واملساءلة كون املسؤولني في الهيئة ليسوا من اختيارهم
بل انهم مفروضون عليهم من احلكومة.
تواجه الهيئات احمللية مجموعة من املعيقات التي تؤثر على عملها ،والتي من أبرزها ما يلي:
	-عدم حتديث قانون الهيئات احمللية ومواكبته للتطورات احلاصلة في األنظمة السياسية والهيئات احمللية في
العالم ،باإلضافة إلى عدم استكمال استصدار األنظمة واللوائح املنصوص عليها في قانون الهيئات احمللية.
	-تداخل املهام والصالحيات بينها وبني مؤسسات عامة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية.
	-شح املوارد املالية املتأتية من الضرائب ،والرسوم املنصوص عليها قانوناً.
	-ضعف مفاهيم وأدوات النزاهة والش���فافية واملس���اءلة واملشاركة اجملتمعية ،في أعمال الهيئات احمللية بشكل
عام.
	-ضعف اإلعالم احمللي املساند ألعمال الهيئات احمللية.
	-اختناق محاكم البلديات ،وعدم س���يطرة األمن والش���رطة عل���ى كافة املناطق الفلس���طينية التي تضم هيئات
محلية ...،وغيرها من املعيقات.
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تتلخص نتائج تقييم نظام النزاهة في الهيئات احمللية املطبق على بلدية رام الله باجلداول التالية:
جدول تقييم الفاعلني األساسيني في الهيئات احمللية:
الفاعل

القدرة

احلكم الداخلي

الدور

النزاهة

الشفافية

املساءلة

اإلطار القانوني
الرئيس لتنفيذي/
رئيس اجمللس احمللي
اجلهاز التنفيذي/
النظام الهيكلي
اجمللس احمللي
احملاكم البلدية

جدول تقييم مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية:
الوظيفة

القدرة

الفاعلية

معاجلة الشكاوى /آليات
االعتراض واالستئناف وطلب
املعلومات
التدقيق والرقابة
التحقيق في قضايا الفساد
رفع الوعي في مجال مكافحة
الفساد والضغط
املساءلة االجتماعية

وتعكس هذه اجلداول اإلستخالصات التالية:
على صعيد الفاعلني الرئيسيني في الهيئة:
ً
أوال :يضم���ن قان���ون انتخاب���ات الهيئ���ات احمللية انتخابات ح���رة وعادلة وممثلة ،ولكن باملمارس���ة أدى االنقس���ام
السياس���ي إلى رفض حركة حماس املش���اركة في االنتخابات ،باإلضافة إلى رفض إس���رائيل إجراء االنتخابات في
القدس وامتناع عدد كبير من أهالي اخمليمات بدوافع سياسية عن املشاركة أيضاً ،باإلضافة إلى عدم إجرائها في
مواعيدها بسبب االنقسام؛ وضمن القانون ،من املفترض ان هناك اشراف للمجلس البلدي على اجلهاز التنفيذي،
عن طريق منح مهمة ترؤس اجلهاز التنفيذي لرئيس اجمللس البلدي؛ ولكنه لم يضمن حق احلصول على املعلومات
للمواطن من اجمللس البلدي.
وعل���ى أرض الواق���ع تقوم بلدي���ة رام الله بتوفير املعلوم���ات للمواطنني ،كما تعمل على إش���راك اجملتمع احمللي في
مناقشة القضايا العامة ،ولكن ال يوجد حتى اآلن مدونة سلوك لرئيس اجمللس.
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ثاني ًا :لم تقم وزارة احلكم احمللي حتى تاريخه ،بصياغة سياس���ة عامة للهيئ���ات احمللية ،وتتضارب مهام الهيئات
احمللية مع العديد من الوزارات ذات االختصاص؛ ولكن تعمل بلدية رام الله برؤية ورسالة واضحة نابعة من اخلطة
اإلستراتيجية املبنية على مشاركة مجتمعية ،وتدير شؤونها املالية بناء على حتصيل إيرادات منصوص عليها بشكل
واضح ومحدد في القانون؛ ويقوم رئيس البلدية بإدارة أعمال البلدية بآليات واضحة وفعالة ،ولكن ما زالت البلدية
بحاجة إلى تطوير ادواتها في اإلش���راف والرقابة على موظفي البلدية ،ومن في حكمهم واملقاولني؛ وايضا بحاجة
إلى تطوير آليات للعمل بطريقة أكثر شفافية في قطاع احلرف والصناعات ،التي تتداخل مع وزارة االقتصاد.
وتعم���ل بلدية رام الله مبوازنة منش���ورة على صفحته���ا االلكترونية بطريقة مفهوم���ة للمواطنني ،وهي بحاجة إلى
تطوير التقارير الدورية املقدمة من رئيس البلدية للمجلس ،لتصبح تقارير شهرية مكتوبة لتعزيز مساءلة اجمللس
له.

ثالث ًا :تعمل بلدية رام الله بهيكلية واضحة ومنظمة تكفل املس���اءلة والرقابة واإلش���راف ،ومبوازنة كبيرة تتناس���ب
وتصنيفه���ا كإحدى البلديات الكب���رى ،وتتوفر لدى البلدية املوارد املالية والبش���رية والبنى التحتية التي حتول دون
تعرضها ألي عجز مالي؛ كما وتتبع إجراءات توظيف شفافة حتميها من احملسوبية والواسطة ،ويعمل املوظفون في
البلدية بحيادية ،دون االنحياز ألي ضغوطات فصائلية ،ولكن دون وجود مدونة سلوك.
كما تعمل البلدية بأنظمة مش���تريات نزيهة وش���فافة ،وبنظام جمع ضرائب محوسب يحمي من التالعب واالبتزاز،
وبأنظم���ة ترخي���ص صادرة عن مجلس الوزراء ،مفصلة باجراءات مكتوبة ،للتس���هيل على املواطنني وذوي العالقة.
كما تعمل على ترس���يخ ش���فافية أعمال البلدية بنشر قراراتها ونشاطاتها ،باس���تثناء نشر التقارير اإلدارية واملالية
الدوري���ة؛ ويدع���م نظام الهيئة فرص تنفيذ املش���اركات اجملتمعية في اتخاذ الق���رارات ،ولكن حتى تاريخه ال يوجد
مدونات سلوك للعاملني ،مع األخذ بعني االعتبار أن نظام موظفي الهيئات احمللية ،يعمل على تعزيز نزاهة املوظفني
في الهيئات احمللية بشكل عام.

رابع ًا :ينظم قانون انتخابات الهيئات احمللية جوانب متويل احلمالت االنتخابية ،ويحدد مصادرها ،ويلزم املرشحني
بتق���دمي تقاري���ر مالية للجنة االنتخابات املركزية ،دون النص على وجوب إعالنه���ا للمواطنني ،وفي نفس الوقت لم
يضع س���قفا ماليا للدعاية االنتخابية ،كما انه ضمن العدالة في الترشح أمام املواطنني ونظم املساواة في الوصول
لإلعالم.
وكنتيج���ة لإلنتخابات احمللية ،وبضمانات قانون االنتخابات ،يعتبر اجمللس البلدي لبلدية رام الله ،ممثال من حيث
تن���وع الكت���ل ،والديانة واملرأة ،باس���تثناء متثيل حركة حماس الت���ي قاطعت االنتخابات احمللية؛ كم���ا وأكد أعضاء
اجمللس البلدي أنهم يتمتعون باالستقاللية عن أحزابهم ،عند اتخاذ قرارات اجمللس وتنفيذ نشاطاته.
وعل���ى الرغم من النص الواضح لقانون مكافحة الفس���اد ،بإل���زام أعضاء الهيئات احمللية بتق���دمي إقرارات الذمة
املالية ،إال أن أعضاء بلدية رام الله لم يتقدموا حتى تاريخه بإقراراتهم املالية.
خامس��� ًا :ما زالت احملاك���م البلدية تفتقد للجاهزية التامة ،للس���يطرة على القضايا املنظورة أمامها بش���كل عام،
بسبب عدم تفرغ قضاة لهذه احملاكم ،وعلى الرغم من تخصيص قضاة من مجلس القضاء األعلى للمحاكم البلدية،
إال أنه لم يتم تفريغ اي قاضي حملكمة البلدية ،لذا تكررت مشكلة احملاكم العامة في محكمة البلديات ،وهي ارتفاع
القضايا املدورة املنظورة في كل محكمة ،لكل ش���هر لتصل في محكمة بلدية رام الله في ش���هر تشرين الثاني () 11
لعام  2013قرابة الـ ( )85خمسا وثمانني قضية.

أم���ا على صعيد قضايا جرائم الفس���اد ،التي تنظر في محكمة جرائم الفس���اد ،فما زالت تعاني من املش���كلة التي
رافقتها منذ بداية تأسيسها ،وهي التأخر في احلكم في بعض قضايا الفساد ،التي مت حتديد مدة النظر فيها في
قانون مكافحة الفس���اد بعش���رة أيام ،والبعض منها جتاوز أكثر من س���نة؛ مما يؤثر على س���ير العدالة ،ويزعزع ثقة
املواطنني في هذه احملكمة.
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على صعيد وظائف الرقابة واملساءلة اخلارجية:
ً
أوال :تعمل مؤسس���ات الس���لطة الوطنية بنظام ش���كاوى ،واضح ،ومتاح ،وس���هل التداول ،من قبل املواطنني ،على
املستوى الرسمي ،وعلى مستوى مؤسسات اجملتمع املدني ،يبدأ من تقدمي الشكوى على الهيئة احمللية داخل الهيئة
إل���ى أن يصل إلى احملكمة؛ ولكن ال يوجد نظام ش���كاوى مس���تقل لقط���اع الهيئات احمللية ،ويعتبر نظام الش���كاوى
املعمول به ،فعال ويفضي إلى معاجلة أغلب الشكاوى املقدمة ضد الهيئات احمللية.
ثاني��� ًا :يعم���ل ديوان الرقابة املالي���ة واإلدارية ،ووزارة احلكم احملل���ي ،على التدقيق والرقابة عل���ى أعمال الهيئات
احمللي���ة ،ويقوم الدي���وان باجراء تدقيق مفصل ومتخص���ص ،على جزء من الهيئات احمللية خالل الس���نة الواحدة؛
وذلك بسبب نقص الكادر البشري الكافي لهذه املهمة.

بينما تقوم وزارة احلكم احمللي بالتدقيق على كافة الهيئات احمللية ،مرتني في الس���نة الواحدة ،ولكن تدقيقها عام
وغير مفصل؛ بينما يعتبر تدقيق الديوان فعال ،حيث ادى إلى التحقق من شبهات فساد ،في اكثر من هيئة ،احيلت
ملفاته���ا إلى هيئة مكافحة الفس���اد ،كما متك���ن الديوان ،من حتدي���د العديد من االنحرافات املالي���ة ،في الهيئات
احمللية ،وحتديد اسبابها وحجم اخلسارة الناجتة عنها؛ ولكن يعاني الديوان من عدم التزام عدد كبير من الهيئات
احمللية بالتوصيات الناجتة عن عملية التدقيق.
ثالث ًا :تقوم هيئة مكافحة الفس���اد منفردة او بالتعاون مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،بالكش���ف والتحقيق في
قضايا الفساد بشكل عام ،ومن ضمنها قطاع الهيئات احمللية ،فهناك بعض قضايا الفساد في الهيئات احمللية التي
أحيلت للهيئة من قبل الديوان ،والتي أدى التحقيق فيها إلى إحالة امللف إلى محكمة جرائم الفساد؛ كما أن هناك
قضايا أخرى مت التحقيق فيها مباش���رة من قبل الهيئة عن طريق شكاوى قدمت للهيئة ومت التحقيق فيها وإحالتها
إلى محكمة جرائم الفساد ،حيث صدر احلكم بخصوصها.

رابع ًا :تعمل العديد من املؤسس���ات الرسمية ومؤسس���ات اجملتمع املدني ،ذات االختصاص ببرامج ومبادرات رفع
الوعي العام بأهمية مكافحة الفس���اد ،وعلى الرغم من التنس���يق بني بعض األطراف لذلك ،إال انه وبش���كل عام ،ال
يوجد تنسيق جهود بني املؤسسات العاملة في هذا اجملال ،األمر الذي يشتت اجلهود املبذولة؛ كما لم تبادر أي من
املؤسس���ات املنفذة لهذه البرامج بقياس األثر ملبادراتها ،باس���تثناء احلصول على بعض املؤش���رات مثل ارتفاع عدد
الشكاوى على الهيئات احمللية.
وما يجدر ذكره أيضا ،أن اإلعالم احمللي لم يأخذ دوره املتوقع ،في رفع الوعي العام والتثقيف في مكافحة الفساد.
إن الضعف الذي طال ش���خصية الهيئات احمللية ،يفرض على الس���لطة والهيئات احمللية على حد سواء ،مسؤولية
إعادة النظر في حتديد أولوياتها جتاه هذا القطاع ،واألخذ مبجموعة من التوصيات تتلخص مبا يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1إدخال إصالحات جوهرية على هذا القطاع ،تنطلق من مراجعة القوانني الناظمة ألعمالها وصياغة رؤية
وسياسة عامة لقطاع الهيئات احمللية.
2منح مزيد من االستقاللية للهيئات احمللية ،والتخفيف من حدة املركزية.
3العم���ل على إعادة ثقة املواطنني بقطاع الهيئات احمللية ،من خالل تعزيز مش���اركتهم بأعمال ونش���اطات
الهيئة.
4تعزيز قيم النزاهة والشفافية واملساءلة ،واحلد من تضارب املصالح في أعمال الهيئات احمللية ،من خالل
اقرار مدونات سلوك خاصة بأعضائها والعاملني فيها.
5تعزيز عمل مؤسس���ات الرقابة والتفتيش ،ورفدها بالك���وادر الكافية للتدقيق على أعمال الهيئات احمللية
اإلدارية واملالية.
6حتفيز املؤسس���ات الرس���مية اخملتصة بزي���ادة رفع وعي الهيئ���ات احمللية واجملتمع احملل���ي في مكافحة
الفس���اد ،ف���ي هذا القطاع ،وتبدأ من حتقيق اإلرادة السياس���ية لدى مس���ؤولي ه���ذا القطاع في مكافحة
الفساد.
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-7

7تطوير أنظمة املشتريات ،وأنظمة البناء والترخيص ،حسب خصوصيات كل هيئة محلية.

-8

8تطوير أدلة عمل مكتوبة إلدارة الهيئات احمللية.

-9

9تطوي���ر آليات جمع الضرائب والرس���وم من جهة ،وتعزيز مبادرة املواطن�ي�ن لدفعها من جهة أخرى ،لرفع
إيرادات الهيئة احمللية ،ومتكينها من حتقيق مشاريعها.

1010تطوير آليات اإلشراف على موظفي البلدية ،ومن في حكمهم ومقاولي البلديات ،وذلك لتعزيز دور رئيس
اجمللس ،واجلهاز التنفيذي ،في اإلشراف عليهم.
1111وج���وب تقدمي تقرير ش���هري مكت���وب ،من قبل رئيس البلدي���ة للمجلس البلدي ،وع���دم االكتفاء بالتقرير
االسبوعي الشفهي ،حيث يعزز ذلك من توثيق أعمال البلدية بشكل مهني من جهة ،ويعزز من آلية مساءلة
اجمللس البلدي ،لرئيس البلدية من جهة أخرى.
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حتليل الوضع القائم للحكم احمللي في فلسطني:
يعتب���ر نظام احلك���م احمللي في العص���ر احلديث ،أس���لوبا إداريا عامليا تطبق���ه غالبية الدول ،باخت�ل�اف أنظمتها
السياس���ية ،نظ���را للمزاي���ا التي يحققه���ا هذا النظام ،س���واء م���ن الناحية اإلداري���ة أو السياس���ية أو االقتصادية
واالجتماعية؛ ولدراس���ة واقع الهيئات احمللية في فلس���طني ،ال بد من التعرف على مس���تويات احلكومة أو السلطة
التنفيذية ،وعالقتها مبجالس الهيئات احمللية ،حيث تتكون احلكومة من ثالثة مس���تويات من احلكم هي :احلكومة
املركزية «وتتمثل بوزارة احلكم احمللي» ،واحملافظات «احملافظني» ،والهيئات احمللية.
.

1احلكومة املركزية /وزارة احلكم احمللي.

متثل وزارة احلكم احمللي /احلكومة املركزية املباش���رة ضمن مجلس الوزراء ،التي تتعامل مع الهيئات احمللية؛ وقد
أسس���ت هذه الوزارة مع بدايات تأس���يس السلطة الوطنية ،وتقوم بشكل اساس���ي بالدور املنوط بها ،حسب قانون
الهيئات احمللية( ،رقم  1لسنة  1997املادة  ) 2التي تنص ،على أن مهام الوزارة هو ما يلي:
.

أرس���م السياس���ة العامة املقررة ألعم���ال مجالس الهيئات احمللية الفلس���طينية ،واإلش���راف على وظائف
واختصاصات هذه اجملالس ،وشؤون تنظيم املشاريع العامة ،وأعمال امليزانيات والرقابة املالية واإلدارية
والقانونية ،واإلجراءات اخلاصة بتشكيل هذه اجملالس.

.

بالقيام باألعمال الفنية واإلدارية ،املتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط اإلقليمي في فلسطني.

.

جوضع أية أنظمة أو لوائح الزمة ،من أجل تنفيذ واجباتها املنصوص عليها في البنود السابقة ،أو مبقتضى
أحكام القانون.

إن مه���ام الوزارة املذكورة في القانون ،تعني اإلخالل مببدأ اس���تقالل الهيئات احمللية ،فالرقابة الش���املة للحكومة
املركزي���ة( ،كما هي مذك���ورة في القانون) توحي وكأنها تتعامل مع الهيئات احمللية باعتبارها إدارات تابعة للحكومة
املركزية.
وع���ززت ال���وزارة مركزيتها بإش���رافها على الهيئات احمللية ف���ي محافظات الوطن ،عبر مديريات تنتش���ر في كافة
احملافظ���ات ،وتتصل هذه املديريات عمودياً مباش���رة مبكتب الوزي���ر مروراً بوكيل الوزارة ،كم���ا يتضح من هيكلية
الوزارة املنشورة على صفحتها الرسمية ،ما يعزز من مركزية القرار ،في اإلشراف على الهيئات احمللية.1
.

2احملافظات:

وه���ي املس���توى الثان���ي من احلك���م ،ويديره���ا احملافظون؛ وينظ���م عمل احملافظني ،باملرس���وم الرئاس���ي اخلاص
باختصاصات احملافظني( رقم ( )22لسنة  ) 2003والذي ينص في (املادة  2منه) ،على أن احملافظ هو ممثل رئيس
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ،ورئيس اإلدارة العامة ،وأعلى س���لطة في محافظته ،ويشرف على تنفيذ السياسة
العامة للسلطة ،وعلى مرافق اخلدمات واإلنتاج في نطاق محافظته.
أما صالحيات احملافظ واختصاصاته ،فقد نصت عليها( املادة  )5كما يلي:
1 -1احلفاظ على األمن العام ،واألخالق والنظام ،واآلداب العامة ،والصحة العامة ،وحماية احلريات العامة،
وحقوق املواطنني.
2 -2حماية األمالك العامة واخلاصة ،وحتقيق األمن في محافظته ،يعاونه في ذلك قادة الشرطة واألمن العام
في احملافظة ،على أن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم.
http://www.molg.pna.ps/structure_molg.aspx 1
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3 -3العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي في احملافظة ،وحتقيق املس���اواة والعدالة ،وضمان
سيادة القانون.
4 -4اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة ،ملواجهة الكوارث الطبيعية ،واحلوادث ذات األهمية.
وعلى الرغم من أن هذا املرسوم ،ينظم عمل واختصاصات احملافظني ،إال أنه يعتبر ضعيفاً إذا ما قورن بالقانون،
ويعط���ي س���لطة تقديري���ة كبيرة للمحافظني ،بس���بب غي���اب قانون ولوائح تنظيمية ،تنص بش���كل دقي���ق على هذه
االختصاصات ،خاصة فيما يتعلق بالعالقة مع الس���لطة املركزية والهيئات احمللية واملؤسس���ات املدنية والعسكرية
في محافظاتهم ،التي ينظم عملها بقوانني مصدرة ومعمول بها.
.3

3الهيئات احمللية

تصنف الهيئات احمللية في املستوى الثالث من احلكم؛ وينظم عمل الهيئات احمللية ،قانون الهيئات احمللية (الصادر
سنة  )1997الذي عرف الهيئة احمللية ،بأنها وحدة احلكم احمللي في نطاق جغرافي.
ويبلغ عدد الهيئات احمللية في فلسطني ،حسب إحصائيات وزارة احلكم احمللي للعام  )378( 20132ثالثمئة وثمانية
وسبعني هيئة محلية موزعة على النحو التالي:
( )25هيئة محلية في غزة.
( )353هيئة محلية في الضفة الغربية موزعة كما يلي:
( )124بلدية ،و( )219مجلس قروي ،و( )10مجالس محلية ،من بينهم ( )69مجلس خدمات مشترك.
لقد حدد قانون الهيئات احمللية ،مهام ووظائف الهيئة (في املادة  )15ميارسها مجلس الهيئة ،ضمن حدود منطقة
الهيئة احمللية ،ويحق له أن ميارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه ،أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين
أو ملتزمني أو مقاولني ،كما أجاز القانون ،جمللس الهيئة ،أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات ألش���خاص أو لشركات
م���دة تزيد عن ثالث س���نوات ش���ريطة موافقة الوزي���ر .إضافة إلى صالحي���ة الوزير بإصدار األنظم���ة ،أو اللوائح
التنفيذية الالزمة ،لتنظيم أعمال الهيئة احمللية ،وتأمني مصاحلها وحاجياتها.
وق���د حدد القانون ،العديد من الصالحي���ات والوظائف للهيئات احمللية بش���كل واضح على النحو
التالي:
	-تخطيط البلدة ،وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها ،وتعيني عرضها واستقامتها وتعبيدها ،وإنشاء أرصفتها
وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتس���ميتها أو ترقيمها ،وترقيم بناياتها وجتميلها وتش���جيرها ،ومنع التجاوز
عليها ،ومراقبة ما يقع على الش���وارع من األراضي املكش���وفة ،وتكليف أصحابها بإقامة األس���وار حولها.
وترخيص املباني ومراقبة إنشاء األبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب املصاعد الكهربائية،
وإنشاء املالجئ ،وإعطاء رخص إلجراء هذه األعمال ،وحتديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى
مساحة األرض املنوي إنشاؤها عليها ،وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
	-باإلضاف���ة إلى اخلدمات اخلاصة بتزويد الس���كان باملياه الصاحلة للش���رب ،أو ألية اس���تعماالت أخرى،
وتعيني مواصفات لوازمها كالعدادات واملواس���ير ،وتنظيم توزيعها وحتديد أسعارها وبدل االشتراك فيها
ومن���ع تلويث الينابيع واألقنية واألحواض واآلبار؛ وكذلك الكهرباء ،من حيث تزويد الس���كان بها وحتديد
أسعار االستهالك ،وبدالت االشتراك مبا ال يتجاوز احلد األعلى احملدد من الوزارة.
 2محمد حساسنة .قسم التوجيه والرقابة في وزارة احلكم احمللي2013/12/30 .
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	-باالضافة الى إنش���اء اجمل���اري واملراحيض العامة وإدارته���ا ومراقبتها ،وجمع النفاي���ات والفضالت من
الش���وارع واملنازل واحملالت العام���ة ،ونقلها وإتالفها وتنظيم ذلك؛ وتنظيم األس���واق العامة وإنش���اؤها،
وتعي�ي�ن أن���واع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجه���ا؛ وتنظيم احلرف والصناعات وتعيني
أماكن خاصة لكل صنف منها ،ومراقبة احملالت واألعمال املقلقة للراحة ،أو املضرة بالصحة العامة.
	-الرقاب���ة على الصحة العام���ة ،مبا في ذلك اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على
الصحة العامة ،ومنع تفش���ي األوبئة بني الناس؛ ومراقبة املس���اكن واحملالت األخرى للتثبت من تصريف
نفاياتها بصورة منتظمة؛ وإنش���اء املس���الخ وتنظيمها وفحص احليوانات والدواجن املعدة للذبح ،واتخاذ
االحتياط���ات ملنع إصابتها باألم���راض ،وتعيني مواقع لبيعها ومراقبة ذبحه���ا وتصريف بقاياها؛ ومراقبة
اخلبز واللحوم واألسماك والفواكه واخلضراوات وغيرها من املواد الغذائية ،واتخاذ اإلجراءات ملنع الغش
فيها وإتالف الفاس���د منه؛ وإنش���اء مراكز لإلسعاف ومصحات ومستش���فيات وغير ذلك من املؤسسات
الصحية ،ومراقبتها بالتنسيق مع اجلهات احلكومية اخملتصة.
	-تنظي���م ومراقبة املطاع���م واملقاهي والنوادي واملالعب ودور التمثيل والس���ينما واملالهي العامة األخرى؛
وحتديد مواعيد فتحها وإغالقها واس���تيفاء رسوم بيع تذاكرها ،وانشاء املتنزهات والساحات واحلدائق؛
باالضاف���ة الى اخذ االحتياطات للس���يول والفيضان���ات واحلرائق والكوارث الطبيعي���ة وغيرها ،واتخاذ
االحتياطات ملواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة املنكوبني.
	-كذلك إنش���اء املؤسس���ات الثقافي���ة والرياضية واملتاحف واملكتب���ات العامة واملدارس والن���وادي الثقافية
والرياضية واالجتماعية واملوسيقية ،ومراقبتها بالتنسيق مع اجلهات احلكومية اخملتصة.
	-إنش���اء وتعي�ي�ن وتنظيم مواقف مركبات ووس���ائل النق���ل البري والبح���ري ،ضمن ح���دود الهيئة احمللية،
ومراقبتها ،ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في املياه التابعة ملنطقة الهيئة احمللية ،بالتنسيق
مع اجلهات احلكومية اخملتصة.
	-مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني واحلمالني والبسطات واملظالت واألوزان.
ويضاف إلى املهام السابقة للهيئات احمللية عدد من الصالحيات على النحو التالي:
	-اإلش���راف على إقرار مش���روع املوازنة الس���نوية واحلس���اب اخلتامي ومالك املوظفني ،قبل إرسالها إلى
الوزارة للتصديق عليها.
	-إدارة أم���وال وممتلكات الهيئ���ة احمللية ،وإقامة األبنية الالزمة فيها ،وتأجيره���ا ورهنها ملدة ال تزيد على
ثالث سنوات.
	-قبول الهبات والوصايا والتبرعات.
	-وأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به مبقتضى أحكام هذا القانون ،أو أي تشريع أو قانون آخر.
ومن املؤسسات الرسمية ذات العالقة املباشرة بعمل الهيئات احمللية أيضاً:
.4

4صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وهو مؤسس���ة شبه حكومية أنش���ئت (في عام  )2005من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ،لتكون القناة الرئيسية
لدعم عملية التطوير واإلصالح للهيئات احمللية؛ وتتلخص مهمة الصندوق بترجمة السياسات الى برامج ومشاريع
قابل���ة للتنفيذ ،وإدارة التمويل املتاح لقطاع احلكم احمللي ،ومس���اعدة الهيئات احمللية على تقدمي خدمات متميزة،
واملساهمة في حتقيق تنمية مستدامة ،تنسجم مع اخلطط والسياسات الوطنية.
ويعم���ل صندوق تطوير واقراض البلدي���ات بالتوازي مع عدة أطراف ،حيث يقوم مبس���اعدة هيئات احلكم احمللي،
على التعبير عن احتياجاتها لدى الوزارات ومن خالل توفير البيانات و املعلومات املتخصصة ،كما يتفاعل صندوق
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البلدي���ات م���ع القطاع اخل���اص ،واجملتمع املدن���ي ،بعدة طرق؛ منها تش���جيع الش���راكة بني هيئ���ات احلكم احمللي
ومؤسسات القطاع اخلاص.
كم���ا يق���وم الصندوق بتوفير التمويل لبرامج التنمية املؤسس���ية لتعزيز قدرات هيئ���ات احلكم احمللي ،على تصميم
وتنفيذ النشاطات التي متولها اجلهات املانحة؛ كما يعمل أيضاً على مساعدة الهيئات احمللية في تنفيذ السياسات
واالستراتيجيات ،التي تتبناها وزارة احلكم احمللي ،إلصالح نظام احلكم احمللي في فلسطني.
أما فيما يتعلق باجلهات املانحة ،فتتمثل مهمة الصندوق ،في زيادة تأثير املساعدات التنموية اخلارجية ،من خالل
تنس���يق عمل اجلهات املانحة الدولية ،التي تقدم مش���اريع للهيئات احمللية من جهة ،وبني اجلهات املانحة واملناطق
الفلسطينية املستفيدة من تلك املساعدات من جهة أخرى.3
وم���ا مييز عم���ل الصندوق ،انه يتعامل مع الهيئ���ات احمللية واجملتمع احمللي كرزمة واحدة ،كما انه يس���تخدم طرق
التحفيز وحتقيق االجنازات داخل اجمللس البلدي ،كشرط من شروط منح املشاريع واإلقراض ورفع سقفها أيضاً.4
.5

5االحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية.

أنش���ئ االحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية ،مبرسوم رئاسي صدر في العام (  ،)52002ويتمتع االحتاد بالشخصية
االعتباري���ة ،وباملوازنة املس���تقلة واخلاصة؛ ويتولى إدارة االحتاد هيئة إداري���ة ،مكونة من واحد وثالثني عضواً ،يتم
اختياره���م م���ن الهيئات احمللية التابعني لها ،على النحو التالي :أ -أربعة عش���ر ممث ً
ال عن الهيئات الرئيس���ية التي
متثل املدن القائمة مبراكز احملافظات الفلس���طينية ،حس���ب تصنيف الس���لطة الوطنية لها .ب -أربعة ممثلني عن
الهيئات احمللية التي يزيد عدد س���كانها على عشرة آالف نسمة بواقع اثنني من محافظات الضفة الشمالية واثنني
من احملافظات اجلنوبية .ج -أربعة ممثلني عن الهيئات احمللية التي يقل عدد س���كانها عن عش���رة آالف نسمة من
محافظات ش���مالي الضفة وجنوبها .د -ممثل واحد عن مدينة القدس يجري اختياره من قبل باقي أعضاء الهيئة
اإلدارية.
ً
ويقوم االحتاد مبهمة متثيل الهيئات احمللية الفلسطينية محليا ودوليا ،حيث ميثلها أمام احلكومة املركزية ،ويدافع
ع���ن صوتها ،ويعم���ل على رفع قدرات طواقمها ،ويقوم مبهمة االطالع على األنظمة ،واقتراح تعديلها مبا يتناس���ب
ومثيالتها دولياً؛ ويعمل االحتاد على متثيل الهيئات احمللية ،في احلوار مع الدول املانحة جللب التمويل ملشاريع غير
منفردة ،بل تخدم كافة الهيئات األعضاء في االحتاد.6
ويؤخذ على االحتاد ،انه لم يكن له ثقل في تعديل القوانني اخلاصة بالهيئات احمللية ،وعلى وجه اخلصوص ما يؤثر
على مصلحتها ،كالتشريعات التي تعطي للحكومة حق حل وتعيني اجملالس احمللية.
مع العلم انه وفي ظل أنظمة احلكم احمللي الالمركزي ،ميكن تفويض تنظيم عمل الهيئات احمللية واإلش���راف على
أدائها إلى احتاد الس���لطات احمللية ،والذي ميكنه أن يلعب دو ًرا ها ًما في هذا الش���أن ،يشابه ما تقوم به االحتادات
املماثلة في الدول الدميوقراطية ،والتي تضطلع بدور أساس���ي ،كمرجعية تنظيمية ورقابية للهيئات احمللية؛ وتقوم
االحت���ادات ً
أيض���ا بوضع األنظمة واللوائح التنفيذي���ة اخلاصة بعمل الهيئات احمللية ،أو املتعلقة مبس���توى ونوعية
اخلدمات التي تقدمها هذه الهيئات إلى املواطنني ،فض ً
ال عن اختصاصها بالنظر في املنازعات بني هذه الهيئات،
.7
أو الشكاوى التي يتظلم بها املواطنون ضد قراراتها
3
4
5
6
7
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الصفحة الرسمية لصندوق إقراض وتطوير البلدياتhttp://www.mdlf.org.ps/ .
حازم القواسمي .مدير عام العمليات في صندوق اقراض ومتويل البلديات .مقابلة شخصية بتاريخ 27/10/2013
مرسوم رئاسي رقم  16لسنة  .2002املقتفي
عصام عقل .املدير التنفيذي لالحتاد الهيئات احمللية .مقابلة شخصية بتاريخ 29/10/2013
صالح عبد العاطي .دراسة حول احلكم والهيئات احمللية في فلسطني .مركز امليزان حلقوق اإلنسان

العالقة بني احلكومة املركزية والهيئات احمللية:
ﻤﻥ الناحية اإلدارية ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﺩﺍﺭﻱ معلن من قبل وزارة احلكم احمللي ،ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﻥ بإرادة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨمط
ﻤﻥ ﺃﻨم���اط الالمركزية ﻓﻲ احلكم اﺤﻤﻟﻠﻲ؛ إﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻨﺤﻭ الالمركزية ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ولم
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎم���ة م���ﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭممنهج���ة ؛ وﺭﻏﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـ���ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ احلكم ﺍﺤﻤﻟﻠـﻲ ﺒـﺩﻋﻡ
الالمركزية ﻭﺍﻹﺸﺎﺩﺓ ﺒﻤﻨﺎﻗﺒﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌﻼﹰ ﺴﻴﺎﺴﺔ مركزية ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﺤﻤﻟﻠﻴﺔ؛ ﻓـﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻟﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﺤﻤﻟﻠﻴﺔ ،ف���ي ح���ال استقال���ة اجمللس أو حله وفقاً
للقانون ،كما ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓـﻲ إقرار أنظمتها واملصادقة على ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ.
إال أن توفر املصادر املالية والقدرات املادية والبشرية ،لبعض البلديات الكبيرة ،جعلها تتمتع باستقاللية كبيرة في
العمل وبإصدار القرارات واألنظمة واستقطاب املمولني دون احلاجة للرجوع للوزارة؛ بينما جند أن الهيئات احمللية
الصغيرة وحديثة النشأة تعتمد بشكل كبير على وزارة احلكم احمللي في مزاولة نشاطاتها ،مما جعل الوزارة تتدخل
في صالحياتها.
ويرجع السبب الثاني ملركزية العالقة بني وزارة احلكم احمللي والهيئات احمللية ،إلى إتباع السلطة املركزية ولفترات
طويل���ة سياسة تأجي���ل االنتخابات الدورية ،واالستعاضة عنها في تعيني أعضاء اجملالس احمللية ،األمر الذي يعزز
املساءلة املركزية للوزارة ،ويضعف مساءلة هؤالء األعضاء جتاه املواطنني.
العالقة بني احملافظني والهيئات احمللية:
ان التداخل بني عمل احملافظني والهيئات احمللية ،يتضح من خالل ازدواجية وتشابه املهام والصالحيات لكالهما،
نتيج���ة ما مت النص عليه ف���ي املرسوم الرئاسي ،اخلاص باختصاصات احملافظات والتي تتشابه مع عدد من املهام
والصالحيات املناطة بالهيئة احمللية وفقاً إلى قانون الهيئات احمللية؛ فمث ً
ال اعتبر املرسوم ،أن احملافظ هو رئيس
جلن���ة التنظيم والتخطيط ،دون حتديد طريقة ممارسة السلطة ومباش���رتها؛ كما نص املرسوم الرئاسي أيضاً في
بع���ض مواده ،ب���أن احملافظ يقوم وبالتعاون م���ع السلطات اخملتصة وفق���اً للقوانني واألنظم���ة والتعليمات املعمول
به���ا ،بصالحي���ة اإلش���راف والرعاية والعمل على حتقيق اخلدم���ات احمللية التي تهم املواطن�ي�ن في احملافظة ،من
«صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيرها»؛ وهو ما يتداخل بشكل واضح مع الصالحيات
املمنوحة للهيئات احمللية ،ويؤدي إلى ازدواجية في السلطة في نفس املنطقة اجلغرافية ،وبالتالي يؤدي إلى التنازع
واالخت�ل�اف بني املؤسست�ي�ن ،ويجعل الهيئ���ة احمللية تخضع لسيط���رة مزدوجة من سلطة احملافظ�ي�ن ،واحلكومة
املركزي���ة ،م���ع التأكيد أن (املادة  )8من املرس���وم ،نصت على أن احملافظ يترأس اجملل���س التنفيذي في احملافظة،
الذي يتكون من عدة أطراف من بينهم عدد من رؤساء اجملالس البلدية .8

 8عبير املشني . .عشرون عاما بعد اوسلو احلكم احمللي في فلسطني :اجنازات وحتديات «دراسة غير منشورة» .جامعة بيرزيت 2013

19

جتربة الالمركزية وحتديات تطبيقها في فلسطني:
اإلرث واإلطار القانوني:
واجهت مؤسسات احلكم الفلسطيني ،تأثيرات نابعة من توجهات السلطات املتعاقبة على فلسطني ،املتمثلة في إحلاق
السلط���ة احمللية بالسلطة املركزية ،من اجل إخضاع اجملتمع احمللي الفلسطيني ،وقد تفاوتت هذه التأثيرات من فترة
إلى أخرى بحسب قدرة السلطة املركزية اخلارجية ،وتوجهاتها في الوصول إلى النسيج اجملتمعي الفلسطيني ،ومتيز
التنظي���م احمللي الفلسطيني ،بانعدام وج���ود سلطة فلسطينية تهتم بالتنظيم احمللي الفلسطين���ي ،حتى بدايات العام
.1994
واملتتبع حلالة التطور في النظم احمللية الفلسطينية ،يلمس أنها كانت في معظمها انعكاس واستجابة للواقع السياسي
عل���ى مر العقود ،فالتوجه املرك���زي ،سواء كان اإلداري أو املالي أو الصالحيات ،كانت محكومة بالنظرة املركزية للدول
التي حكمت فلسطني ،بد ًءا من احلكم العثماني حتى االحتالل العسكري اإلسرائيلي.9
وعندم���ا أنشئت السلطة الفلسطيني���ة في الرابع من أيار ،1994وجدت نفسها أم���ام إرث قانوني وإداري سلبي مديد،
ومقلصا جملاالت عملها؛ وإضافة له���ذا املوروث السلبي ،كانت الهيئ���ات احمللية تعاني أيضا من
مقي��� ًدا لصالحياته���ا
ً
10
معوقات إضافية ،طالت الصعد القانونية واإلدارية واملالية ومجال عالقتها مع اجلمهور .
ونتيج���ة لع���دم إجراء االنتخابات احمللية ،من���ذ تولي السلطة وحتى العام  ،2004حي���ث استمرت السلطة الفلسطينية
منذ تأسيسها بتعيني أعضاء هيئات اجملالس احمللية ،والتي كانت تتم وفقا ملعايير سياسية وعشائرية؛ حيث استندت
إجراءات التعيني في معظمها إلى الوالءات السياسية ،بطريقة تراعي أيضا أن متثل كبرى العائالت في مجالس الهيئات
احمللية؛ في هذه احلالة (أي بغياب االنتخابات) فإن التعيينات وأيا كانت ال ميكن أن تعكس متثيال او مشاركة شعبية،
في اختيار املواطنني ملمثليهم على املستوى احمللي11؛ وقد مت إعادة انتخاب الهيئات احمللية في الضفة الغربية ،مبا فيها
بلدية رام الله عام .2013
شرعت السلطة الوطنية مبعاجلة اإلرث القانوني فيها ،وعلى رأسه ما كان يتعلق بقضايا الهيئات احمللية واحلكم احمللي؛
وب���ادئ ذي بدء ال بد من االش���ارة إلى اإلطار العام الذي وضعه القان���ون األساسي للهيئات احمللية ،حيث نص القانون
األساس���ي املع���دل لعام  2003في امل���ادة ( )85على «تنظيم البالد بقانون في وح���دات إدارية محلية تتمتع بالشخصية
االعتبارية ،ويكون لكل وحدة منها ،مجلس منتخب انتخاباً مباشرا ً،على الوجه املثبت في القانون».
لق���د أعطت السلطة الوطنية أولوي���ة لإلطار القانوني للهيئات احمللية ،حيث أُصدر قانون رقم ( )5لسنة  ،1996بشأن
انتخاب مجالس الهيئات احمللية ،والذي عدل عام 2005؛ وينص القانون على أن مهمة التحضير لالنتخابات احمللية،
وتنظيمها وادارة العملية االنتخابية واالشراف عليها ،يتم من قبل جلنة االنتخابات املركزية؛ وهي جهة مستقلة ومحايدة
وتشرف ايضا على االنتخابات العامة.
وف���ي ه���ذا القانون يتم انتخاب رئيس مجلس الهيئة احمللية ،من قبل أعضاء اجمللس حسب املادة ()51؛ ويقوم النظام
االنتحابي حسب هذا القانون ،على االنتخابات بالنظام النسبي (القوائم)؛ كما حدد عدد املقاعد اخملصصة للنساء،
مبا ال يقل عن مقعدين في الهيئة التي ال يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدا (بدال من )%20؛ كما أعطى القانون
الرئيس احلق ،بإصدار مرسوم رئاسي يخصص فيه عدد من املقاعد للمسيحيني في بعض الهيئات احمللية.
واخيراً اجاز القرار بقانون (لسنة  )2012بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية (رقم  10لسنة )2005

 9عبد الكرمي سعيد إسماعيل .دور الهيئات احمللية الفلسطينية في تعزيز املشاركة واحداث التنمية السياسية .رسالة ماجيستير .جامعة النجاح
الوطنية2005 ،
 10علي اجلرباوي .أي نوع من السلطة احمللية نريد1996 ،
 11مركز كارتر .سياسة التعيينات والدمج في مجالس الهيئات احمللية2011 .
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جمللس الوزراء «إصدار قرار بإجراء االنتخابات على مراحل ،وفق ما تقتضيه املصلحة
العامة».
قانون الهيئات احمللية الفلسطينية الصادر عام 1997
يع���د هذا القان���ون اإلطار الناظم لعم���ل الهيئات احمللية في فلسط�ي�ن ،فهو يعمل على
تنظي���م عالقة الهيئ���ات احمللية ب���وزارة احلكم احملل���ي؛ وتطلب هذا اإلط���ار القانوني
استحداث مجموعة من األنظمة التي تنظم عمل الهيئات احمللية ،ومنح صالحية وضع
هذه األنظمة إلى وزير احلكم احمللي ،والى الهيئات احمللية مبوجب مادة رقم ( )2ومادة
رق���م ( )15فق���رة ( )2بالرغم من أن القانون األساسي ،قد أوكل عملية إصدار األنظمة
بشكل عام جمللس الوزراء.12
إن تطبيق قانون الهيئات احمللية ،كشف جوانب الضعف التي يحتويها القانون ،وأهمها
درج���ة املركزي���ة العالية ف���ي الرقابة على عمل الهيئ���ات احمللية ،فع���دد ال بأس به من
أعم���ال الهيئات احمللية يستوج���ب موافقة الوزير ،نذكر منها عل���ى سبيل املثال ،كل ما
يتعلق باملوازنة السنوية للهيئات احمللية؛ ومن اإلش���كاليات التي ما زال يعاني منها هذا
القانون ،هو الغموض الذي يعتري بعض نصوصه ،وغياب اللوائح التنفيذية التي توضح
م���واده؛ إن هذا الغم���وض يؤدي إلى التداخ���ل في بعض الصالحي���ات املمنوحة لوزارة
احلك���م احمللي ،وتلك املمنوح���ة للهيئات احمللية ،خاصة فيما يتعل���ق برسم السياسات
واإلدارة املالي���ة ،ووضع األنظمة ،كما هو احلال في املادة ( )2من القانون ،والتي نصت
على أن تقوم الوزارة ب ِــــ «رسم السياسة العامة املقررة ألعمال مجالس الهيئات احمللية
الفلسطيني���ة ،واإلش���راف على وظائف واختصاص���ات هذه اجملالس ،وش���ؤون تنظيم
املشاريع العامة ،والقيام باألعمال الفنية واإلدارية ،املتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط
» 13
اإلقليمي في فلسطني .
وع���ززت التعدي�ل�ات الت���ي ج���اء به���ا الق���رار بقان���ون رق���م ( )9لسن���ة 2008م ،بشأن
تعديل قانون الهيئات احمللية رق���م ( )1لسنة  ،1997من مركزية احلكومة؛ حيث أعطى
مزي���دا من الصالحي���ات ،لصالح السلطة التنفيذية وخاص���ة وزير احلكم احمللي؛ فقد
أجازت املادة الثالثة من التعديل ،جمللس الوزراء حل مجلس الهيئة احمللية ،بتنسيب من
الوزير ،في حال جتاوز أو أخل اجمللس بصالحياته املنصوص عليها في القانون ،أو في
حال���ة انتهاء مدة دورة اجمللس ،وتعيني جلنة تقوم مبه���ام اجمللس املنحل ،ملدة أقصاها
سنة ،بحيث جتري انتخابات مجلس الهيئة احمللية خالل هذه الفترة.
وق���د ذهب القانون أبعد من ذلك ،بإعطاء الوزي���ر الصالحية بإقالة رئيس اجمللس من
رئاس���ة الهيئة ،بحيث يقوم األعضاء بانتخاب رئي���س جديد من بينهم لرئاسة اجمللس،
وه���و ما أخل باستقاللية الهيئ���ات احمللية ،وزاد من درجة املركزية؛ لقد رأى البعض أن
القانون قد أعطى صالحيات مطلقة للوزير ،دون أن يكون للهيئات احمللية أي قرار بهذا
الشأن سوى “الطاعة لقرار الوزير”.14

12
13
14

ماهر زحايكة .النزاهة واملساءلة والشفافية في عمل الهيئات احمللية .أمان2005 ،
عبير املشني مصدر سابق
نفس املصدر
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البيئة السياسية العامة وأثرها على ظهور حاالت فساد في الهيئات احمللية
عل���ى الرغم من محاوالت السلطة التنفيذية تطوير سياساته���ا ،جتاه الهيئات احمللية بوقف
آلية التعيينات ،والتوجه نحو االنتخاب في العامني  ،2005-2004إال أن االنقسام السياسي
ع��� ّرض مسأل���ة التمثي���ل والشرعية االنتخابي���ة النتكاسة ،إذ مت تعطيل اجملل���س التشريعي؛
والحق���ا عمل���ت السلطات التنفيذية في كل م���ن قطاع غزة والضفة الغربي���ة ،على االلتفاف
عل���ى نتائج االنتخابات احمللية ،والعودة ملمارسة التعيني ،دون أي سند قانوني ،أو اجتماعي،
بحيث مت تغليب النزعات السياسية الفصائلية ،دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات تعوض غياب
االنتخابات ،أو على األقل عدم إمكانية إجراءها في ظل األوضاع الراهنة.
إن العالقة والوالء السياسي لرؤساء وأعضاء البلديات ،أثرت على نزاهة العالقة بني اجلسم
احلكومي والهيئة احمللية ،قبل إجراء االنتخابات احمللية األخيرة في الضفة الغربية ،والوضع
احلال���ي ف���ي قطاع غزة ،حيث سيطر موض���وع الوالء السياسي عل���ى التعيينات ،ألعضاء أو
رؤس���اء الهيئات ،األمر الذي يجع���ل العالقة بني وزارة احلكم احملل���ي والهيئات احمللية أكثر
مركزية؛ فقد مت تعيني نحو  45موظفا من الوزارة إلدارة هيئات محلية في حينه.
إن غياب العملية الدميقراطية ،بسبب االنقسام الناجت عن اخلالف بني حركتي فتح وحماس،
وتعطي���ل اجملل���س التشريع���ي ،أثر بشك���ل كبير عل���ى أداء الهيئ���ات احمللية؛ فق���د تراجعت
مستوي���ات الرقابة على السلط���ة التنفيذية من جهة ،وتراجعت مستوي���ات الرقابة الداخلية
م���ن قبل احلكوم���ة على الهيئات احمللية من جهة أخرى ،األمر الذي عزز بيئة مناسبة لظهور
حاالت من الفساد ،في الهيئات احمللية.
وكانت أشارت دراسة النظام الوطني للنزاهة الصادر عن مؤسسة امان ،في العام  ،2009إلى
أن هن���اك ضعف ش���ديد في الرقابة العامة على هيئات احلك���م احمللي ،15وقد رصد التقرير
السن���وي لديوان الرقابة اإلدارية واملالي���ة الصادر في الع���ام « ،2012العديد من التجاوزات
املالي���ة واإلدارية وش���بهات فساد في مؤسسات الهيئ���ات احمللية ،أبرزها الته���اون في إدارة
امل���ال العام ،وإس���اءة ائتمان أموال الهيئات احمللية ،وغي���اب الرقابة ،وضعف أنظمة الضبط
الداخلي ،وعشوائية الصرف ،وتضارب املصالح ،وغياب الكفاءة والعدالة في تنفيذ املشاريع
وتوزيع اخلدمات ،وضعف نظام الرقابة الداخلي ،األمر الذي أدى إلى هدر املال العام».
وقد عزى التقرير بعض هذه اخملالفات ،إلى قصور وضعف في املساءلة وعدم فعالية أجهزة
الرقابة ،مبا فيها غياب دور اجمللس التشريعي 16،في املساءلة واحملاسبة.
ام���ا بش���ان عالقة مؤسسات احلكم احمللي مع الركائز األخرى ،أش���ار نظام النزاهة الوطني
الساب���ق الذكر ،بأن مؤسسات احلك���م احمللي ترتبط مع مؤسسات غي���ر حكومية ،مبشاريع
مشترك���ة أو نشاطات ذات مدة مح���ددة؛ وال توجد عالقة ممأسة بني سلطات احلكم احمللي
والقط���اع اخلاص أو اجملتمع املدني؛ كم���ا أن مؤسسات احلكم احمللي في كثير من األحيان،
ترتك���ز عل���ى احلزبية أو الفئوية أو العائلية في كثير م���ن نشاطاتها؛ وال يوجد في األحزاب،
آلي���ات لرقابة ممثليها ف���ي اجملالس البلدية؛ وأظهر التقرير أيضاً ضعف التنسيق مع املراكز
األخرى.

 15أمان .نظام النزاهة الوطني .أمان 2009
16خالدة جرار في مقابلة صحفية بتاريخ 0811/2012/
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حتديات ومعيقات أمام عمل الهيئات احمللية
إن البيئة السياسية والقانونية العامة احمليطة بالهيئات احمللية ،تضع أمامها العديد من التحديات واملعيقات التي
تؤثر على تعزيز النزاهة ،في بيئة عملها وتضعف من عملها .ومن أهم هذه التحديات نذكر ما يلي:
1 -1تداخل املهام والصالحيات بينها وبني مؤسسات السلطة التنفيذية.
العدي���د م���ن القوانني التي تنظم عمل مؤسسات رسمية تنفيذية تتداخل مهامها وصالحياتها مع مهام وصالحيات
الهيئات احمللية احملددة في املادة رقم ( )15من قانون الهيئات احمللية؛ فعلى سبيل املثال هناك تداخل غير محدد
املعال���م ف���ي مجال دورها في احملافظة على الصحة العامة؛ مع ما ورد في املادة رقم ( )2من قانون الصحة العامة،
والت���ي تن���ص على مهام وصالحيات وزارة الصحة؛ وأيضاً فيما يتعلق مبهام الدفاع املدني الواردة في قانون الدفاع
املدني؛ واحلال بالنسبة لقطاعات تزويد السكان بالكهرباء واملاء والتي يجري فعليا تزويدهما عن طريق ش���ركات
خاصة تشرف عليهما سلطة الطاقة وسلطة املياه مبوجب قوانينهما؛ وكذا األمر فيما يتعلق بصالحيات ترخيص
املهن واحلرف.
2 -2عدم استكمال استصدار األنظمة واللوائح املنصوص عليها في قانون الهيئات احمللية.
ن���ص قانون الهيئات احمللي���ة على مجموعة من اللوائح واألنظمة ،الواجب صدوره���ا عن الوزارة أو اجمللس احمللي
لتسهي���ل عمله���ا؛ ومبراجعة قان���ون الهيئات احمللية؛ تبني أن هن���اك العديد من األنظمة واللوائ���ح التي لم يستكمل
استصداره���ا ،س���واء م���ن احلكومة او من الهيئ���ات احمللية نفسها ،علم���ا أن البعض منها يعتب���ر أساسياً في عمل
الهيئات احمللية.
إن ع���دم استصدار ه���ذه األنظمة واللوائح يشكل حتديا كبيراً أمام الهيئات احمللي���ة ،حيث انه يعيق عملها ،ويحول
دون تنفيذ بعض املهام املناطة بها ،ويؤدي الى تضارب صالحياتها مع صالحيات مؤسسات السلطة التنفيذية ذات
العالقة ،ويعطي سلطة تقديرية واسعة ألصحاب القرار فيها ،وفي املؤسسات ذات العالقة.
3 -3شح املوارد املالية والتوسع في املهام املناطة بالهيئات احمللية لم يقترن بالتوسع في اإليرادات.
إن التوس���ع في املهام املناط���ة بالهيئات احمللية ،لم يرافقه إعادة توزيع للنظ���ام الضرائبي في السلطة ،الذي يعتبر
نظاماً مركزياً ،األمر الذي اثر على ضعف اإليرادات للهيئات احمللية ،وأبقاها حتت رحمة املساعدات املركزية.
إن حج���م الضرائ���ب والرسوم احملولة ،ملنفعة السلطة احمللية قليلة ومحدودة ،وق���د جاء مضمونها في املادة (،)22
وه���ي تقتصر على ضريب���ة األبنية واألراضي (املادة  ،)23ورسوم الداللة (امل���ادة  ،)24وغرامات النقل على الطرق
(امل���ادة  ،)25وتنقسم الضرائب احمللية في فلسطني بحس���ب جهة اجلباية إلى نوعني :ضرائب ورسوم يتم جبايتها
بشكل مباشر ،من قبل الهيئات احمللية نفسها ،وضرائب يتم جبايتها من قبل السلطة املركزية ،ممثلة بوزارة املالية،
حلس���اب الهيئات احمللية ،مثل ضريبة األمالك؛ ومقاب���ل هذه اجلباية تخصم احلكومة املركزية نسبة مئوية مقابل
نفقاتها.
إن جباية املوارد املالية غير منتظمة وتعاني من صعوبات ،تتمثل بعدم جتاوب املواطنني في حالة الضرائب والرسوم
املباش���رة ،وبع���دم حتويل هذه األم���وال (معظم األحيان) من قبل السلط���ة املركزية ،إلى الهيئ���ات احمللية في حالة
الضرائب غير املباش���رة ،ويتحمل مسؤولية هذا اخللل في التحويل ،كل من وزارة املالية ووزارة احلكم احمللي؛ كما
يالح���ظ أيضا أن النسب اخملصصة للهيئات احمللية ،من واردات الضرائب التي جتبيها السلطة املركزية محدودة،
حيث أن السلطة املركزية استقطبت لنفسها اجلزء األكبر من الواردات ،بينما أبقت جزءاً صغيراً للهيئات احمللية،
توزع بالنسبة التي تقررها السلطة املركزية.17
17صالح عبد العاطي .احلكم احمللي والهيئات احمللية في فلسطني5002 .
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6 -6عدم تبني ثقافة املس� � ��اءلة وبشكل خاص املساءلة
4 -4االنتخابات غير املنتظمة للهيئات احمللية.
اجملتمعية كنهج لدى اجملتمع احمللي.
تع���ود ع���دم دوري���ة االنتخابات احمللي���ة إل���ى إجرائها،
بقرار م���ن احلكومة وبتنسيب من وزي���ر احلكم احمللي ،يعتب���ر مفهوم���ي املساءل���ة واملساءل���ة اجملتمعي���ة ،من
األم���ر ال���ذي أدى إل���ى التدخل السياسي ف���ي إجراءها املفاهي���م احلديثة في اجملتم���ع الفلسطيني ،فلم يتكون
بانتظ���ام؛ حيث تخضع دورية إجراء االنتخابات احمللية الوعي الكاف والفهم الدقيق لدى املسؤولني واملواطنني
في األراضي الفلسطينية إل���ى املزاج السياسي للحزب عل���ى ح���د س���واء ،ال ملاهيت���ه ولي���س آلليات���ه .الهيئات
احلاك���م؛ فعلى الرغ���م من نشوء السلط���ة الفلسطينية احمللي���ة لم تتع���رض آللي���ات املساءل���ة االجتماعية في
من���ذ الع���ام  ،1994إال أن أول انتخاب���ات محلية أجريت أعمالها ،الذي م���ن خالله تقوم بتقدمي تقارير منتظمة
ف���ي الع���ام 2004؛ كما أن إج���راء االنتخاب���ات احمللية عن أعمالها ،وجتيب على استفسارات املواطنني ،وتقوم
ً
تأجي�ل�ا عدة م���رات بسب���ب قرارات بشرح وتفسير قراراتها وحتمل نتائج أعمالها ،والسماح
الثاني���ة ،ش���هدت
ص���ادرة عن مجلس ال���وزراء بالتأجي���ل؛ إضافة إلى أن ملمثل���ي القطاع���ات اخملتلف���ة باملشارك���ة ف���ي حتدي���د
سلط���ة الوزارة في تعيني وعزل رؤساء وأعضاء مجالس األولويات ،والرقابة على أعمال الهيئات احمللية.
الهيئ���ات احمللي���ة ،جعلت الرؤس���اء واألعض���اء يدينون وبشك���ل ع���ام ال تعمل مؤسس���ات اجملتم���ع املدني على
باالمتنان مل���ن عينه���م ،وبالتالي ميلهم إلرض���اء الوزارة االنخراط واملشارك���ة في عمل الهيئات احمللية وحضور
لضمان استمرارهم ف���ي مناصبهم ،األمر الذي انعكس اجتماعاته���ا ،باستثناء مبادرات بع���ض املؤسسات التي
عل���ى األداء الوظيفي
للهيئات وعل���ى مستوى اخلدمات بدأت تظهر حديثا في هذا اجملال.
املقدم���ة وكيفي���ة توزيعه���ا ،18هذه احلال���ة أضعفت من
صورة الهيئة احمللية أمام املواطنني ،واثرت على مستوى 7 -7ضعف اإلعالم احمللي.
املساءلة اجملتمعي���ة لها ،وولد انطباعاً أن هذه اجملالس
بالرغ���م م���ن أن اإلع�ل�ام الفلسطيني مب���ادر في مجال
ال متثل املواطنني فهي لم ِ
تأت باالنتخاب.
الدفاع عن حقوق اإلنس���ان واحلريات العامة ،إال أنه ال
يراك���م خب���رات أو تقاليد عمل ،في مج���ال االستقصاء
5 -5ضعف مفهوم الشفافية.
ومواجهة قضايا الفساد واحلد من انتشاره في اجملتمع
إن ضع���ف مفه���وم الشفافي���ة ل���دى مسؤول���ي وأعضاء بصف���ة عام���ة ،وف���ي مؤسس���ات القط���اع الع���ام بصفة
مجال���س الهيئ���ات احمللي���ة ،وغي���اب العالق���ة املنفتحة خاص���ة ،وال يعمل على رفع وع���ي اجلمهور الفلسطيني
م���ع اجلمه���ور ،وع���دم إمكاني���ة الوص���ول للمعلوم���ات بأهمي���ة تعزي���ز الشفافي���ة واملساءلة في العم���ل العام،
والسج�ل�ات العامة داخ���ل الهيئة احمللي���ة ،أضعف من وي���رى العديد م���ن الصحفيني واخلب���راء املتخصصني
دور مؤسس���ات اجملتمع املدن���ي واملواطنني في املشاركة ف���ي ش���ؤون اإلع�ل�ام الفلسطين���ي ،أن ق���درة اإلع�ل�ام
في بل���ورة السياسات ،وكذلك أضعف من حالة املساءلة احملل���ي في تشكيل الرأي الع���ام ،او التأثير على صناعة
اجملتمعية؛ فقد رص���دت الدراسات السابقة عدم عقد السياسات ،مبكوناته احلالية م���ا زالت ضعيفة؛ ويعود
لق���اءات دورية بني معظ���م الهيئات احمللي���ة واملواطنني ذل���ك إلى تدن���ي املهني���ة االحترافية ل���دى العاملني في
ملناقش���ة االحتياج���ات واملشاك���ل ،كم���ا ان���ه ال يتم نشر اإلع�ل�ام؛ وابرز جوانب الضعف في االعالم احمللي هو
التقاري���ر
اإلداري���ة واملالي���ة السنوي���ة الط�ل�اع اجملتمع االعالم االستقصائي ،ويعود ذلك الى قلة اخلبرة ،والى
19
احمللي عليه  ،كما ل���م تعتد الهيئات احمللية على آليات انخف���اض روح املب���ادرة جتاه هذه األنواع م���ن التقارير،
االنفت���اح عل���ى اجلمهور وعلى وسائ���ل اإلعالم احمللية ،نتيج���ة اخل���وف م���ن املسؤول�ي�ن او االجه���زة االمني���ة،
لنقل املعلومات للجمهور بطريقة متوازنة ومسؤولة.
ولضعف االستقاللية ملؤسسات اإلعالم.

 18زحايكة.مصدر سابق
19نفس املصدر
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8 -8مدونات السلوك
إن أهمي���ة دور الهيئات احمللية املتمثل في تنمية اجملتمع احمللي ،والصلة املباش���رة اليومية بحياة املواطن وخدمته
بج���ودة عالي���ة وبسرع���ة ،ومع توقع املواطن اعل���ى مستويات من املهني���ة واالحتراف في تق���دمي اخلدمات له ،ومع
احل���رص عل���ى اداء الهيئات احمللية لواجباتها واضطالعها مبسئولياتها املناط���ة بها بحكم القانون ،والقيام بالدور
املوك���ل له���ا على اكمل وجه ،بعيدا عن احملاباة ومظاهر الفس���اد والترهل االداري ،كل ذلك يتطلب رزمة من املعايير
التي ال بد من التأكيد عليها ،وااللتزام بها على الصعيدين املهني واالخالقي.
فاالدارة واالداء الفاعل للهيئات احمللية ،لها اهمية قصوى في زيادة مستوى اخلدمات املقدمة الى جمهور املواطنني،
وف���ي زي���ادة ثقة االخيرين مبجالسهم ،وهو الذي يعبر عنه بوجود “نظ���ام النزاهة في اجملالس احمللية”؛ومن اجل
الوصول الى هذا النظام وحتقيقه ،ال بد من توفر مدونات سلوك لرؤساء واعضاء وموظفي الهيئات احمللية.
لقد أسهمت مؤسسة أمان في مواءمة العديد من مدونات السلوك ،لهيئات محلية مختلفة في الضفة وغزة ،ويبقى
التح���دي االهم هو اميان الهيئات احمللي���ة مبجالسها وموظفيها بتطبيق هذه املدون���ات ،واالقرار بأهميتها ،وعدم
االكتفاء بالتوقيع عليها.
9 -9مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد الرسمية.
تخض���ع الهيئ���ات احمللية بحك���م القانون لرقابة ديوان الرقاب���ة املالية واإلدارية ،الذي مي���ارس دوره حالياً بالرقابة
والتدقي���ق على هيئ���ات احلكم احمللي؛ حيث اصدر ع���دة تقارير عن الهيئات احمللية ،وتقارير عن قضايا ش���بهات
فس���اد فيه���ا؛ إال أن تأخر السلطة الوطنية في انشاء هيئة مكافحة الفس���اد ،وضع الهيئات احمللية أمام ٍ
حتد كبير،
وهو التزامها مببادئ التدقيق اخلارجي ومكافحة الفساد وحتقيق وجود االدارة املالية واالدارية ،وجعل من بعضها
مؤسسات تكاد تكون مستقلة ،عن الرقابة والتدقيق اخلارجي.
1010القضاء الفلسطيني.
نص قانون السلطة القضائية على أنواع احملاكم اخملتلفة التي تنشأ مبوجبه ،ومن بينها احملاكم النظامية املتخصصة:
ونص القانون على إمكانية تشكيل محاكم متخصصة في بعض اجملاالت ،وذلك بغرض ضمان التخصص والسرعة
في النظر في القضايا ،ومن هذه احملاكم:
محاكم البلديات ،وهي تلك التي تختص بالنظر في اخملالفات املرتكبة ،خالفاً لقانون الهيئات احمللية الفلسطيني،
وتشمل دائرة اختصاصها حدود البلديات ،ويجوز أن تكون صالحية احملكمة املكانية شاملة ألكثر من بلدية واحدة،
ق���اض واحد من قضاة محكمة الصل���ح ،ويجيز القانون تشكي���ل محكمة بلدية في كل
وتشك���ل محكم���ة البلدية من
ٍ
20
منطقة توجد فيها محكمة صلح.
ويعتبر القضاء الفلسطيني واحملاكم الفلسطينية مركزي ،وتواجه السلطة القضائية عدة اش���كاليات وعقبات تؤثر
على حسن سير أعمالها ،وعلى تناولها القضايا املنظورة أمامها ومن ضمنها قضايا احلكم احمللي؛ فقد أشار نظام
النزاهة الوطني للسلطة الوطنية الفلسطينية ،الى ان اجلهاز القضائي يعاني من االختناق الكبير ،فهناك عشرات
آالف القضاي���ا منظ���ورة أم���ام احملاكم منذ سنوات ،لم يستط���ع اجلهاز القضائي من النظر فيه���ا ،بسبب قلة عدد
القضاة ،وبسبب اإلشكاليات التي تتعلق بالنصوص القانونية ذات الشأن القضائي.
كم���ا ان هناك تباط���ؤ في تنفيذ قرارات احملاكم ،خاص���ة اذا كانت متعارضة مع توجه���ات ورغبات بعض اجلهات
املتنفذة ،ناهيك عن ضعف العقوبات املتعلقة بقضايا الفساد.
 20تقرير حول أوضاع السلطة القضائية الفلسطينية في العام 2005م http://www.wafainfo.ps/atemplate.
aspx?id=3847
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1111األمن والشرطة.
تعتبر الشرطة الفلسطينية بجانب دوائر التنفيذ في القضاء ،أداة تنفيذ مباشرة لصالح الهيئات احمللية؛ إن التعاون
ب�ي�ن أجه���زة الشرطة والهيئات احمللي���ة ،يعاني من العديد من اإلش���كاليات واملعيقات؛ ومن أهمه���ا عدم السيطرة
األمنية الفلسطينية على كافة األراضي الفلسطينية ،التي تقع فيها مجالس محلية ،وخاصة في مناطق (ب) و (ج)
حسب اتفاقيات أوسلو ،حيث تخضع هذه املناطق للسيطرة األمنية اإلسرائيلية باعتباره قوة االحتالل.
إن ع���دم قدرة استجابة الشرطة لطلب���ات الكثير من الهيئات احمللية ،خاصة في األري���اف ،تعتبر من املشاكل التي
تعان���ي منه���ا الهيئات احمللية ،والتي حتد م���ن قدرتها أحيانا من تقدمي أفضل اخلدم���ات للمواطن ،بسبب املشاكل
التي حتدث بني الهيئة احمللية واملواطنني ،خاصة أثناء تنفيذ بعض املشاريع احليوية ،كالتوسعات في الطرق العامة
والداخلية ،كذلك البناء غير املرخص من قبل املواطنني ،التي حتتاج إلى مساندة الشرطة.
الى جانب ضرورة سرعة استجابة الشرطة لطلبات الهيئات احمللية ،هناك مطالبات من قبل بعض الهيئات احمللية
وخاصة في الريف ،بأن يكون رئيس الهيئة احمللية محل ثقة في أعطاء املعلومة ،وعدم السماح للواسطة والعشائرية،
ف���ي التدخ���ل باألمور التي تتعل���ق بأية مخالفة يقوم بها أي مواطن جتاه الهيئة احمللي���ة ،وعدم حتويل القضايا التي
تتعلق بالهيئات احمللية إلى قضايا عشائرية ،بني عائالت أفراد وبني أعضاء اجمللس البلدي أو القروي.21

 21وكالة معا االخبارية .لقاء قائد شرطة بيت حلم مع رؤساء اجملالس البلدية والقروية في الريف08/07/2009 .
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نظام النزاهة في
الهيئات المحلية
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نظام النزاهة في الهيئات احمللية

 .1اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية

القدرة الدور احلكم

ضم���ن قانون انتخاب���ات الهيئات احمللية ،انتخابات حرة وعادلة وممثلة ،جترى بإش���راف جلن���ة انتخابات مركزية
مستقل���ة ومحايدة؛ وباملمارسة ج���رى تأجيل مواعيد االنتخاب���ات ،وكذلك قاطعت حركة حم���اس املشاركة بسبب
االنقسام السياسي ،باإلضافة إلى عدم سماح إسرائيل إجراء االنتخابات في القدس الفلسطينية.
لقد منح قانون الهيئات احمللية الشخصية االعتبارية املستقلة للهيئات احمللية ،كما ضمن القانون إشراف اجمللس
احملل���ي عل���ى اجله���از التنفيذي عن طريق من���ح مهمة ترؤس اجله���از التنفيذي لرئيس اجمللس احملل���ي؛ ولكنه لم
يضم���ن ح���ق احلصول على املعلومات للمواط���ن من اجمللس احمللي ،وعلى أرض الواقع تق���وم بلدية رام الله بتوفير
املعلوم���ات للمواطنني ،كما تعمل على إش���راك اجملتمع احمللي في مناقشة القضاي���ا العامة ،وتكفل للمواطنني حق
تق���دمي الشكاوى بنظ���ام مقر من اجمللس البلدي وهو فع���ال ومعمول به على أرض الواقع ،وعل���ى الرغم من تعزيز
مبادئ النزاهة وعدم تضارب املصالح لرئيس اجمللس في القوانني ذات العالقة ،إال أنه ال يوجد حتى تاريخه مدونة
سلوك لرئيس اجمللس ،مع االشارة إلى وجود مسودة مدونة سلوك لرئيس وأعضاء اجمللس البلدي.

القدرة
 1.1هل يضمن قانون االنتخابات احمللية انتخابات عادلة ،حرة وممثلة؟
كفل القانون األساسي املعدل (في املادة  )26للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية أفراداً وجماعات ،في
التصويت والترش���يح في االنتخابات ،الختيار ممثلني منهم يت���م انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون؛ وهذه املادة
تؤكد على املساواة بني كافة الفلسطينيني دون متييز ،في الترشح واالنتخاب ،بشكل عام.
يج���ري النظ���ام االنتخاب���ي في الهيئات احمللي���ة (حسب املادة  14من قان���ون الهيئات احمللية رق���م  10لسنة 2005
وتعديالت���ه) ضمن قوائ���م انتخابية على أس���اس التمثيل النسبي ،و تعتبر قائمة املرش���حني مغلق���ة ،وتكون أسماء
املرشحني فيها مرتبة ،حسب أولوية كل ترشح.
كم���ا اعتب���رت (املادة  )3م���ن القانون ،جلنة االنتخاب���ات املركزية ،انها الهيئ���ة العليا التي تتول���ى ادارة االنتخابات،
واإلش���راف عليها ،وتكون مسؤول���ة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع اإلج���راءات الالزمة لضمان نزاهتها
وحريتها؛ وتعتبر اللجنة جهة مستقلة ومحايدة.
ومبوج���ب (امل���ادة  )6من القان���ون واخلاصة بحق االنتخاب ،ف���ان االنتخابات جتري بصورة حرة ومباش���رة وسرية
*22
وشخصية ،وال يجوز التصويت بالوكالة.

 22نصت الفقرة (ب) من املادة ( )25للعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية على حق املواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة جتري
دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة وبالتصويت السري ،تضمن التعبير احلر عن إرادة الناخبني.
ولهذا يعتبر التصويت السري األساس في اعتبار االنتخابات حرة ونزيهة ،وقد أشار مشروع املبادئ العامة بشأن احلرية وعدم التمييز في احلقوق
السياسية ،وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت ،بأسلوب ال سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها ،وان ال يرغم على
الكشف عن حيثيات ذلك ،وأال يحاول أحد احلصول من أي ناخب ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،على أي معلومات عن عملية تصويته.
وهذا يتطلب العديد من اإلجراءات الفنية واإلدارية ،لضمان احلفاظ على سرية االقتراع وحماية صوت الناخب ،من التأثير املباشر أو غير املباشر
لإلفصاح عن طريقة تصويته.
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وقدم قانون االنتخابات عدة ضمانات ،كي تكون االنتخابات ممثلة جلميع ش���رائح اجملتمع ،حيث خصصت (املادة
 )17م���ن القانون ،كوت���ا محددة لتمثيل املرأة ،بنسبة ال تقل عن ( ،)%20في أي مجلس من مجالس الهيئات احمللية،
واشترط ان تضمن كل قائمة من القوائم حداً أدنى لتمثيل املرأة.
باإلضاف���ة إل���ى تخصيص كوتا للمسيحيني ،باملرسوم الرئاسي( رقم  4لسن���ة  ،)2010حيث خصص املرسوم نسبة
املسيحيني إلى املسلمني ،حسب حجم اجمللس احمللي لكل هيئة محلية فيها تواجد مسيحي.

 1.2هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وعادلة وممثلة؟
ج���رت االنتخاب���ات احمللي���ة األخيرة ،خالل الفت���رة من ( 20تشري���ن أول  1 – 2012حزي���ران  ،)2013وتعتبر هذه
اجلولة هي االنتخابات احمللية الثانية ،منذ تأسيس السلطة الفلسطينية (في العام )1993؛ فقد مت الدعوة إلجراء
االنتخاب���ات احمللي���ة ،أكثر من م���رة ،خالل العام�ي�ن (  2010و  ،)2011إال أنها ألغيت ألسب���اب مختلفة ،منها عدم
التمك���ن م���ن اجرائها في قطاع غزة ،بسبب االنقسام السياسي الذي وقع (عام  ،)2007بني الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وبالتالي فهي لم جتر في إطارها الزمني احملدد حسب القانون.
وف���ي (أي���ار  ،)2012صدر قرار بقانون بتعديل قان���ون االنتخابات ،أجاز جمللس الوزراء إج���راء االنتخابات احمللية
على مراحل في حال تعذر إجرائها في جميع الهيئات احمللية في يوم واحد؛ وفي ( 10متوز  )2012اصدر مجلس
ال���وزراء ق���راراً ،يدعو الجراء انتخاب���ات محلية في كامل األراض���ي الفلسطينية (الضفة والقط���اع) ،بتاريخ (/20
تشري���ن اول)2012 /؛ وق���د تب�ي�ن عدم امكانية حتقيق ذلك نتيج���ة االنقسام ،وبدوره اصدر مجل���س الوزراء قراراً
بتاري���خ (/24مت���وز )2012/أكد فيه عل���ى اجراء االنتخابات بتاريخه���ا احملدد ،في كافة الهيئ���ات احمللية بالضفة
الغربية فقط؛ كما لم تشمل االنتخابات احمللية القدس الشرقية ،حيث ترفض سلطات االحتالل اجراء االنتخابات
فيها؛ لكنها شملت جميع الهيئات احمللية املتاخمة للقدس.
وق���د أعلن���ت “حركة حماس” ع���ن مقاطعتها االنتخاب���ات احمللية بعد فت���رة وجيزة من اإلعالن ع���ن تنظيم هذه
االنتخابات ،في شهر متوز/يوليو؛ وقد تسبب قرار احلركة ،في تقليص درجة التنافس والتمثيل في هذه العملية.
وق���د متي���زت االنتخابات احمللية الثانية ،بأنها جرت في جميع مراحلها ضمن نظ���ام التمثيل النسبي الكامل ،وفقاً
لقانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية( ،رقم  10لسنة  )2005وتعديالته.23
العدالة ،هي امليزة األولى لنظام التمثيل النسبي ،فعندما يتناسب عدد املقاعد التي حصلت عليها القوى السياسية
مع نسبة حضورها االنتخابي يكون التمثيل عادال؛ إن أياً من القوى السياسية أو أي جزء من الرأي العام ،ال يستأثر،
من ناحية املبدأ بالتمثيل الكامل ،وال يظل أيضا دون متثيل24.
وقد ش���هدت االنتخابات احمللية الثانية ،زيادة ملحوظة في عدد الهيئات احمللية التي ترش���حت فيها قائمة واحدة
فقط ،او ما يسمى بالتوافق على قائمة موحدة ،وبالتالي فوزها بالتزكية؛ وانطبق ذلك على ( )215هيئة محلية من
اصل ( )354هيئة بالضفة الغربية أي حوالي(  )%61من الهيئات احمللية ،وهذه الظاهرة حتتاج الى دراسة اسبابها
وتأثيراتها على العملية الدميقراطية ومبدأ االنتخابات.
لق���د اثر تشكيل القوائ���م االنتخابية املوحدة في القرى والبلدات بتأثيرات بشك���ل كبير على العملية الدميقراطية،
وش���كل مساساً بحق املواطنني باالنتخاب؛ ولعبت العائالت وبع���ض القوى واألحزاب ،دورا رئيسيا في دعم تشكيل

23
24
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املصدر السابق
طالب عوض .اﻟﻧظم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑيﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳطني .معهد االعالم – جامعة بيرزيت2004:

القوائ���م االنتخابي���ة التوافقية ،في بع���ض الهيئات احمللية الريفي���ة ،في حني عمدت إلى تشكيل ع���دد من القوائم
االنتخابية املنفردة ،في بعض القرى التي لم يتم التوصل فيها الى تشكيل القوائم االنتخابية التوافقية.
كم���ا أن اجن���از القوائ���م االنتخابية التوافقية ،ساهم ف���ي تضييق خيارات املواطنني ،من حي���ث منعهم من املشاركة
ف���ي العملية االنتخابية بحري���ة ،وهو يجري بني الفصائل واالحزاب او العائ�ل�ات ،وال يعطي االفراد حق االنتخاب
واملشارك���ة في كل تفاصي���ل العملية االنتخابية ،ويعرق���ل امكانية تشكيل قوائم انتخابية منافس���ة؛ إن اغلبية املدن
الرئيسي���ة التي جرت فيها االنتخابات احمللية ،عمدت الى تشكيل عدد من القوائم للمنافسة على اجملالس البلدية
ف���ي ه���ذه املدن ،االمر الذي عزز من احلي���اة الدميقراطية ،والتربية االنتخابية في امل���دن ،وبالرغم من وجود هذه
الظاهرة إال أن هناك عدد من الهيئات احمللية في الريف ،شاركت في تسجيل عدد من القوائم االنتخابية.
اما على مستوى االنتخابات احمللية التي جرت للتنافس على بلدية رام الله ،فقد مت تشكيل أكثر من قائمة انتخابية
مثلت عدة اجتاهات ،تصدرتها ثالث كتل رئيسية ،هي الكتلة املستقلة ،كتلة رام الله املستقبل ،وكتلة أبناء البلد.

 1.3االستقاللية
هل القوانني التي تنظم عمل الهيئات احمللية ،حتدد ادوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية اخملتلفة؟
تنص املادة ( )3من قانون الهيئات احمللية الفلسطينية ،على أن الهيئة احمللية هي شخصية اعتبارية ذات استقالل
مال���ي ،حت���دد وظائفه���ا وسلطاتها مبقتضى أحك���ام القانون؛ كما ويتول���ى إدارة الهيئة احمللي���ة مجلس يحدد عدد
أعضائ���ه ،وفق���اً لنظام يصدر عن الوزير ،ويص���ادق عليه مجلس الوزراء ،وينتخب أعضاؤه انتخاباً حراً ومباش���راً،
وفقاً ألحكام قانون االنتخابات.
ان استقالل الهيئة احمللية ،يتحقق بتوفر شرطني قانونني أساسيني؛ هما ،ثبوت الشخصية االعتبارية املستقلة على
احلكومة املركزية؛ وأن يكون لهذه الهيئة اختصاصات تباشرها بإرادتها ،ولها احلق في مباشرة أعمالها ،كما يكون
لها موارد مالية خاصة ،ولها احلق في وضع القوانني الفرعية ،أو اللوائح الالزمة حلسن أدائها لوظيفتها اإلدارية؛
ووفقاً للمادة القانونية املذكورة أعاله فان القانون الفلسطيني ضمن للهيئة احمللية استقالليتها.
لق���د وف���ر قانون الهيئات احمللية الفلسطين���ي للهيئات احمللية ،الشروط التي تضم���ن استقالليتها ،ولكن في نفس
الوق���ت ،اخضع القانون الفلسطيني الهيئات احمللية لرقاب���ة احلكومة املركزية ،وللمصادقة على بعض أعمالها من
قبل الوزير ،مثل إقرار املوازنة السنوية العامة ،وبعض األنظمة التي يصدرها اجمللس احمللي.

 إلى أي مدى يؤدي اجمللس احمللي مهامه بحرية؟ ودون تدخل من قبل األطراف السياسية الوطنية؟يتك���ون اجملل���س البلدي لبلدية رام الله من خمسة عشر مقعد ،تنافس عليها في االنتخابات األخيرة ثالث كتل ،هي
الكتل���ة املستقل���ة ،وكتلة رام الله املستقبل ،وكتلة أبناء البلد ،تعكس توجهات سياسية مختلفة وبعضها مستقلة؛ وقد
أفضت نتائج االنتخابات إلى فوز كتلة أبناء البلد.
ان تركيبة اجمللس تعكس تنوعاً ،فقد أكد رئيس البلدية على أن سياسات حزبه وإن متاش���ت وتناغمت مع سياسة
اجمللس بشكل عام ،فان القرار يؤخذ أيضاً كما تراه أغلبية اجمللس ،مؤكداً أن اجمللس البلدي هو سيد نفسه ،وانه
ي���ؤدي أعماله بحري���ة ،بعيداً عن أية تدخالت أو ضغوط���ات فصائلية ،والقرارات التي تص���در عن اجمللس تصدر
باألغلبي���ة ،بغض النظ���ر عن أية آراء متثل الكتل الت���ي يضمها اجمللس25؛ وتعكس ه���ذه السياسة توجهات اجمللس
بشكل عام ولكنها غير مكفولة مبدونة سلوك معتمدة.

25
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الدور
 1.4الرقابة على األداء التنفيذي
إلى أي مدى يقوم اجمللس احمللي باإلشراف على عمل اجلهاز التنفيذي اخلاص بالهيئات احمللية ،وباتخاذ
القرارات حول املوازنة والنشاطات؟
حس���ب قان���ون الهيئات احمللية ،تن���اط باجمللس مهام إقرار مش���روع املوازنة السنوية واحلس���اب اخلتامي ومالك
املوظف�ي�ن ،قب���ل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليه���ا؛ باإلضافة إلى إدارة أموال وممتلك���ات الهيئة احمللية وإقامة
األبنية الالزمة فيها ،وتأجيرها ورهنها ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،وقبول الهبات والوصايا والتبرعات.
وين���ص القان���ون أيضاً في املادة (رق���م  )16على أن رئيس اجمللس ه���و الرئيس التنفيذي للهيئ���ة احمللية ومرجعية
دوائرها ،وله بهذه الصفة ،صالحية اإلشراف على شؤون العاملني.
وبذلك جند أن إش���راف اجملل���س بهيئته الكاملة على اجلهاز التنفيذي ،جتري عب���ر رئيس اجمللس ،ويلعب الطاقم
التنفي���ذي للبلدي���ة دور اإلسناد للمجل���س ،من حيث إعداد مس���ودات املوازنة وتنظيم النشاط���ات وتنفيذ توجهات
وسياسات اجمللس ،وتقدم تقارير نشاطات اجلهاز التنفيذي ونشاطات اجمللس التي ينفذها طاقم الهيئة التنفيذي
بتقارير ربعية إلى اجمللس عبر رئيسها ومدير عام البلدية.26

 1.5التمثيل
ما مدى قدرة اجمللس احمللي على متثيل الدائرة االنتخابية؟ ومشاركة املواطنني في حتديد احتياجاتهم؟
ل���م ميثل مجلس بلدي���ة رام الله كافة املستفيدين من خدمات البلدية في االنتخاب���ات من حيث املبدأ ،وذلك بسبب
عزوف حركة حماس «االجتاه اإلسالمي» عن املشاركة في االنتخابات وعدم متثيلها في اجمللس.
أم���ا عل���ى صعيد املمارسة ،فقد أكد رئيس البلدية ان اجمللس ميثل كل من يقع ضمن نطاق خدمات البلدية ،ومينح
جمي���ع الشرائ���ح اجملتمعية باملدينة ،وإن كان اجملل���س ال ميثل رموزاً سياسية معينة اال ان���ه ميثل الشرائح والفئات
التابع���ة لهذه الرموز ،وش���دد على االتصال الوثيق ب�ي�ن البلدية واملواطنني في املدينة ،م���ن خالل اجتماعات جلان
األحياء ،أو اللجان التي مت تشكيلها عبر اجمللس البلدي ،وهي مكونة من أعضاء من اجمللس ،وممثلني عن ش���رائح
اجملتم���ع ،وذل���ك حسب املوضوع؛ فلجنة تسمية وترقيم الشوارع مت استقطاب أعضائها بنا ًء على اخللفية الثقافية
والسياسية والوطنية ،وبشكل عام ،يوجد استعداد لدى املواطنني للعمل بشكل عام في مثل هذه اللجان.
وبسب���ب حداثة اجملل���س احلالي ،الذي يقارب عم���ره السنة فقط( حني اعداد هذه الدراس���ة) فقد استمر بنفس
اخلط���ة اإلستراتيجية التي صاغها اجمللس السابق ،وهي عبارة عن خطة مدتها أربع سنوات ،ولكن اجمللس احللي
عم���ل على إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليها ،ليتمكن من تطبيق البرنامج االنتخابي الذي جرى انتخابه على
أساسه.
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احلكم
 1.6الشفافية في العمل
ه� � ��ل تنظم األح� � ��كام القانونية (حق وصول املواطنني للمعلومات) حول نش� � ��اطات الهيئة وقراراتها ،ومدى
تنفيذها وفعاليتها على أرض الواقع؟
تضمنت الفقرة اخلامسة من (املادة  ،)8من قانون الهيئات احمللية لسنة(  )1997املتعلقة بجلسات مجالس الهيئات
احمللية ،النص على انه“ :يجوز للمجلس أن يسمح ألي شخص حضور أية جلسة من جلساته ،إذا قرر ذلك أكثرية
أعضائه احلاضرين ،للمشاركة في مناقشة املوضوع؛ وتصدر قرارات اجمللس بحضور االعضاء فقط”.
ومم���ا يالح���ظ في هذه املادة ،انها تعتبر أن األصل في اجتماعات مجال���س الهيئات احمللية ،أن تكون مغلقة ،ما لم
تقرر األكثرية جعلها مفتوحة أمام اجلمهور ،علماً أن الدول اجملاورة ،بدأت تأخذ مببدأ علنية اجتماعات اجملالس،
عمال بأحكام الشفافية في أعمال اجملالس احمللية كما هو احلال في األردن.*27

 1.7املساءلة
هل يشرك اجمللس احمللي ،اجملتمع احمللي في مناقشة القضايا العامة؟
أك���دت (السي���دة جانيت ميخائي���ل) وهي رئيس اجمللس البل���دي السابق ،وعضو اجمللس احلال���ي ،أنه عندما قرر
اجملل���س السابق عم���ل خطته اإلستراتيجية ،عق���د اجتماعات تشاورية م���ع املواطنني واملؤسس���ات وذوي العالقة
وموظف���ي البلدي���ة كل على ح���دة ،وايضا عقد اجتماعات عامة م���ع املواطنني ،ولكن بالرغم م���ن اإلعالن عن هذه
االجتماعات ،إال انها كانت تالقي عزوفاً من قبل املواطنني ،وتقول ،كان اجمللس البلدي يحاول رفع وعي املواطنني
بأهمي���ة حضوره���م االجتماع���ات العامة ،لكن املواطن�ي�ن لم يكن لديه���م االستعداد واجلاهزية للتج���اوب مع هذه
االجتماعات .28

هل تعطي األحكام القانونية ،حق للمواطنني في تقدمي شكاوى؟
لق���د أت���اح قانون دي���وان الرقابة اإلداري���ة واملالية ،ح���ق املواطنني ف���ي تقدمي الشك���اوى ،في امل���ادة ( )23املتعلقة
باختصاصات الديوان ،باإلضافة إلى قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة .2005

 27تنص الفقرة ه من املادة  39من قانون البلديات األردني الصادر عام  2007على« :تكون جلسات اجمللس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة
مباشرة في أي موضوع على جدول األعمال أن يشارك في مناقشة ذلك املوضوع على أن تؤخذ القرارات في اجتماع سري ،ويجوز عقد جلسات
سرية إذا كانت تتعلق باآلداب العامة أو األمور املتعلقة بشؤون املوظفني واجلهاز اإلداري في البلدية»
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نظام الشكاوى في بلدية رام الله
تستقب���ل بلدية رام الله ش���كاوى املواطنني ،عب���ر وحدة الشكاوى املستحدث���ة في البلدية منذ قراب���ة السنة ،والتي
تعم���ل بنظام مق ّر من قب���ل اجمللس البلدي ،وترتبط وح���دة الشكاوى ادارياً ،برئيس اجمللس مباش���رة؛ وتعمل على
استقب���ال أي ش���كوى من املواطنني ،دون حتفظ ،باستثناء القضايا املنظورة أم���ام القضاء ،ويتم الرد على الشكاوى
بع���د معاجلتها م���ن األقسام اخملتصة ،ومن املستش���ار القانوني للبلدية اذا احتاج األمر ،خالل يوم إلى ش���هر بحد
أقصى ،حسب طبيعة الشكوى.29
وتستقب���ل الوحدة الشكاوى التي تاتي على إجراءات البلدية ،وعلى موظفيها وعلى رئيس وأعضاء اجمللس البلدي،
ويت���م التعامل مع الشكاوى عل���ى املوظفني عبر مسؤوليهم ،وإذا لم يجد الشاكي جت���اوب يتم التوجه إلى مدير عام
البلدي���ة ،وإذا ل���م حتل توجه الوحدة الشكوى إلى رئيس البلدية ؛ وعند استقبال ش���كوى على أحد أعضاء اجمللس
البل���دي توج���ه إلى رئيس البلدية ،وإذا لم يتجاوب في الرد ،فيتم التوجه إلى اجمللس نفسه ،وفي حال تلقي ش���كوى
على رئيس البلدية توجه إلى اجمللس مباشرة.30
تق���وم الوحدة برفع تقرير ش���هري لرئيس اجمللس البلدي ،بع���دد الشكاوى املستقبلة ونوعه���ا واإلجراءات املتخذة
بشانه���ا ،باإلضافة إلى توصيات الوحدة اذا تكررت ش���كاوى في اجت���اه معني؛ ومن العقبات التي تواجهها الوحدة،
حاجته���ا إلى تثقي���ف موظفي البلدية بوحدة الشكاوى وأهميتها ،وإنشاء صناديق ش���كاوى في أركان مبنى البلدية،
باإلضافة إلى رفد الوحدة مبوظفني إضافيني ،وتدريبهم على إجراءات الشكاوى؛ وقد عملت البلدية على الترويج
لوحدة الشكاوى عبر صفحتها الرسمية ،وعلى مواقع التواصل االجتماعي وكذلك باإلعالنات التثقيفية اليومية.31

 1.8النزاهة
هل هناك مدونات سلوك خاصة بأعضاء اجمللس احمللي؟ هل هي مطبقة على أرض الواقع؟
ال يوج���د مدون���ات سلوك ألعضاء اجمللس البلدي في بلدية رام الل���ه ،ولكن هناك مسودة مقترحة من وزارة احلكم
احمللي سبق ومت تعميمها على كافة الهيئات احمللية ،وهي تخضع للنقاش حاليا (عند اعداد الدراسة) في اجمللس
البلدي لبلدية رام الله.

ه� � ��ل توجد أنظم� � ��ة أخرى للتعامل مع قضايا الفس� � ��اد ،مثل تض� � ��ارب املصالح ،تلقي الهداي� � ��ا ،إقرار الذمة
املالية...؟ وهل يتم تطبيقها على أرض الواقع؟
يخض���ع رؤساء وأعضاء مجال���س الهيئات احمللية والعامل���ون ،فيها لقانون مكافحة الفس���اد املعدل لسنة ()2005
كم���ا هو وارد ف���ي املادة (رقم  2بند  ،)6كما وتخضع الهيئات احمللية ومن في حكمه���ا ،لقانون ديوان الرقابة املالية
واإلداري���ة حسب امل���ادة ( .)31إضافة إلى قانون الهيئات احمللية ،وهذه القوان�ي�ن تنظم األحكام اخلاصة بتضارب
املصالح وإقرار الذمة املالية ،وهاتني املادتني مفعلتني على أرض الواقع ،حيث تخضع الهيئات احمللية بشكل سنوي،
لتدقيق ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،كما مت تعميم منوذج إقرار الذمة املالية من قبل هيئة مكافحة الفساد ،على
رؤس���اء وأعضاء وموظف���ي الهيئات احمللية؛ باإلضافة إلى التعليمات الشفهي���ة اخلاصة من اجمللس البلدي ،فيما
يتعلق بتلقي الهدايا.
29
30
31
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وهناك بعض الممارس��ات المعمول بها من قبل المجلس البلدي ،مثل عدم اإلعالن عن أس��ماء
أصح��اب المعامالت أو الطلبات التي تعرض على المجلس البلدي للبت بها ،وذلك منع ًا ألي تضارب
مصالح بين أسماء المتقدمين ،وأعضاء المجلس البلدي.

 .2اجلهاز التنفيذي /الرئيس التنفيذي

القدرة الدور احلكم

ل���م تق���م وزارة احلكم احمللي حتى فترة اعداد هذه الدراسة ،بصياغة سياس���ة عامة للهيئات احمللية ،وعلى الرغم
م���ن الن���ص على مهام وصالحي���ات الهيئات احمللية ف���ي القانون ،إال أنها تتض���ارب مع العديد م���ن الوزارات ذات
االختص���اص؛ وتعم���ل بلدية رام الله برؤي���ة ورسالة واضحة نابعة م���ن اخلطة اإلستراتيجية املبني���ة على مشاركة
مجتمعي���ة ،وتدي���ر ش���ؤونها املالية ،بناء على حتصيل إي���رادات منصوص عليها بشكل واضح ومح���دد في القانون؛
ويقوم رئيس البلدية بادارة اعمال البلدية بآليات واضحة وفعالة ،ولكن ما زالت البلدية بحاجة إلى تطوير ادواتها،
في اإلش���راف والرقاب���ة على موظفي البلدية ومن ف���ي حكمهم واملقاولني؛ وايضا بحاجة إل���ى تطوير آليات للعمل
بطريقة أكثر شفافية ،في قطاع احلرف والصناعات التي تتداخل مع وزارة االقتصاد.
وتعم���ل البلدية مبوازنة منشورة على صفحته���ا االلكترونية بطريقة مفهومة للمواطن�ي�ن ،ولكنها بحاجة إلى اقرار
مدون���ة سلوك خاصة برئي���س واعضاء اجمللس ،على الرغم من النص على مضمونه���ا وروحيتها في القوانني ذات
االختصاص ،وعلى الرغم من وجود مسودة يجري (فترة اعداد هذه الدراسة) نقاشها في اجمللس البلدي.

القدرة
 2.1وضوح املهام
هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة ،اخلدمات املقدمة؟
ين���ص قان���ون الهيئ���ات احمللية في املادة ( ،)2على أن من مه���ام وزارة احلكم احمللي ،رس���م السياسة العامة املقررة
ألعم���ال مجالس الهيئات احمللية الفلسطينية ،كما تنص املادة ( )15منه على مهام وصالحيات الهيئة ،وهي مبثابة
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا الهيئة32؛ وعل���ى الرغم من هذا الن���ص ،إال أن وزارة احلكم احمللي ،ل���م تترجم هذه املادة
بسياسة واضحة ومكتوبة ومنشورة ،لعمل الهيئات احمللية.
وفيم���ا يتعل���ق باخلدمات فقد أوضحها قانون الهيئات احمللية بشكل مفصل ،*33ولكن باملقابل ،وردت بعض من هذه
امله���ام في قوانني تنفيذي���ة ،أخرى لم يجرِ فيها توضيح اخلطوط الفاصلة ،بني الهيئ���ة احمللية والوزارة املعنية مثل
قوانني الصحة ،البيئة ،والصناعة.

32
33

ورد ذكر مهام الهيئات احمللية الفلسطينية بالتفصيل في اجلزء األول من التقرير «حتليل الوضع القائم»
مت التطرق ملهام الهيئات احمللية بشكل مفصل في القسم األول من الدراسة «حتليل الوضع القائم»
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إلى أي مدى تعبر رؤية الهيئة احمللية ورسالتها عن أولويات اجملتمع احمللي؟
تعتبر رؤية ورسالة مجلس بلدية رام الله واضحة املعالم ومنشورة على صفحتها الرسمية وهي كما يلي:
الرؤي� � ��ة :بلدي���ة ريادية ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها ،تعمل مبهنية وش���فافية مع كافة مؤسسات املدينة على
أساس الشراكة والتكامل.
الرسالة :تقدمي خدمات متميزة لسكانها وزوارها لتحسني نوعية حياتهم ،واالرتقاء باملدينة لتكون مدينة حضارية،
منفتحة وحيوية ،وقادرة على مواكبة التطور ،واإلسهام بتحقيق التنمية املستدامة ،على أساس احلقوق والعدالة في
تقدمي اخلدمات ،استنادا إلى الشراكة اجملتمعية.
وي���رى رئي���س اجمللس البلدي ان ه���ذه الرؤية تعبر عن احتياجات اجملتمع احمللي ،حي���ث انه يتم تطبيقها من خالل
اخلطة اإلستراتيجية التي جرى صياغتها مبشاركة اجملتمع احمللي ،والتعرف على أولوياته ،عبر لقاءات مجتمعية
ضمت كافة الشرائح املمثلة للمجتمع.

 2.2املصادر
هل توجد أحكام قانونية تعزز توفر املصادر الضرورة لعمل الهيئة؟ وتؤكد تنفيذها؟
ن���ص قان���ون الهيئات احمللية في م���واده (  ،)34 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،22 ،20على مرجعيات العمل واملصادر
املالية ،حيث اوضح أن إيرادات الهيئة احمللية تتكون من:
 أالضرائ���ب والرسوم واألموال املفروضة ،أو املتأتية مبقتضى أحكام القانون ،أو أي نظام صادر باالستنادإليه ،أو أي قانون أو نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب أو رسوم أو مخالفات ،للهيئات احمللية.
 بالتبرعات والهبات واملساعدات التي يوافق عليها اجمللس. جاحلصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة احمللية. دالق���روض الت���ي تشترط موافقة الوزي���ر عليها ،واذا استلزم الق���رض موافقة السلط���ة التنفيذية يستلزمموافقة مجلس الوزراء عليه.
ً
وبني القانون ،ان الضريبة تستوفى وفقا ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي ،داخل مناطق الهيئات احمللية ،من
حيث التخمني واملراجعة والتحصيل واإلعفاءات والغرامة ،مبوجب القوانني واألنظمة املعمول بها؛ ومن اإليرادات
األخرى أيضاً ،استيفاء الهيئة احمللية من مشتري األموال املنقولة التي تباع في املزاد العلني ضمن منطقتها ،رسماً
بنسبة ثالث باملائة من قيمة املبيع.
أما عن دور احلكومة ،فقد وضح القانون انه يخصص للهيئات احمللية ،خمسون باملائة من الرسوم والغرامات التي
تستوفى ،مبقتضى قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة احمللية ،وتتكون من رخص اقتناء املركبات ومن
غرامات اخملالفات وغيرها.
كم���ا أكد القانون ،على أن اإليرادات التي جتبيها السلط���ة التنفيذية ،لصالح الهيئات احمللية ،تقيد كأمانة للهيئات
احمللي���ة ،ل���دى وزارة املالية وفقاً ألحكام القانون؛ وت���وزع حصيلة هذه اإليرادات ،بنسبة ال تق���ل عن ( ،) % 50على
الهيئ���ات احمللية التي جبيت منها ،وي���وزع الباقي ،بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ،في
ضوء اعتبارات حددها القانون لتعيني احلصة.
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وي���رى رئي���س بلدي���ة رام الله ،بأن املص���ادر التي نص عليها القان���ون ،هي واضحة وكافية ،ف���ي حال متكن اجمللس
البل���دي من استيفاء مستحقاته م���ن املواطنني ،فاجمللس البلدي يواجه عزوفاً من قبل املواطنني ،عن االلتزام بدفع
االستحقاق���ات املفروض���ة عليهم بالقانون ،وي���رى أن املسؤولية في هذه احلالة تعود عل���ى املواطن الذي ميتنع عن
الدفع ،وعلى غياب القوانني التي من املفترض ان تساعد السلطة التنفيذية في جباية الضرائب من املواطنني.
وفي ظل هذه احلالة ،اكد السيد رئيس بلدية رام الله ،انه يجب إضافة موارد مالية أخرى للهيئات احمللية ،متكنها
من اداء خدماتها للمواطنني؛ كأن تقوم احلكومة بتوفير جزء من موازنتها ،لدعم أداء اجملالس احمللية بفعالية ،كما
ه���و معم���ول به في بعض دول العالم ،او تخصيص جزء من الضرائب التي جتبيها لصالح الهيئات احمللية ،كضريبة
التب���غ واحملروقات ،ولكن ما يجري هو العكس ( حسب رئيس البلدية) ،حيث تقوم احلكومة بسحب صالحيات من
الهيئات احمللية ،تعتبر من مصادرها املالية مثل املهن واحلرف.

الدور

 2.3إدارة الطاقم التنفيذي

مدى توفر آليات واضحة وفعالة إلدارة عمل الهيئة؟
إن وج���ود النص���وص القانونية واألنظمة واألدلة ،هو ما يجعل إدارة الهيئة فعالة ،وقد أعطى قانون الهيئات احمللية
الصالحي���ات للوزارة وللهيئات احمللية ،إلستحداث األنظمة اخلاصة بعملها لضمان حسن إدارتها ،فباإلضافة إلى
قان���ون الهيئ���ات احمللية ،الذي يوفر اإلطار العام إلدارة الهيئة ،أصدرت ال���وزارة مجموعة من األنظمة التي تضمن
حسن سير أعمال الهيئات احمللية ،وإدارتها ،وهي:
	-النظام املالي؛ وهو نظام صادر في العام (  ،) 1999وموقع من الوزير ،ولكنه غير منشور في اجلريدة الرسمية.
	-نظ���ام بش���أن توريد وتنفيذ األعمال في الهيئات احمللية( ،رقم  2لسنة  ،)1998وهذا النظام صادر عن الوزير،
ولكن���ه غي���ر منشور في اجلريدة الرسمية ،ويوجد العديد من الهيئات احمللية ال تعتمده كنظام معمول به ،مثل
بلدية رام الله.
	-نظ���ام موظف���ي الهيئات احمللية( ،رقم  1لسنة  )2009وتعديالته ،الص���ادر عن مجلس الوزراء ،وهو مطبق في
كافة الهيئات احمللية.
	-نظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية (رقم  5لسنة  ،)2011وهو صادر ومطبق أيضاً ولكنه يجد عدم القبول
من بعض الهيئات احمللية ،لوجود خصوصيات في عملها ،كبلدية رام الله.
	-ال���ى جانب هذه األنظمة ،أصدرت وزارة احلكم احمللي دلي ً
ال ،يسمى “دليل رئيس وأعضاء الهيئات احمللية”،
يتن���اول ه���ذا الدليل ،ك���ل ما هو مطلوب م���ن اجمللس البل���دي عمله ،في األم���ور القانوني���ة واملالية واحلقوق
والواجبات ،والعالقة مع اجملتمع احمللي.

هل توجد لدى رئيس الهيئة احمللية آليات فعالة ،لإلشراف على عمل الهيئة وعلى املوظفني ؟
إن االلتزام بالقواعد املالية واإلدارية والتشريعات ذات العالقة ،من أهم اآلليات الفعالة إلدارة عمل الهيئة ،ومتطلب
اليجاد آليات تعزز أداء القائمني على االدارة ،وتضمن التزام العاملني بالقواعد املالية واإلدارية ،املقرة واملتبعة في
عمل الهيئة ،وبالتشريعات والقوانني ذات العالقة ،ويتطلب ما يلي:
 - 1إع���داد دلي���ل إجراءات العم���ل :34يوضح الدلي���ل تسلسل اإلجراءات الواج���ب إتباعها في تنفي���ذ املهام املوكلة
34

عمر رحال .دليل احلكم الصالح في ادارة الهيئات احمللية مؤسسة أمان.
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للعامل�ي�ن ،ويشمل ذلك (األوصاف الوظيفية ونطاق اإلش���راف ،و الهيكلية ،وإجراءات توريد اخلدمات واملشتريات
واملناقص���ات ،والتعاق���دات وصن���دوق النثري���ات) ،والتعليمات املتعلقة باستخ���دام ممتلكات الهيئ���ة) ،االتصاالت،
املركب���ات ،التصوي���ر والقرطاسية ....الخ( ،واخلدمات املقدمة من قبل الهيئ���ة للجمهور ،وصالحيات ومسؤوليات
دوائر الهيئة اخملتلفة ،والتعليمات املتعلقة بالدوام اليومي وساعات العمل ،واذونات املغادرة ،اإلجازات .....الخ(
 - 2توعية العاملني بالدليل وتعميمه ،واإلجابة عن أية استفسارات حوله.
 - 3توعية العاملني بالتشريعات والقوانني الناظمة لعمل الهيئات احمللية.
تعتب���ر بلدي���ة رام الله من البلديات املتقدمة في البناء املؤسسي ،حيث تعمل البلدية ضمن هيكلية وظيفية واضحة،
ب���إدارات ومه���ام واضحة؛ تبدأ بخط إش���رافي من اجمللس البل���دي ،ويليه الرئيس ثم مدير ع���ام البلدية ،ويتوسط
اجملل���س البل���دي والرئيس ،وحدة الرقابة الداخلي���ة وجلان اجمللس ،ويتوسط املدير الع���ام ورئيس اجمللس البلدي
وحدة الشكاوى واملستشارين ،ويلي مديرعام البلدية ،اإلدارات العامة ،ومن ثم األقسام.
إن ه���ذا النظ���ام الهيكلي املؤسس���ي ذو اإلدارات املتخصصة واملوظفني بالوصوفات احمل���ددة ،يعتبر من أهم آليات
اإلشراف على عمل الهيئة ،وأكثرها فعالية؛ كما أن وجود اجمللس البلدي ووحدة الرقابة الداخلية وجلان اجمللس،
فوق اخلط اإلداري للرئيس ،يضمن جودة العمل ،ويجعل الرئيس مساءالً أمام اجمللس ،وحتت الرقابة الداخلية.
وقد أكد السيد موسى حديد رئيس البلدية ،أن املؤسسات ال تدار بسهولة ،خاصة أن األنظمة والقوانني الفلسطينية
ال تتي���ح للمجل���س احملل���ي ،مبجرد تولي���ه ،أن يأتي بطاقمه اخل���اص ،أو أن يحدث تغييرات جوهري���ة على الطاقم
املوج���ود ،ومع ذلك فق���د اوجد اجمللس البلدي احلالي ،وسائل وآليات بديلة للتع���اون مع الطاقم التنفيذي لتحقيق
رؤية اجمللس.
وتلت���زم البلدي���ة بنظام موظفي الهيئات احمللي���ة ،وبآليات توظيف عالية اجلودة ،باإلضافة إل���ى التزامها بالقوانني
واألنظم���ة املعم���ول بها بشكل عام.كما تعمل البلدية بنظام تراخي���ص وابنية واضح ،وبنظام مالي ومحاسبي موحد
ومتكام���ل ومتراب���ط ،باإلضافة الى الفصل في املهام الوظيفية ،أي عدم قي���ام أي موظف بأكثر من مهمة؛ وبوجود
وحدة رقابة داخلية.
وعل���ى الرغم من وجود جمي���ع هذه اآلليات ،إال أنها موزعة حسب االختصاصات وغير مجمعة بدليل عمل واضح،
الذي من املمكن أن يكون هو الوضع األمثل إلدارة أكثر فعالية كما ذكرنا آنفاً.
إن هذه األنظمة والوحدات اإلدارية تسهل على املوظفني وتوضح مهامهم ومتكن الرئيس التنفيذي من حتديد أوجه
االشراف واملسؤوليات في كل إدارة.

 2.4اإلشراف على تقدمي اخلدمات
ما مدى اإلشراف على /ومحاسبة موظفي البلدية ومن في حكمهم ومزودي اخلدمات /مقاولي البلدية؟
مي���ارس الرئيس التنفي���ذي رقابته على موظفي البلدية عبر مدير عام البلدية ،وعب���ر وحدة الرقابة الداخلية التي
تقوم على حتقيق:
	-ضمان سالمة النشاط املالي ،وحسن استخدام املال العام واحملافظة على موجودات البلدية.
	-التفتيش اإلداري لضمان جودة وزيادة اإلنتاجية.
	-دراس���ة ومراجعة م���دى مطابقة وانسجام النش���اط املال���ي واإلداري والفني للقوانني واألنظم���ة واإلجراءات
املطبقة.
	-ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام لتعزيز املصداقية ،وحتقيق الشفافية والثقة بالسياسات
املالية واإلدارية والفنية للوصول للحكم الرشيد.
	-من جهة أخرى يلتزم اجلهاز التنفيذي بتقدمي تقرير ربعي مكتوب عن أعمال الهيئة وإداراتها ،يقدم لرئيس
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اجمللس والذي يقدمه بدوره للمجلس احمللي.35
وقد أكدت السيدة جانيت ميخائيل ،انه في عهد اجمللس البلدي األول ،مت الكشف عن حاالت محدودة بني املوظفني،
ارتكبوا مخالفات قانونية ،وصل بعضها إلى جرمية تلقي الرشاوى من قبل أحد موظفي البلدية ،وعليه قام اجمللس
البل���دي بالتعاطي مع هذه احل���االت عبر الطرق القانونية بتشكيل جلان حتقيق ،ومحاسبة اخملالفني حسب أحكام
القانون ،والتي وصلت في بعض األحيان إلى وقف املوظف عن اخلدمة والفصل من البلدية.36
أما فيما يتعلق مبزودي اخلدمات ،فبلدية رام الله ال تزود اخلدمات احليوية كالكهرباء واملاء بشكل مباشر كما هو
معمول في بعض اجملالس احمللية االخرى ،ولكن هذه اخلدمات تزود عبر ش���ركات خاصة مثل ش���ركة الكهرباء أو
مؤسسات متخصصة مثل مصلحة املياه ،وتعود مسؤولية االشراف والرقابة على هذه املؤسسات جلهات مختصة،
مث���ل سلط���ة الطاقة وسلطة املياه ،وهي الت���ي تتولى رسم السياسات العامة ،عدا عن ذل���ك ،فدور البلدية في هذه
اخلدم���ات هو وجود ممثلني عنها في مجالس إدارة هذه اخلدمات ،وهم على اتصال وثيق باجمللس البلدي ،ويبقوه
على اطالع دائم فيما يتعلق بسياسات هذه املؤسسات.
ويج���ري اإلش���راف على مقاولي البلدي���ة ومحاسبتهم ،عبر األقس���ام اخملتصة في البلدية ،وحسب ش���روط العقد
املبرم معهم ،وفي اغلب األحيان يعني اجمللس البلدي شركة استشارية لالشراف على املشاريع ،إلى جانب املهندس
امليدان���ي املنت���دب من البلدية للتواصل مع املش���روع ،ولكن بشكل عام ال تعتمد البلدية آلي���ة تلقي التقارير الدورية
املكتوب���ة م���ن قبل م���زودي اخلدمة أو املقاول�ي�ن إال اذا دعت احلاج���ة لذلك أو حسب الطلب ،وف���ي أغلب االحيان
يستع���اض عن ذلك بتقاري���ر الشركة االستشارية املكتوبة التي تقدمها حسب الطل���ب أيضاً ،وتتولى أقسام البلدية
اخملتص���ة برف���ع تقاريرها املكتوبة ضمن التقري���ر الربعي ،أو كلما دعت احلاجة؛ ويت���م محاسبة املقاولني استنادا
لشروط العقد في حال االخالل بها ،كما يتم الزام املقاول بعقود صيانة ملا بعد التنفيذ.37
وعل���ى الرغ���م من جودة اإلج���راءات اإلدارية املعمول بها من قب���ل البلدية في محاسبة موظفيه���ا واملقاولني ،إال أن
ه���ذا ل���م ينعكس على مستوى رضى املواطنني عن جودة خدمات البلدي���ة ،ففي االستفتاء الذي نفذته البلدية على
صفحته���ا االلكتروني���ة باقتراح من مؤسس���ة أمان لصالح هذه الدراس���ة ،لتحليل مدى رض���ى املواطنني عن أربعة
خدم���ات تقدمها البلدية له���م ،أظهر االستفتاء ضعف في مدى الرضى عن تلقي ه���ذه اخلدمات ،حيث لم يتجاوز
مست���وى الرضى في أفضل احلاالت (ـ  )%27من اجمليبني على االستفتاء ،وهو ما يصنف “بالضعيف ،استنادا إلى
املعيار العاملي الذي يعتمده احتاد الهيئات احمللية في فلسطني”.38
وق���د كان���ت اخلدم���ات الت���ي مت اختيارها لصال���ح الدراسة ه���ي( :نظاف���ة املدين���ة ،وتخطيط وتنظي���م الشوارع،
وإن���ارة الشوارع ،والصرف الصحي) وش���ارك ب���ه ( )272مواطنة/اً في فترة زمنية مدته���ا قرابة األسبوعني (-14
39)2013/11/26؛ وقد كانت النتائج على النحو التالي:
عب���ر ( )%8.9م���ن املشاركني عن رضاهم عن خدمة نظافة املدين���ة ،بينما بلغ غير الراضون عن اخلدمة ()%41.5
وعبر ما نسبتهم  %48.8عن رضى متوسط.
أما الراضون عن خدمة تخطيط وتنظيم الشوارع ،فقد بلغت نسبتهم ( )%4.4من املشاركني ،بينما عبر ()%53.2
ع���ن عدم رضاه���م عن هذه اخلدمة ،و( )%41.5منهم ،كانوا متوسطي الرضى؛ وفيما يتعلق بخدمة انارة الشوارع،
فق���د ارتف���ع مستوى الرضى عن هذه اخلدمة إلى ( )%27.4من املشاركني ،وهي النسبة االعلى بني اخلدمات التي
35
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مت فحصه���ا ،أما غير الراض�ي�ن عن هذه اخلدمة فقد بلغت نسبتهم ( ،) %22.2وعبر ما نسبته ( )%49.2منهم
ع���ن رض���ى متوسط؛ واخيرا اظه���رت نتائج االستفتاء ان خدم���ة الصرف الصحي نالت رض���ى ( )%24.6من
املشاركني،بينما عبر ( )%37.9منهم عن عدم رضاهم ،و( )%35.1منهم عن رضى متوسط.
يوضح الشكل التالي نتائج استفتاء قياس رضى املواطنني عن تقدمي اخلدمات من قبل بلدية رام الله

40

إن حتلي���ل نتائج االستفتاء ،يستوجب البحث في أسباب تراجع مستويات الرضى ،خاصة في ظل جودة اإلجراءات
ً
فمث�ل�ا :عل���ى صعيد البيئة احمليط���ة بعمل البلدي���ة ،تتأثر جودة بع���ض اخلدمات ،وتتقي���د بالتشريعات
املكتوب���ة؛
واألنظمة والتعليمات الناظمة لهذه اخلدمات ،كاملعاجلة ملوضوع الصرف الصحي ،حيث أكد مدير دائرة الهندسة،
(أن غياب األنظمة والتعليمات الناظمة ملمارسات بعض املواطنني ،إضافة إلى عدم وعيهم ،أفضت إلى تأثر جودة
اخلدمة املقدمة ،مما انعكس على مستوى رضى املواطنني ،ومثال ذلك :تعطل مجاري الصرف الصحي وفيضانها
ف���ي فص���ل الشتاء ،ياتي ذلك بسبب قيام بعض املواطنني بربط أنابي���ب تصريف مياه األمطار عن أسطح منازلهم
مبجاري الصرف الصحي ،وتدفق كميات كبيرة منها ال تستطيع طاقة األنابيب استيعابها ،مما يؤدي إلى فيضانها
في الش���وارع الرئيسية؛ وكذلك محدودية اإلمكانات املالية املتواضعة للبلدية في حتديث بعض اخلدمات للحفاظ
على جودتها باستمرار ،مثل عدم جتديد دهان تخطيط الشوارع بشكل دوري بسبب تكلفتها العالية).40

 2.5األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات
مدى شفافيتها ومدى تطبيقها بفاعلية؟ وهل هناك عمليات تفتيش دورية من قبل اجمللس البلدي على
احلرف والصناعات؟

نص قانون الهيئات احمللية ،على أن من بني مهام اجمللس احمللي ،تنظيم احلرف والصناعات وتعيني أماكن خاصة
لكل صنف منها ،ومراقبة احملالت واألعمال املقلقة للراحة أو املضرة بالصحة العامة.
وتنظم احلرف والصناعات في فلسطني ،بالقانون األردني بشأن احلرف والصناعات (رقم  16لسنة  ،)1953وقد
نص القانون لغايات الرقابة ،انه يحق ألي مفتش من مفتشي البلدية ،فوضه اجمللس البلدي ،أو أمره كتابة ،ان يقوم
41
بالتفتيش على احلرف والصناعات ،في األماكن الواقعة ضمن منطقة البلدية أو اجمللس البلدي.
وعندم���ا أصدرت السلط���ة الوطنية قانون الصناعات ،مت ض���م احلرف والصناعات ضمن بن���ود القانون ،كاحدى
صالحي���ات وزارة الصناعة ،ولم يعمل املشرع على فض التداخل بني صالحيات الهيئات احمللية وصالحيات وزارة
الصناعة فيما يتعلق باحلرف والصناعات.
كم���ا ل���م تعمل وزارة احلكم احمللي على إصدار نظام أو تعليمات تبني حدود صالحيات الهيئات احمللية ،فيما يتعلق
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باحلرف والصناعات ،وايضا لم تعتمد الهيئات احمللية أية أنظمة تصدر عن مجالسها ،لتنظيم هذا القطاع ،لذلك
بقي���ت الهيئات احمللية في حالة صراع مع وزارة الصناعة في تطبيق البنود اخلاصة باحلرف والصناعات ،كما هو
احلال مع العديد من املؤسسات التنفيذية التي تتداخل مع عمل الهيئات.
وق���د اك���د السيد موسى حديد(رئي���س البلدية في فترة اع���داد الدراسة) ،أن بلدية رام الل���ه رفضت بشكل قطعي
تدخ�ل�ات وزارات السلط���ة في سحب بع���ض املهام من البلدية ،كم���ا هو احلال في موضوع احل���رف والصناعات،
حي���ث م���ا زالت البلدية تصر عل���ى صالحياتها في هذا املوضوع ،على الرغم من أن ال���وزارة استطاعت أن تسحب
بعض الصالحيات  ،فالبلدية هي مسؤولة عن املوضوع إلى حني إصدار الرخص ،وفي حال كان هناك تعارض في
اجلباية خاصة الرسوم ووضع احملددات ،تقوم البلدية برفض إصدار الترخيص ،وأكد رئيس البلدية أن املواطن هو
ضحية هذا الصراع ،حيث انه في بعض احلاالت يبقى من وجهة نظر إحدى املؤسستني مخالف.
وم���ن جهة أخرى تقوم البلدية وتلتزم بعمليات اإلش���راف على اصح���اب احلرف والصناعات ،وقد مارست البلدية
صالحياته���ا ف���ي كثير من احلاالت اخملالفة ،ومت حتويلها إلى النيابة بسبب عدم التزامهم بدفع الرسوم على سبيل
املثال.42
إن ع���دم اص���دار قوانني واجراءات توضح ح���دود الصالحيات وتف���ض التداخل بني اجله���ات التنفيذية والهيئات
احمللي���ة ،وعدم التزام االطراف اخملتلفة (ال���وزارة اخملتصة والهيئة التنفيذية للمجلس البلدي) مبستوى املسؤليات
والصالحيات بينهما ،سيؤثر على فعالية الرقابة في هذا القطاع.

احلكم
 2.6شفافية املوازنة
هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب نش� � ��ر موازنة س� � ��نوية ،تكون مفهوم� � ��ة للمواطنني؟ هل هناك أدلة
إلعداد ونشر املوازنة ،وهل هي مفهومة للمواطنني؟
تعتبر املوازنة العامة للسلطة الوطنية قانون ،وحسب أحكام القانون األساسي تنشر القوانني في اجلريدة الرسمية،
وفيم���ا يتعل���ق مبوازنات الهيئ���ات احمللية ،قامت وزارة احلكم احملل���ي بإصدار «النظام املال���ي للهيئات احمللية» في
نيسان من عام ( )1999وتعليمات إعداد املوازنة ،في عام ( )2005عمال مبا ورد في (املادة  )33من نفس القانون.
وق���د أص���درت وزارة احلكم احمللي دليال لرؤساء وأعضاء الهيئات احمللية ،وه���و منشور على الصفحة االلكترونية
ل���وزارة احلكم احمللي ،ويحتوي على دليل إعداد املوازنات ،يقدم ش���رحاً ش���ام ً
ال عن مفه���وم املوازنة وعن مفاهيم
املوازن���ة التشغيلي���ة ،واملوازن���ة الربحية ،واملوازن���ة اإلمنائية ،وهيكلية املوازن���ة العام ،ومرفق���ات املوازنة ،ومراحل
إعدادها ،واألطراف الرئيسية في إعداد املوازنة ومراحل التصديق عليها وتعديلها إذا لزم األمر ،وكيفية تطبيقها
والرقابة عليها ،ووجوب تقدمي احلساب اخلتامي.43
وتلتزم بلدية رام الله بنشر موازنتها السنوية على صفحتها االلكترونية ،بطريقة مفصلة يسهل االطالع عليها.

 42موسى حديد .مصدر سابق
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 2.7مساءلة اجلهاز التنفيذي /الرئيس التنفيذي
مدى فعالية وانتظام اجلهاز التنفيذي في تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟

أكد مدير عام بلدية رام الله (احمد ابو لنب) ،بأن رئيس اجمللس يقوم بتقدمي تقارير شفهية ،مبجريات أعمال الهيئة
عل���ى م���دار األسبوع في كل جلسة مجل���س ،حيث يعقد اجمللس البلدي اجتماعاته بواقع (  ) 4اجتماعات ش���هرية،
كم���ا يقوم الرئيس بتقدمي تقرير ربعي مكتوب للمجلس حول أعم���ال ونشاطات الهيئة؛ ويعقد االجتماع االسبوعي
للمجلس بجدول أعمال محدد ،ويعمل مدير عام البلدية ،على إعداد محضر خاص مبجريات االجتماع والقرارات
الصادرة عنه.
وعل���ى الرغم م���ن انتظام رئيس اجمللس بتق���دمي تقارير اسبوعية ش���فهية ،وتقارير ربعية مكتوب���ة ،إال أنه ال يقدم
تقارير شهرية مكتوبة عن أعمال اجمللس البلدي ونشاطاته وخططه ،وهي الطريقة األفضل لتعزيز مبدأ املساءلة.

 2.8النزاهة
مدى وجود واعتماد أنظمة تعزز نزاهة عمل الرئيس التنفيذي ،مثل مدونات سلوك ،تعليمات بشان تلقى
الهدايا ،واإلبالغ عن الفساد ،وجتنب تضارب املصالح؟
ال توج���د أنظمة مكتوبة خاصة برئيس اجمللس البلدي مثل مدون���ات السلوك أو تعليمات محددة بهذا اخلصوص،
ولكن هناك نصوص قانونية تضمن نزاهة رئيس اجمللس البلدي وأعضائه؛ فقد نصت (املادة  ،)5من قانون الهيئات
احمللية ،على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس ،التفرغ التام وال يجوز اجلمع بني رئاسة اجمللس وأية وظيفة
أو مهنة أخرى .وإذا كانت لدى رئيس اجمللس وظيفة أو مهنة أخرى وجب عليه تقدمي استقالته منها أو تركها خالل
م���دة أقصاها ش���هر من تاريخ تسلمه ملهام رئاسة اجمللس ،وإال اعتبر مق���االً حكماً بانقضاء مدة الشهر املذكور؛ إن
هذه املادة القانونية حتتوي على أحكام تضمن نزاهة رؤساء الهيئات احمللية ،فمسألة التفرغ تضمن مستوى حسن
األداء من جانب ،وعدم الدخول في حاالت تضارب املصالح من جانب آخر.
كما نص قانون الهيئات احمللية ،في (املادة  )13على احلاالت التي يفقد فيها رئيس اجمللس أو العضو عضويته من
اجملل���س ،وه���ي -1 :إذا عمل في قضية ضد اجمللس بصفته محامياً أو خبي���راً أو وكي ً
ال أو متلك حقاً من اجمللس،
مستغ ً
ال بذلك عضويته ملنفعته أو بالواسطة -2 .إذا عقد اتفاقاً مع اجمللس أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه
م���ن أقارب���ه من الدرجة األولى ف���ي أي اتفاق مت مع اجمللس ،ويستتثنى من ذلك العق���ود والفوائد الناجمة عن كونه
عضوا في شركة مساهمة عمومية ،بشرط أال يكون مديرا لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً فيها أو وكي ً
ال
عنها.
م���ن الواض���ح أن هذين احلكمني ينسجمان متاماً م���ع مفهوم منع تضارب املصالح ،ويح���والن دون استغالل النفوذ
الوظيفي وإعمال الواسطة واحملسوبية واحملاباة ،ويعززان بالتالي نزاهة رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.
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 .3النظام الهيكلي

القدرة

الدور

احلكم

تعمل بلدية رام الله بهيكلية منظمة ومعتمدة تكفل املساءلة والرقابة واإلشراف على العاملني من قبل رئيس وأعضاء
اجملل���س ،ومبوازنة معقول���ة تتناسب وتصنيفها كإحدى البلديات الكبرى في فلسط�ي�ن ،وتتوفر لدى البلدية املوارد
املالي���ة والبشرية األساسية والبن���ى التحتية التي حتول دون تعرضها ألي عجز مال���ي مفاجئ .كما وتتبع إجراءات
توظيف شفافة حتميها من احملسوبية والواسطة ،ويعمل املوظفون في البلدية بحيادية دون االنحياز ألي ضغوطات
فصائلي���ة ولك���ن دون وجود مدونة سلوك تعزز ه���ذه التوجهات؛ وتتقيد البلدية بأنظمة مشتريات نزيهة وش���فافة،
وبنظام جمع ضرائب محوسب يحمي من التالعب واالبتزاز ،وبأنظمة ترخيص صادرة عن مجلس الوزراء مفصلة
بإج���راءات مكتوب���ة للتسهيل على املواطن�ي�ن وذوي العالقة .كما تعمل على ترسيخ ش���فافية أعم���ال البلدية بنشر
قراراته���ا ونشاطاتها ،باستثناء نشر التقارير اإلداري���ة واملالية الدورية؛ ويدعم نظام الهيئة فرص تنفيذ املشاركات
اجملتمعية في اتخاذ القرارات ،ولكن حتى تاريخه ال يوجد مدونات سلوك للعاملني مع االخذ بعني االعتبار أن نظام
موظفي الهيئات احمللية يعمل على تعزيز نزاهة املوظفني في الهيئات احمللية بشكل عام.

القدرة
 3.1مصادر كافية
ما مدى وجود مصادر مالية ،بنية حتتية ،موارد بشرية ،توفر خدمات متنوعة؟
تعتب���ر بلدي���ة رام الله من البلديات الكب���رى في فلسطني ،وهي ذات موازنة معقولة نسبي���اً ،وتقوم على تنفيذ خطة
تسير باجتاه االعتماد على الذات ،وقد أكد (السيد احمد أبو لنب) مدير عام البلدية ،أن البلدية ال تعاني من أزمات
مالية من حيث تغطيتها للنفقات التشغيلية (نفقات الرواتب ونفقات اخلدمات األساسية) ،واش���ار إلى أن خدمات
البلدي���ة كانت منتظمة حتى في األحوال الطارئ���ة والصعبة ،التي مرت بها البلدية ،ويعود ذلك الى التزامها بخطة
وموازنة مدروسة ،وأن تطوير البنى التحتية وتنفيذها يجري حسب اخلطة.44
وتعتبر املوارد البشرية العاملة في البلدية «كما يراها مدير عام البلدية» كافية الداء خدماتها ،واكد ان أي توسع في
املوارد البشرية يأتي بطريقة مدروسة ،حيث تتجه ادارة البلدية الى عدم احداث تضخم وظيفي في البلدية ،فالى
جانب املوظفني الدائمني فانها تقوم بالتعاقد مع موظفني مؤقتني حسب احلاجة والطلب.
وتقدر موارد البلدية املتأتية من اخلدمات ،بحوالي ( 60مليون شيكل ما يقارب  17مليون دوالر) سنوياً من السكان،
وه���و مبلغ يكفي لتغطي���ة املصاريف التشغيلية ،ولكن���ه ال يكفي إلعداد وتنفيذ اخلط���ط التطويرية الطموحة التي
تسعى البلدية الجنازها.
وتعمل البلدية على تعزيز ايراداتها عن طريق:
 تعزيز جباية املبالغ املستحقة على املواطنني ،والتي تبلغ حاليا  %40-30فقط. تنفي���ذ مشاريع مدرة للدخ���ل ،واستثمار التمويل وضخه بإنشاء مشاريع لزيادة إي���رادات البلدية ،وتعتمد البلديةعلى متويل املشاريع من اجلهات املانحة ،ومن احلكومة املركزية ،ومن القروض املبنية على جدوى اقتصادية؛ وأكد
مدير عام البلدية ،ان بلدية رام الله اخذت حصة جيدة من متويل احلكومة املركزية.
44
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 3.2االستقاللية
هل هن� � ��اك أحكام قانونية حتصن إجراءات وسياس� � ��ات التوظيف من التأثر مبظاهر الفس� � ��اد كالواس� � ��طة
واحملسوبية واحملاباة ؟
تس���ري على موظف���ي بلدية رام الله كباقي اجملالس احمللي���ة نظام موظفي الهيئات احمللي���ة؛ وعلى الرغم من عدم
تضمني النظام أحكاماً ذات عالقة بتحصني التأثر مبظاهر الفساد كالواسطة واحملسوبية واحملاباة بشكل صريح،
في هذا النظام ،اال ان املادة (  )44منه نصت على أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام ،تطبق عليه أحكام قانون
اخلدمة املدنية ،ولوائحه التنفيذية السارية بقدر ما ينطبق عليهم من أحكام؛ وينظم قانون اخلدمة املدنية ولوائحه
عملية التعيني باإلعالن عن الوظائف اخلالية ،وباملسابقات الشفهية والكتابية ،وجلان اختيار املوظفني.
وال���ى جانب هذا النظ���ام ،أوضح مدير عام بلدية رام الله 45أن إجراءات التوظيف في اجمللس البلدي هي إجراءات
ش���فافة ،تبدأ م���ن إدراج احلاجة للموظفني في املوازنة السنوية وإقرارها ،ومن ث���م السير بإجراءات التعيني والتي
تقوم على:
•اإلعالن بالصحف احمللية.
•تشكي���ل جلنة توظي���ف على أن تشمل إضافة إلى الطاقم ذو االختصاص ف���ي البلدية ،مندوب من جامعة
بيرزيت ذو اختصاص بالوظيفة املطلوبة ،وإحدى الكفاءات من داخل اجملتمع.
•تقوم اللجنة بوضع معايير الختزال قائمة املتقدمني.
•مقابلة املرشحني وإخضاعهم المتحان.
•توصية اللجنة.
•قرار اجمللس البلدي بالتوصية.

إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ،ومن دون ضغوطات سياسية ،او غير شرعية؟
يعتب���ر موظف���وا الهيئ���ة احمللية موظفني محايدي���ن ومهنيني ،غي���ر أن الوظيفة الدائمة في املؤسس���ات التي تتغير
ادارته���ا باالنتخابات تعتبر احدى معايي���ر حيادية املوظفني انهم يعملون للمؤسسة وليس للحزب؛ وقد اوضح مدير
عام البلدية ،أن الطاقم التنفيذي واثناء اجراء االنتخابات احمللية االخيرة ،عقد اجتماعا أقر فيه أن طاقم البلدية
ه���و تنفي���ذي ،وال عالقة له مبا تفرزه االنتخابات ،وان املوظفني ي���ؤدون مهامهم مبعزل عن اية ضغوطات سياسية،
وم���ا يضمن ذلك هو االمن الوظيفي العالي الذي يتمتع به موظفي البلدية ،اإلجراءات واألنظمة االدارية الواضحة
املعمول بها ،ونقابة العاملني القوية التي تقوم بحماية موظفي البلدية.
ولكن ال يوجد ضمانات مكتوبة توقع من قبل املوظف ،لاللتزام مبا يعزز حياديته مثل مدونة السلوك أو اخالقيات
املهنة.
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الدور
 3.3الشفافية والنزاهة في نظام املشتريات العامة
هل يوجد نظام مشتريات ينظم ويضمن النزاهة والعدالة واملنافسة في عملية استدراجات واختيار العروض
والعطاءات؟
تعم���ل الهيئات احمللية بنظ���ام توريد وتنفيذ األعمال في الهيئات احمللية الصادر ع���ن وزير احلكم احمللي في العام
 ،1999وهو غير منشور في اجلريدة الرسمية.
وعلى الرغم من تعميم النظام الصادر عن وزير احلكم احمللي ،إال أن بلدية رام الله طورت نظامها اخلاص *46بتوريد
اللوازم واالشغال ،والذي قامت بصياغته بالتعاون مع مختصني ،وهو مقر من اجمللس البلدي.
ويتميز هذا النظام باحتوائه على توجيهات عامة إلرشاد موظفي الهيئات احمللية عند تأديتهم مهامهم في عمليات
التوري���د ،ويقدم ضمانات من اجل ش���فافية ونزاهة التوريد ويشدد عل���ى التقيد بتعليمات وإجراءات العطاءات من
حيث :ش���روط اإلعالن ،وإجراءات تقدمي العطاءات ،وش���روط دخول العط���اءات ،ومواصفات صندوق العطاءات،
وإبالغ وزارة احلكم احمللي ،وجلنة فتح العطاءات ،وش���روط فتح العط���اءات ،وجلنة تقييم العطاءات ،وجلنة البت،
والتأمينات ،والتأخير والتوقف واالنسحاب ،وتعليمات االستالم األولي واالستالم النهائي.
وتتشك���ل جلن���ة العطاءات من رئيس اجمللس البلدي ،ومدير عام البلدية ،ومدير الرقابة الداخلية ،وممثل عن وزارة
احلك���م احملل���ي ،وممثل عن ديوان الرقابة املالية واالدارية؛ وتكون جلسات فتح العطاءات علنية وبحضور الشركات
املتنافس���ة ،أما فيم���ا يتعلق باحلد من تضارب املصالح ،فيحظر على رئيس وأعض���اء اجمللس البلدي وأقاربهم من
الدرجة األولى دخول العطاءات.

 3.4دعم مبادرات املشاركة واملساءلة اجملتمعية
هل نظام عمل الهيئة فعال في دعم فرص تنفيذ لقاءات مجتمعية للمساءلة والتفاعل واملشاركة في اتخاذ
القرارات ؟
بشك���ل عام تتمي���ز العالقة بني الهيئات احمللية في فلسطني واملواطنني بضعف مفه���وم املساءلة اجملتمعية من قبل
املواطن�ي�ن ،األمر الذي يضع���ف رقابة اجلمهور على الهيئات احمللية ،وذلك بسبب غي���اب مفهوم املواطنة ،ومفهوم
ح���ق دافع���ي الضرائب في الهيئات احمللية ،ما يؤدي الى عدم مشاركة املواطن ،وعدم انفتاحه على نشاطات الهيئة
احمللية وفعالياتها.47
ل���م ينص القانون على ضرورة واهمية مبادرة الهيئات احمللية إلى عقد جلسات استماع ،يدعو فيها اجمللس احمللي
مواطني���ه لسماع آرائهم وتعليقاتهم واحتياجاتهم وال���رد على استفساراتهم ،حول قضايا استراتيجية ذات مصلحة
عام���ة قب���ل املضي ف���ي اتخاذ القرار ،وكذل���ك ال يوجد تقاليد عمل تاريخي���اً ملثل هذه اجللس���ات العامة التي تتيح
املشارك���ة وتعزز من املسؤولي���ة االجتماعية للمواطنني جتاه احلكم احمللي ،وتعزز خ���ط املساءلة من قبل املواطنني
لهيئتهم احمللية.48
46
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بع���د انتخاب���ات الهيئات احمللي���ة االخيرة تنبهت اجملالس احمللي���ة إلى املشاركة اجملتمعي���ة ،بتحفيز من املؤسسات
الرسمي���ة ومؤسس���ات اجملتم���ع املدني ،فأخ���ذت مبمارستها ،وهذا التوجه غي���ر قابل للتعمي���م ،ولكن على صعيد
مجلس بلدي رام الله ،فقد نفذ مجموعة من اللقاءات اجملتمعية بناء على خطة معدة مسبقاً ،حيث عقدت لقاءات
مجتمعي���ة الع���داد اخلطة االسترايتجي���ة؛ اضافة إلى أن اجمللس البلدي عقد لق���اءات مع أطراف اجملتمع احمللي
لتحقيق مشاركة حقيقية في إعداد بنود املوازنة لهذا العام.49
وق���د عق���دت بلدية رام الله املنت���دى األول للمساءلة اجملتمعية بالتع���اون مع الـ ( ،)GIZوال���ذي اعلنت فيه البلدية
ع���ن تطوي���ر جملة من االليات والوسائ���ل اخملتلفة لتحقيق اكبر قدر م���ن املشاركة ،في انشط���ة البلدية وفعالياتها
ومشاريعها ،كما وضعت من ضمن اولوياتها تطوير ش���راكات عديدة مع مؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص
واحلكوم���ة ،واول���ت اهتماما خاصا بدع���م املؤسسات االهلية العامل���ة في املدينة وبتركيز خ���اص على املؤسسات
الشبابي���ة ،كم���ا عملت على ترسيخ مبادئ الشفافية ف���ي عملها ،عبر نشر ميزانيتها املالي���ة املدققة ونشر قرارات
اجتماعات اجمللس البلدي ،بشكل اسبوعي ،وتنظيم اللقاءات الدورية مع املواطنني.
وك���ان عق���د مجلس البلدية جلس���ة علنية ألول مرة في تاريخ���ه ،وذلك يوم (  ،)2013/10/29وق���د كانت بدعوات
مح���دودة نظ���را النه���ا األولى من نوعه���ا ،ومت التخطيط ألن تصبح اجللس���ات علنية ،بحيث يعل���ن عن موعد عقد
اجللس���ة لتسجيل الراغب�ي�ن بحضورها ،وستكون االولوية ملن يسجل اوالً؛ ومن مخططات البلدية املقرة ايضاً عقد
لق���اء مفت���وح بجدول اعمال مفت���وح نصف سنوي لالستماع إل���ى آراء املواطنني واحتياجاته���م ،باالضافة إلى عقد
لقاءات متخصصة بحضور مختص بقضايا معينة ،مثل اصحاب املطاعم على سبيل املثال.
باالضافة إلى لقاءات جلان االحياء التي (ستنظم) بشكل دوري ،ويتجه اجمللس البلدي الن تكون هذه اخلطط ،نهج
متبع في اعماله لتحقيق اكبر قدر ممكن من املشاركة اجملتمعية ،وتعزيز ثقة املواطن باجمللس البلدي.50

 3.5جمع الضرائب
هل توجد آليات واضحة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم والتي تشمل كافة فئات اجملتمع؟
تنقسم الضرائب احمللية في فلسطني بحسب جهة اجلباية إلى نوعني :ضرائب ورسوم يتم جبايتها بشكل مباش���ر
م���ن قب���ل الهيئات احمللي���ة نفسها ،وضرائب يت���م جبايتها من قبل السلط���ة املركزية ،ممثلة ب���وزارة املالية حلساب
الهيئ���ات احمللي���ة مثل ضريبة األمالك ،مقاب���ل هذه اجلباية تخصم احلكومة املركزية ،نسب���ة مئوية مقابل نفقاتها
اإلداري���ة ،وتعاني جباية امل���وارد املالية من انها غير منتظمة ،كما أنها ال تالق���ي جتاوباً من قبل املواطنني في حالة
الضرائب والرسوم املباشرة ،وعدم االنتظام في حتويل هذه األموال في أغلب من األحيان من قبل السلطة املركزية
إلى الهيئات احمللية ،في حالة الضرائب غير املباشرة ،ويتحمل مسؤولية هذا اخللل في التحويل كل من وزارة املالية
ووزارة احلك���م احمللي ،كما ويالحظ أيضا أن النسب اخملصصة للهيئات احمللية من واردات الضرائب التي جتبيها
السلطة املركزية محدودة ،حيث أن السلطة املركزية استقطبت لنفسها اجلزء األكبر من الواردات بينما أبقت جزءاً
صغيراً للهيئات احمللية ،توزع بالنسب التي تقررها السلطة املركزية.51
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هل نظام جمع الضرائب والرسوم يحمي أو يكفل احلد من  /جتنب حاالت التالعب ،االبتزاز واحملسوبية؟
تعمل البلدية على جمع الضرائب والرسوم بنظام محوسب مدروس ،وبإجراءات حتد من إمكانيات التالعب ،وهذه
اإلجراءات مبنية على الفصل في املهام والوظائف من جهة ،وعلى عدم تفرد شخص واحد بالتوقيع من جهة أخرى،
ف���أي عملي���ة إعفاء أو تخفيض للرسوم مثال تتطلب توقيع خمسة أطراف حتى تعتبر معتمدة؛ باإلضافة إلى ضبط
عمل اجلباة بكشوفات ورقية مربوطة بأنظمة محوسبة ،كما ويتم جرد الصندوق بشكل يومي ومقارنته بالكشوفات
الورقي���ة؛ وع���ادة ال يتم االعفاء من الضرائب ،وامنا تعطى حوافز للذين يدفعون بشكل مسبق او سريع ،وكذلك بني
فترة واخرى يجري إعادة جدولة لديون املتخلفني.

 3.6حماية حقوق امللكية واألراضي
هل هناك أنظمة وقوانني واضحة تنظم منح رخص البناء والضرائب والرسوم؟
أصدر مجلس الوزراء قرار رقم ( )6لسنة  2011بنظام األبنية والتنظيم للهيئات احمللية ،52حيث نص هذا النظام
عل���ى جوان���ب تنظيم البناء ومنح الرخص والرسوم املمنوحة له ،ففي املادة رقم (  ) 5ربط النظام منح الرخصة بعد
دف���ع الرس���وم املقررة وفقاً ألحكام النظ���ام ،وأيضاً نظم آليات دفع الرسوم في حال عدم املباش���رة بالترخيص ملدة
سن���ة ،كما منح صالحي���ة تعديل الرسوم فقط جمللس ال���وزراء بتنسيب من اجمللس األعل���ى للبناء؛ ولضبط فرض
الرسوم ،اُحلق بالنظام جداول ،حدد بها رسوم كل رخصة متنحها الهيئة احمللية.
أم���ا على مست���وى بلدي���ة رام الله فقد نظم���ت وضعها فيما يتعل���ق بالرخص ،بإع���داد دليل اإلج���راءات لألنظمة
والترخي���ص ،باإلضاف���ة إلى إصدار ورقة تسهي�ل�ات للمواطنني واملهندسني الراغبني بطل���ب ترخيص ،حيث توزع
بشك���ل روتيني في قس���م األبنية ،وتتضمن املتطلبات الواجب توفرها عند تق���دمي طلب الترخيص ،والرسوم املالية
املطلوبة ،والشروط الواجب توفرها في اخملططات املبدئية ،والشروط الواجب توفرها في مخططات الترخيص،
والشروط الواجب توفرها إلعطاء إذن اجلرف.

 * 52وقد أبدت املهندسة دمية عرسان .رئيسة قسم االبنية والتراخيص في بلدية رام الله في مقابلة شخصية بتاريخ  2013/10/22حتفظاً -
بالرغم من وضوح هذه االنظمة  -على توحيد نظام البناء لكافة محافظات الوطن ،حيث ترى أن املعطيات الواردة في النظام مث ً
ال والتي تناسب
جغرافية األراضي في محافظة اريحا واالغوار ال تناسب الطبيعة اجلغرافية في محافظة رام الله ،لذا هناك حاجة ملواءمة هذه األنظمة حسب
خصوصية كل هيئة محلية ،وهذا ما تتحفظ عليه وزارة احلكم احمللي.
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احلكم
 3.7شفافية اإلدارة
هل تتوفر األحكام القانونية التي تؤكد على شفافية املعلومات حول النشاطات ،القرارات الصادرة؟
متث���ل مسألة نش���ر التقارير املالية واإلدارية للهيئات احمللية ش���ك ً
ال مهماً من أش���كال الشفافية ،ومبراجعة اإلطار
التشريع���ي جند أن���ه اكتفى بتقدمي تلك التقارير إلى وزارة احلكم احمللي ،ولم ين���ص على نشر تلك التقارير للعامة
وخصوص���اً املواطنني املقيمني في لنط���اق اجلغرافي للهيئة احمللية؛ وفي هذا اإلطار ل���م يتطرق اإلطار التشريعي
أيضاً ملسألة املواقع االلكترونية للهيئات احمللية ،والتي تعزز من مفهوم الشفافية لكونها من الوسائل السهلة وغير
املكلفة لنشر املعلومة ،كما تساعد املواطن في احلصول على املعلومة واالطالع عليها بأيسر الطرق53؛ وعلى العموم
لم يشرع بعد في فلسطني ،قانون ينظم حق احلصول على املعلومات.

هل املعلومات متوفرة على أرض الواقع و باستمرار؟
يق���وم مجل���س بلدي رام الل���ه بنشر كافة الق���رارات الصادرة عن اجمللس عل���ى الصفحة االلكتروني���ة اخلاصة به،
باإلضاف���ة إلى نشر اخلطة اإلستراتيجي���ة واملوازنة السنوية ،ونشاطاتها من حي���ث املشاريع السنوية ،واإلعالنات
والعطاءات ،وأخبار البلدية اليومية54؛ أما عن التقارير اإلدارية واملالية فحتى تاريخه ال يجري نشرها على الصفحة
االلكتروني���ة ،والتقارير الربعية يقدمها رئيس اجمللس إلى اجملل���س البلدي ،أما التقارير السنوية فيقدمها اجمللس
البلدي لوزارة احلكم احمللي وال يجري نشرها للمواطنني أيضاً.
وفيم���ا يتعل���ق بعالني���ة اجتماعات اجملل���س البلدي ،فقد أعل���ن رئيس اجمللس البل���دي عن توجه���ات نحو إطالق
اجللسات العلنية للمجلس البلدي ،وذلك في اجللسة العلنية األولى للمجلس والذي عقد بتاريخ (،)2013/10/29
وأك���د أن ه���ذا القرار جاء كخط���وة أولى من اجل تعزيز املشاركة اجملتمعية؛ كما أعل���ن في نفس اجللسة عن آليات
اإلج���راءات الناظمة لالجتماعات العلنية ،حيث ضمت اإلعالن ع���ن فتح اجملال أمام املواطنني والراغبني بحضور
جلس���ات اجمللس البل���دي العلني ،بحيث يكون احلضور بصفة مراقب ،وال يسمح لهم التدخل بالنقاش أو إبداء أية
مالحظ���ات ،ويطل���ب التسجيل املسبق للراغب�ي�ن بحضور اجللسة العلنية ،وتكون األولوية مل���ن يسجل أوال ،و العدد
الكلي ملن سيتاح لهم حضور اجللسة كمراقبني هو  12ش���خص للجلسة الواحدة ،مع إمكانية حضور اجللسة كاملة
او اي ج���زء منها ،كم���ا انه سيتم اإلعالن املسبق عن جدول أعمال اجللسة العلنية ،وسيتم البث املباش���ر للجلسات
العلنية من قبل فضائية فلسطني مباش���ر ،وسيتم تنزيل تسجيل اجللسة على املوقع االلكتروني وموقع البلدية على
الفيسب���وك ،وستتم التغطي���ة اإلعالمية للجلسة العلنية من قب���ل مراسلي املؤسسات اإلعالمي���ة ،إضافة للتغطية
الرسمية من دائرة العالقات العامة واإلعالم.55

53
54
55

بالل البرغوثي .مصدر سابق
انظر صفحة بلدية رام اللهhttp://www.ramallah.ps/index.aspx .
املصدر السابق
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 3.8مساءلة موظفي البلدية ومن في حكمهم ومزودي اخلدمات العامة
ه� � ��ل تتوفر األحكام القانونية الت� � ��ي تؤكد على انتظام اعداد التقارير الدورية من موظفي البلدية ومن في
حكمهم ومزودي اخلدمة املقدمة ،خاصة من القطاع اخلاص ؟
ال توج���د نص���وص قانونية تلزم موظفي البلدية او من في حكمهم أو مزودي اخلدمات على تقدمي التقارير الدورية
عن أعمالهم.

مدى إعداد التقارير على أرض الواقع ومدى فعاليتها؟
تق���وم آلي���ة اإلجتماعات اإلدارية وتقدمي التقاري���ر اإلدارية في البلدية على اجتماع���ات أسبوعية داخلية لالقسام
واالدارات ،وكمث���ال على ذلك تعمل دائرة الهندسة على اجتماع أسبوع���ي ،لرؤساء األقسام واملوظفني الرئيسيني،
يتم التداول مبا قامت االدارة بالعمل عليه خالل االسبوع املنصرم ،وما أجنزته وما واجهته من إشكاليات ،ولكن ما
يؤخذ على هذا النوع من االجتماع انه ال يقدم به تقارير مكتوبة من األقسام واملسئولني ويكتفى بالتقارير الشفهية،
كما ال يجري أيضاً توثيق االجتماع مبحضر ،56وهذه اإلشكالية “أي عدم توثيق االجتماعات األسبوعية والدورية”
تعاني منها غالبية اإلدارات في البلدية ،وهو ما أكد عليه مدير دائرة الهندسة ورئيس الرقابة الداخلية في البلدية؛
ه���ذا عل���ى املستوى الداخلي لالدارات ،أما على مستوى اإلدارات ككل ففي البلدية يعقد اجتماع ما يسمى باجتماع
“االدارة التنفيذية” ،ويعقد هذا االجتماع بشكل شهري ومنتظم ،وفيه يقدم كل مدير دائرة تقريراً شفهياً عن أعمال
دائرته ،ويتم توثيق هذه التقارير من اإلدارات اخملتلفة بتقرير /محضر اجتماع يستعرض اجنازات واش���كاليات كل
دائرة على حدة باإلضافة إلى التوصيات.57
أم���ا التقاري���ر املكتوب���ة التي تقدم م���ن اإلدارات اخملتلفة فه���ي تقارير ربعي���ة ،وتسمى بتقارير االجن���از ،وفيها يتم
استعراض ما مت اجنازه من قبل الدائرة حسب اخلطة السنوية لها ،مع إضافة بند يسمى مالحظات ،وهو مخصص
القتراحات االدارة وتوصياتها كما هو احلال في دائرة الهندسة ودائرة الصحة.
وتق���دم التقاري���ر الربعية املذكورة إل���ى رئيس اجمللس البل���دي لعرضها على اجمللس؛ ويسهل إع���داد هذه التقارير
متابعة أعمال ومساءلة القائمني عليها.58
ويض���اف إلى تقاري���ر اإلدارات ،التقارير املقدمة الت���ي توضح وتراقب دوام موظفي البلدي���ة ،وهي تعتبر فعالة من
حي���ث مساءل���ة موظفي البلدية ومن في حكمهم في انتظام الدوام ،كما يجري تقدمي تقرير يومي عن عمليات جرد
الصنادي���ق «اجلباي���ة» وهذه التقارير غاية في األهمية من حيث الرقاب���ة املالية وضبط عمليات التالعب ،عدا عن
ذلك يجري إعداد التقارير حسب احلاجة والطلب.59

56
57
58
59
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عدي الهندي.مصدر سابق
املصدر السابق
ابو لنب .مصدر سابق
ابو لنب .مصدر سابق

 3.9نزاهة مقدمي اخلدمة العامة
م� � ��دى وجود ،واعتماد أنطمة تع� � ��زز نزاهة عمل الطاقم التنفيذي ،ومزودي اخلدمة مثل مدونات س� � ��لوك،
تعليمات بشأن تلقي الهدايا واإلبالغ عن الفساد؟
ال توج���د مدون���ات سلوك خاص���ة للطاق���م التنفيذي ،ولكن نظ���ام موظفي الهيئ���ات احمللية تضم���ن مجموعة من
احملظورات في املادة ( ،)28والتي تعكس سياسة التوظيف في الهيئات احمللية ،التي تستوجب نزاهة موظف الهيئة
احمللية وضمان عدم تضارب مصاحله ،وحتصينه من احملاباة واحملسوبية وهذه احملظورات هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1اإلتيان بعمل أو الظهور مبظهر مخل بشرف الوظيفة.
2أن يقب���ل لنفس���ه أو لغيره منح���ة أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه ألعمال الوظيف���ة ،أو أن يقبل الوعد بشيء
من ذلك.
3اإلفص���اح مبعلوم���ات أو إيضاحات عن املسائ���ل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته���ا ،أو مبقتضى تعليمات
خاصة.
4أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من األوراق الرسمية أو أن ينزع هذا األصل من امللفات اخملتصة لالحتفاظ
بها ولو كان هو الذي قام بتحريره.
5أن يكون وكي ً
ال بأجر في القيام بأعمال للغير.
6اجلمع بني وظيفته وبني أي عمل آخر ،يؤديه بالذات أو بالواسطة ،إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات
الوظيفة ،أو كان غير متفق مع ما يقتضيه املنصب ويؤدي إلى منفعة وبوجه خاص:
 .أكل عمل من األعمال التجارية أو املضاربات املالية وخاصة ما كان منها متص ً
ال ببيانات أو معلومات تصل
إليه عن طريق الوظيفة.
 .بشراء العقارات أو املنقوالت التي تطرحها الهيئة احمللية للبيع.
 .جاستئجار األراضي والعقارات العائدة للهيئة احمللية بقصد االستغالل.
 .داالش���تراك ف���ي األعمال واملقاوالت التي يوكل إليه حتضيرها أو تنفيذه���ا ،أو احلصول على مصلحة أو
قيود خاصة بها.
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 .4مجلس الهيئة احمللية

القدرة

الدور

احلكم

ينظم قانون انتخابات الهيئات احمللية جوانب متويل احلمالت االنتخابية ،ويحدد مصادرها ويلزم املرشحني بتقدمي
تقارير مالية للجنة االنتخابات املركزية ،دون النص على وجوب إعالنها للمواطنني ،وفي نفس الوقت لم يضع سقفا
مالي���ا للدعاية االنتخابية ،كما انه ضمن العدالة في الترش���ح أمام املواطنني ونظ���م املساواة في الوصول لإلعالم؛
وكنتيجة لالنتخابات احمللية وبضمانات قانون االنتخابات يعتبر اجمللس البلدي لبلدية رام الله ممثال لتنوع الكتل،
والديان���ة واملرأة ،باستثن���اء متثيل حركة حماس التي قاطعت االنتخابات احمللية؛ وأكد أعضاء اجمللس البلدي أنهم
يتمتع���ون باالستقاللية عن أحزابهم عند اتخاذ قرارات اجمللس وتنفي���ذ نشاطاته؛ وعلى الرغم من النص الواضح
لقان���ون مكافحة الفساد بإلزام أعضاء الهيئات احمللية بتقدمي إقرارات الذمة املالية ،إال أن األعضاء رغم مرور ما
يقارب السنة على انتخابهم لم يتقدموا حتى تاريخه بإقراراتهم املالية.

القدرة
 4.1توفر املصادر ونزاهة االنتخابات
مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ هل التمويل االنتخابي معلن؟
الدعاي���ة االنتخابية هي مجموعة النشاطات والفعاليات االنتخابية التي تقوم بها القوائم االنتخابية ومرش���حيها،
توجيهها جلمه���ور الناخبني للتصويت
لش���رح برامجه���م االنتخابية جلمهور الناخب�ي�ن ،وكذلك الدعوات الت���ي يتم ّ
لصاحله���م ،مبا ال يتع���ارض مع القانون واألنظمة السارية .ووفقاً للمادة ( )25م���ن قانون انتخاب مجالس الهيئات
احمللي���ة رق���م ( )10لسنة  ،2005فإنه يحق لكل قائمة انتخابية أو ملرش���حيها ،تنظيم ما تراه مناسباً من النشاطات
اخملتلفة لشرح برنامجها االنتخابي جلمهور الناخبني ،مبا ال يتعارض مع القوانني واألنظمة السارية.
كما ويشترط القانون على كل قائمة انتخابية ،أن تقدم للجنة االنتخابات خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إعالن
نتائ���ج االنتخاب���ات النهائية ،بياناً مفص ً
ال ومدقق ،من مدقق حسابات خارجي بجميع مصادر التمويل التي حصلت
عليه���ا ،واملبالغ التي أنفقته���ا أثناء احلملة االنتخابية ،بصرف النظر عن النتيج���ة النهائية لالنتخابات سواء كانت
فائ���ز ًة أم خاس���ر ًة؛ ويقتصر االعالن ع���ن التمويل االنتخابي فق���ط للجنة االنتخابات ،ولك���ن ال يوجد نص قانوني
يلزم املرش���حني باالعالن عن مصادر االموال التي حصلوا عليها ،للمواطنني ،كما ال يلزم القانون جلنة االنتخابات
املركزية بنشر هذه التقارير للعامة.

هل توجد إحكام قانونية تنظم مصادر التمويل وسقفه؟
يحظ���ر القان���ون الفلسطيني على أي قائمة انتخابية احلصول على أموال حلملتها االنتخابية من أي مصدر أجنبي
داخلي أو خارجي غير فلسطيني ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،وسواء كانت هذه األموال نقدية أم عين ّية ولم يحدد
قانون االنتخابات احمللية حدود الصرف على احلملة االنتخابية.
أن عدم حتديد سقف الصرف على الدعاية االنتخابية يؤثر على عدالة الفرص بني املرشحني في تنفيذ دعاياتهم
االنتخابية ،ويجعل التنافس بني املرشحني غير متساو.
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مدى تنوع وقابلية استمرار املصادر املالية؟
ح���دد القان���ون الفلسطيني مصادر متويل الدعاي���ة االنتخابية ،حيث أجاز لكل قائم���ة انتخابية تلقي التبرعات من
األش���خاص الطبيعي�ي�ن أو االعتباريني الفلسطينيني ،املقيمني في الداخل أو اخل���ارج دون سواهم؛ وحظر على أي
قائمة انتخاب ّية احلصول على متويل حلملتها االنتخابية من السلطة الوطنية الفلسطينية.

املنافسة احلرة والفرص املتساوية في الوصول إلى اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية؟
اإلع�ل�ام الرسم���ي :يلتزم اإلعالم الرسمي موقف احلياد وال يجوز له القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي ميكن أن
يفسر بأنه يدعم قائمة معينة ،وال يجوز له بث اية مواد ذات عالقة باحلملة االنتخابية للقوائم إال مبوافقة وإشراف
جلن���ة االنتخاب���ات املركزية؛ وقد حرص���ت اللجنة على منح جميع القوائم املترش���حة فرص���ة متساوية وعادلة في
االع�ل�ام الرسمي ،من خالل مذكرة تفاهم وقعتها م���ع هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية بصفتها ممثل االعالم
الرسم���ي ،تنص على الت���زام االعالم الرسمي احلياد التام في مراحل العملي���ة االنتخابية وتوفير مساحة اعالمية
مجانية على تلفزيون فلسطني واذاعة صوت فلسطني ،جلميع القوائم املترش���حة وفقا جلدول خاص حددته جلنة
االنتخابات.
بن���اء على ذلك قام���ت اللجنة بالطلب من القوائ���م الراغبة ببث دعايته���ا االنتخابية اجملانية تزوي���د اللجنة باملواد
الدعائية ،ضمن ش���روط ومواعيد محددة ليتم بثها خالل فترة الدعاية االنتخابية ،وقد بلغ عدد القوائم التي بثت
دعايتها االنتخابية في الفترة االولى ( )137قائمة ،وفي االنتخابات التكميلية االولى ( )10قوائم مترشحة ،في حني
انه لم يتم بث الدعائة االنتخابية الي من القوائم في املرحلة التكميلية الثانية.60
االع�ل�ام اخلاص :على الرغم م���ن عدم ورود ضوابط قانونية لوسائل االع�ل�ام اخلاصة ،وضعت جلنة االنتخابات
املركزي���ة االج���راءات الالزم���ة للدعاية االنتخابية ف���ي االعالم اخلاص ،وابرزه���ا ،موعد بدءه���ا وانتهاءها ،ومنع
التحريض والطعن بأي من القوائم واملرشحني ،واشترطت على وسائل اإلعالم اخلاصة ،استشارة اللجنة عند نشر
أي مواد تتعلق بإجراءات العملية االنتخابية ،ولهذا الغرض انشأت اللجنة وحدة رصد خاصة ملتابعة االنتخابية من
خالل مواقع التواصل االجتماعي ،والتلفزيون واإلذاعات واملواقع االلكترونية.61

 4.2االستقاللية
مدى مناعة أعضاء اجمللس البلدي وخصوصا األحزاب األقلية في اجمللس من تدخل القوى اخلارجية (من
خارج اجمللس) في تنفيذ السياسات واألنشطة؟
تعرض اجمللس البلدي ألكثر من محاولة للتأثير عليه في اتخاذ قرارات حول تنفيذ بعض اإلجراءات ،وهذا نتيجة
ع���دم حتصني أعضائه بأية نص���وص قانونية حتميهم من تدخل أو ضغط الق���وى اخلارجية ،ولكن أكد العديد من
أعضاء اجمللس البلدي أن اجمللس لم يتأثر بهذه الضغوطات.

60
61

تقرير جلنة االنتخابات املركزية حول االنتخابات احمللية
املصدر السابق
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هل يتمتع أعضاء اجمللس البلدي باحلرية الكاملة عند اتخاذ القرارات ؟ أم أنهم ملزمني بسياسات حزبهم؟
أك���د أعض���اء اجمللس البلدي الذي���ن مت مقابلتهم ،أن األعض���اء يحددوا موقفهم في اجملل���س مبعزل عن سياسات
أحزابهم أو تدخلها.

الدور
 4.3متثيل اجملتمع
مدى متثيل أعضاء اجمللس لكافة فئات اجملتمع؟
اذا استثنين���ا احلال���ة اخلاص���ة الناجمة عن مقاطعة حركة حم���اس لالنتخابات ألسباب سياسي���ة ليس لها عالقة
بالهيئات احمللية ،فان مجلس بلدية رام الله ميثل الغالبية العظمى من فئات اجملتمع؛ اذ يتكون مجلس بلدي رام الله
م���ن ( )15عضواً ( 8مسيحي�ي�ن و 7مسلمني)( ،بينهم  3نساء) ،ويتنوع األعضاء حسب الكتل بني مستقلني ومنتمني
لفصائ���ل منظمة التحرير ومنتمني حلركة فت���ح ،كاجتاه سياسي وليس عضوية رسمية  ،كما ميثل بعضهم املهنيني،
التجار ،قطاع اخلدمات وقطاع اإلنشاءات.

احلكم
 4.4الشفافية
مدى توفر اإلحكام القانونية التي تلزم األعضاء بإقرار ذمهم املالية؟
ح���دد قان���ون مكافحة الفساد املعدل لسن���ة  2005اخلاضعني ألحكام القانون ومن بينه���م رؤساء وأعضاء مجالس
الهيئات احمللية بشكل صريح.
وقد أكدت السيدة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد انه بعد تسلم اجملالس احمللية
املنتخب���ة أعمالها مت توزي���ع ( )3422إقرار ذمة مالية ،استلمت هيئة مكافحة الفس���اد  1051منوذج معبأ ،ولم تكن
بلدية رام الله من بني اجملالس التي عبأت إقرارات الذمة املالية ،وأشارت الى أن الهيئة تقوم مبتابعة الهيئات التي
لم تلتزم حسب اإلجراءات القانونية.62
وق���د أكد رئيس وبع���ض أعضاء بلدية اجمللس البلدي في رام الله انهم لم يقوم���وا بتعبئة منوذج إقرار الذمة املالية
حت���ى تاريخه ،وذلك لع���دم قناعتهم بأن القانون – أي قانون الهيئات احمللية  -يلزمهم بذلك ،وأسباب أخرى تتعلق
بإج���راءات هيئة مكافحة الفساد اخلاصة بإقرارات الذمة املالية؛ م���ع التنويه إلى أن رئيس اجمللس البلدي ومدير
عام البلدية أش���اروا في الورش���ة الت���ي عقدت ملناقشة مسودة الدراسة ،إلى أن اجملل���س البلدية اتخذ قراراً بتعبئة
اقرارات الذمة املالية في مدة أقصاها عشرة أيام63من تاريخ عقد الورشة.

 62رشا عمارنة .مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد .مقابلة شخصية بتاريخ 2013/10/30
 63عقدت الورشة املذكورة بتاريخ 2014/1/27
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إلى أي مدى يستطيع املواطنني احلصول على معلومات مالية خاصة باألعضاء؟
نص���ت املادة  22من قانون مكافحة الفس���اد ،على أن إقرارات الذمة املالية واإلج���راءات املتخذة للتحقيق وفحص
الشكاوى املقدمة بشأن جرمية الفساد ،من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من احملكمة اخملتصة؛ وحيث
أنه ال يوجد تشريع يلزم األعضاء باإلفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم ،كما ال توجد أية مبادرات ش���خصية من قبل
أعض���اء اجملل���س لإلعالن عن املعلوم���ات املالية اخلاصة بهم ،فانه ال ميكن ألي مواط���ن عادي أن يحصل على أي
معلومة مالية خاصة باألعضاء.

 4.5املساءلة
مدى وجود شركات تقييم وتدقيق خارجية حول الدعايات االنتخابية؟ مساءلة حول آليات صرف الدعاية
االنتخابية؟
حسب قانون االنتخابات احمللية تلزم كل قائمة انتخابية ش���اركت في االنتخابات ،بغض النظر عن نتيجة ترشحها،
بتق���دمي كشف���اً مالياً مفص ً
ال يبني تكالي���ف احلملة االنتخابي���ة للقائمة ،ومصادر متويل احلمل���ة ،وأوجه الصرف،
وللجن���ة احل���ق في أن تطلب أن تكون الكشوفات املالية املش���ار إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة مدققة من مدقق
حسابات قانوني.

مدى توفر أحكام قانونية منظمة لألمور املالية للمرشحني السياسيني /األعضاء؟ هل يخضعون لقانون
الذمة املالية؟
ال يخضع املرشحون لالنتخابات لقانون الذمة املالية.

النزاهة
هل هناك إجراءات ومعايير عادلة وشفافة للترشح واختيار املرشحني؟
حدد قانون انتخابات الهيئات احمللية إجراءات ومعايير الترشح للمجالس احمللية ،فوفقاً ألحكام القانون تكون مدة
الترش���ح ( 10أيام فقط) تبدأ قبل ( 44يوما ً) من يوم االقتراع ،ونص القانون على أن الترش���ح يتم فقط من خالل
قوائم انتخابية وفقاً للشروط اآلتية:
-1
-2
-3

1تقدمي الطلب على النموذج اخملصص لذلك من قبل جلنة االنتخابات املركزية.
2ال يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد املقاعد اخملصص للهيئة احمللية.
3استيفاء احلد األدنى لتمثيل املرأة.

كما حدد القانون بعض الشروط اخلاصة مبرشح القائمة االنتخابية وهي:
-1
-2
-3
-4
-5

1بلوغ املرشح سن اخلامسة والعشرين في يوم االقتراع.
2التسجيل في سجل الناخبني النهائي للهيئة احمللية التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
3االستقال���ة اذا ك���ان موظفاً أو مستخدماً في وزارة احلكم احمللي او ف���ي أي من أجهزة االمن العام او في
الهيئة احمللية ،او محامياً لها ،وعليه تقدمي استقالته وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح.
4ان يكون مقيما في الهيئة احمللية املرش���ح جمللسها ملدة ال تقل عن سنة ،من تاريخ اجراء االنتخابات وان
ال يكون مرشحاً في هيئة او قائمة أخرى.
5غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او جناية.
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 .5احملاكم النظامية

الدور

الفعالية

م���ا زالت احملاكم البلدي���ة تفتقد للجاهزية التامة للسيطرة على القضايا املنظ���ورة أمامها بشكل عام لعدة أـسباب
موضح���ة أدناه ،وعلى الرغم من تخصي���ص قضاة من مجلس القضاء األعلى للمحاكم البلدية إال أن كل قاضي من
القضاة ال يتم تفريغه حملكمة البلدية ،لذا تكررت مشكلة احملاكم العامة في محكمة البلديات ،وهي ارتفاع القضايا
املدورة املنظورة في كل محكمة لكل شهر ،فقد وصلت عدد القضايااملدورة في محكمة بلدية رام الله (في شهر 11
من عام  )2013قرابة الـ  85قضية.
وأماعل���ى صعي���د قضايا جرائ���م الفساد التي تنظر في محكم���ة جرائم الفساد ،فما زالت تعان���ي من املشكلة التي
رافق���ت احملكم���ة منذ بداية تأسيسها وهي التأخر في احلكم ف���ي بعض قضايا الفساد ،التي مت حتديد مدة النظر
فيه���ا في قان���ون مكافحة الفساد بعشرة أيام ،وقد جت���اوز البعض منها أكثر من سنة ،مما يؤث���ر على سير العدالة
وزعزعة ثقة املواطنني في هذه احملكمة.

 5.1التحقيق في قضايا الهيئات احمللية
ما مدى جاهزية وفاعلية احملاكم النظامية في النظر بالقضايا اخلاصة بالهيئات احمللية؟
حس���ب قان���ون تشكيل احملاكم النظامية رق���م ( )5لسنة 2001تنظر احملاكم النظامية ف���ي فلسطني في املنازعات
واجلرائ���م كاف���ة إال ما استثني بنص قانوني خاص ،ومتارس سلطة القضاء على جميع األش���خاص؛ وحتدد قواعد
اختصاص احملاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون؛ وتكون جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة من تلقاء
نفسها أو بنا ًء على طلب أحد اخلصوم عقدها سرية ،مراعاة لآلداب أو للمحافظة على النظام العام ،ويكون النطق
باحلك���م في جميع األحوال في جلسة علنية؛ وتتكون احملاكم النظامي���ة من محاكم الصلح ،محاكم البداية ،محاكم
االستئناف ،واحملكمة العليا.64
وعل���ى الرغ���م من التطور احلاصل ف���ي السلطة القضائية وأعم���ال احملاكم في السنوات األخي���رة ،إال أن القضاء
الفلسطيني ما زال يواجه بعض اإلشكاليات أهمها:
	-عدم وجود ثقافة مجتمعية حول أهمية احترام وسيادة القضاء في فلسطني.
	-االختناق القضائي التي تواجهه احملاكم والذي يؤثر على سير العدالة.
	-إش���كاليات تتعل���ق بصعوب���ة التبليغ وإحضار أط���راف القضية في املناط���ق الفلسطيني���ة اخلاضعة للسيطرة
اإلسرائيلية.
وحس���ب قانون السلط���ة القضائية وقانون تشكيل احملاكم النظامية هناك إمكاني���ة تشكيل محاكم متخصصة في
بع���ض اجمل���االت ،وذلك بغرض ضمان السرع���ة في النظر في القضايا ،ومن هذه احملاك���م؛ محاكم البلديات :التي
تختص بالنظر في اخملالفات املرتكبة ،خالفاً لقانون الهيئات احمللية الفلسطيني.
وق���د أصدر مجلس القضاء األعلى قراراً (بتاري���خ  )2013/9/1يحمل الرقم ( )2013/196بتكليف (  ) 13قاضياً
بأن يكونوا قضاة في محاكم البلديات إلى جانب وظائفهم – أي قضاة غير متفرغني ،-حيث تُعقد هذه احملاكم في
مقار البلديات نفسها ،وليس في احملاكم الرئيسية؛ وفيما يتعلق مبحكمة بلدية رام الله فقد مت تكليف قاضياً غير
متفرغ للبلديات في كل من رام الله والبيرة وبيرزيت والرام وبيتونيا.

64
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قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة 2001

وتعق���د بلدي���ة رام الله محكمتها ك���ل يوم خميس من األسبوع ،بحضور القاضي وش���رطي واح���د لتنظيم احملكمة،
ويعك���س الكشف الشهري للقضايا املنظور بها أمام البلدية خالل ش���هر تشرين أول ،أن احملكمة تعاني من اختناقاً
في عدد القضايا املنظور بها أمام احملكمة ،حيث بلغ عدد القضايا املدورة حتى تاريخ  120( 2013/11/6قضية)
باإلضافة إلى  5قضايا خالل شهر تشرين أول ليصبح مجموعها 125 ،قضية منظور بها أمام احملكمة ،مت الفصل
بـ  40قضية منها ،وتدوير  85قضية للشهر القادم.
وق���د يك���ون ع���دم تفرغ القاض���ي املكلف ببلدي���ة رام الله وتكليف���ه مبحاكم  4بلدي���ات أخرى هو اح���د أسباب هذا
االختن���اق65؛ وعل���ى الرغم من ع���دد القضايا املدورة إال أن املشكل���ة األكبر من ذلك التي تواجهه���ا البلدية هي في
تأخير تنفيذ األحكام الصادرة بسبب عدم التعاون الفعال بني أطراف العدالة.

 5.2التحقيق في قضايا الفساد
ما مدى جاهزية وفاعلية احملاكم في التحقيق بحاالت فساد؟
مت تشكي���ل نياب���ة ومحكمة جرائم الفساد في ع���ام  ،2010وهي نيابة منتدبة إضافة إل���ى احملكمة املتخصصة في
النظ���ر بقضاي���ا الفساد ،وقد وضع لها القان���ون آجال محددة وسريعة للنظر في قضاي���ا الفساد تختلف عن آجال
القضاي���ا العادي���ة ،حيث نص القانون على ضرورة أن تباش���ر احملكمة في النظر بالدع���اوى احملالة اليها من هيئة
مكافحة الفساد ،خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقدميها؛ وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية
وال يج���وز تأجي���ل احملاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند الضرورة ،وألسباب تذكر في قرار التأجيل  ،وينسحب ذلك
على كافة درجات التقاضي.
وق���د أحي���ل حملكمة جرائم الفساد حتى نهاية عام  )66( 2012قضية م���ن ضمنها قضايا تتعلق بالهيئات احمللية،66
وقد صدر حتى نهاية عام  2012حكم بـ (  18قضية) ،وحكم القضاء بادانة  17منها ،وواحدة فقط بالبراءة.67
أما فيما يتعلق بفعالية احملاكم ،فان اإلشكالية القائمة حالياً هي املدة الطويلة التي تستغرقها إجراءات احملاكمة.

65
66
67

الكشف الشهري حملكمة بلدية رام الله ،صادر بتاريخ 2013/11/6
لم تتمكن الباحثة من حصر عدد القضايا املتعلقة بالهيئات احمللية بسبب عدم تزويدها بالرقم من قبل هيئة مكافحة الفساد
رشا عمارنة .مصدر سابق

57

مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية
 .6معاجلة الشكاوى :آليات االعتراض واالستئناف وطلب املعلومات

القدرة

الفعالية

تعم���ل مؤسس���ات السلطة الوطنية بنظام ش���كاوى واض���ح ومتاح وسهل الت���داول من قبل املواطن�ي�ن على املستوى
الرسمي ،وعلى مستوى مؤسسات اجملتمع املدني ،يبدأ من تقدمي الشكوى على الهيئة احمللية داخل الهيئة ،إلى أن
يص���ل إل���ى احملكمة العليا التي تبت في االعتراضات اإلدارية ،ولكن ال يوجد نظام ش���كاوى مستقل لقطاع الهيئات
احمللي���ة ،ويعتب���ر نظام الشكاوى املعمول به فع���ال ويفضي إلى معاجلة أغلب الشك���اوى املقدمة من قبل املواطنني،
بشأن قرارات وأعمال الهيئات احمللية.

القدرة
 6.1هل توجد إجراءات واضحة ومستقلة للتعامل مع الشكاوى الواردة من املواطنني؟
ق���رر مجلس الوزراء عام  2003إنشاء وحدات متخصصة ملتابعة ش���كاوى املواطنني ،في مجلس الوزراء والوزارات
اخملتلفة ،وذلك من أجل تنظيم العمل وحفاظاً على حقوق املواطن ،ومت وضع نظام شكاوى في العام  2009يعمل به
في الوزارات واملؤسسات والهيئات والسلطات التابعة جمللس الوزراء؛ وقد عمل مجلس الوزراء على وضع األهداف
واخلطط والتنسيق مع الوزارات واملؤسسات ذات العالقة ،من أجل حل الشكاوى إلنصاف املظلومني من املواطنني،
ووضع السياسات التي من شأنها حتسني األداء في املؤسسات احلكومية الوزارية وغير الوزارية.68
	-وقد أصدر مجلس الوزراء نظام الشكاوى رقم  6للعام  2009ونص فيه على محددات تقدمي الشكاوى.
	-كما أصدر دليل اإلجراءات اخلاص بنظام الشكاوى في نفس العام ،باإلضافة إلى منوذج رسمي لتقدمي الشكوى؛
وكباقي الوزارات ،يطبق هذا الدليل في وزارة احلكم احمللي ،التي تستقبل بنا ًء عليه الشكاوى من املواطنني ذات
العالقة بأعمال الهيئات احمللية ،والنظام والدليل والنموذج منشورين على الصفحة االلكترونية جمللس الوزراء.
	-كم���ا ن���ص “قانون دي���وان الرقابة املالية واإلدارية” عل���ى أن من بني اختصاصات الدي���وان بحث الشكاوى التي
يقدمه���ا املواطن���ون عن اخملالفات ،أو اإلهم���ال في أداء الواجبات الوظيفية ،ودراسة م���ا تنشره وسائل اإلعالم
اخملتلفة من شكاوى أو حتقيقات صحفية ،تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء اإلدارة أو اإلستغالل في
املؤسسات العامة ،ولذلك فهو يستقبل شكاوى تتعلق بأعمال الهيئات احمللية.
	-ونص “قانون مكافحة الفساد املعدل» على أن من بني اختصاصات هيئة مكافحة الفساد ،التحقيق في الشكاوى
التي تقدم عن جرائم الفساد ،مبا فيها اخلاصة بأعمال الهيئات احمللية؛ كما نص على أن من صالحيات الهيئة
أيض���اً تلق���ي التقارير والبالغ���ات والشكاوى ،بخصوص جرائم الفس���اد ،ودراستها ومتابعته���ا ،والقيام بأعمال
التح���ري وجمع اإلستدالالت بشأنها ،والكشف عن اخملالفات والتجاوزات ،وجمع األدلة و املعلومات اخلاصة
بذلك ومباش���رة التحقي���ق والسير في اإلجراءات اإلداري���ة و القانونية الالزمة ،وفقا ألحك���ام هذا القانون و
التشريعات ذات العالقة.
69
	-وتقوم الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،بتلقي ش���كاوى املواطنني ،حيث يتبوء جمع ومتابعة ش���كاوي املواطنني،
الفردي���ة أو اجلماعي���ة ،املرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل السلطات الرسمية وش���به الرسمية مبا فيها
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 69نص القانون األساسي املعدل على تنشأ بقانون هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان ،ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها ،وتقدم تقاريرها
لكل من رئيس السلطة الوطنية ،واجمللس التشريعي الفلسطيني .وقد نشأت الهيئة مبرسوم رئاسي.
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أعمال الهيئات احمللية سلم آليات عمل الهيئة.70
	-كم���ا ميكن للمواطن�ي�ن التوجه إلى مؤسسات اجملتم���ع املدني ومنها مؤسسة أمان ،التي تض���م “مركز املناصرة
واإلرشاد القانوني” وهو مركز متخصص باستقبال شكاوى املواطنني ومتابعتها مع اجلهات الرسمية.
	-لقد استحدثت بعض البلديات وحدات الستقبال شكاوى املواطنني بداخلها ،ولكن ال يوجد نظام خاص معتمد
للشكاوى في الهيئات احمللية.
	-وإذا مت استنف���اذ الط���رق املذكورة أعاله لتق���دمي الشكاوى ،يستطيع املواطنني التوج���ه إلى القضاء عبر احملاكم
النظامية للنظر في قضاياهم.
	-التوج���ه إل���ى محكمة العدل العليا :حي���ث تعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة احمللية ه���ي قرارات ادارية ملزمة
بصفتها شخصية اعتبارية مستقلة؛ وقد اتاح القانون الطعن في القرارات اإلدارية عن طريق االفراد او الهيئات
املتض���ررة ،برفع ش���كوى او طلب���ات طعون حملكمة العدل العلي���ا للنظر بها بنا ًء عل���ى اختصاصات هذه احملكمة
احمل���ددة بقانون تشكيل احملك���م النظامية ،والتي من ضمنها الطلبات التي يقدمه���ا ذوو الشأن بالغاء اللوائح أو
األنظمة او القرارات اإلدارية النهائية ،املاسة باالشخاص او االموال الصادرة عن أشخاص القانون العام ...الخ
وسائر املنازعات اإلدارية.71

الفعالية

 6.2هل إجراءات رفع الشكاوى على الهيئات احمللية واضحة وسهلة؟ وهل الشكاوى التي ترفع عليهم حتل
على ارض الواقع؟
يوج���د ل���دى ديوان الرقابة املالية واإلدارية إج���راءات دليل الشكاوى ،وهو دليل داخل���ي للتعامل مع الشكاوى وغير
منش���ور ،لكن الديوان خصص زاوية خاصة على صفحته االلكترونية لتلقي الشكاوى ،والتي ال يشترط فيها إظهار
اس���م املشتك���ي لتشجيع املواطنني على تق���دمي الشكاوى ،وكذلك إعالنه عن استقب���ال املواطنني في الديوان لتلقي
الشك���اوى؛ وعل���ى الرغم م���ن ايجابية عدم وض���ع التعريف بهوية املشتك���ي من باب تشجي���ع املواطنني على تقدمي
الشك���اوى ،اال أن ه���ذا اإلج���راء أدى إلى تضخم عدد الشك���اوى التي يتلقاها الديوان مقارن���ة بالطاقم املتخصص
ملعاجلة الشكاوى ،باإلضافة إلى ان عدد منها يعتبر من الشكاوى الكيدية.72
ويتلق���ى الدي���وان العديد من الشكاوى عن الهيئات احمللية ،وقد نشر ملخصاً عنها في تقريره السنوي للعام ،2012
يظهر كيفية التعاطي مع هذه الشكاوى وحلها على أرض الواقع ،ويتبني من ملخص التقرير انه مت متابعة  28شكوى
من الهيئات احمللية في العام .73 2012
وق���د نشرت هيئة مكافحة الفساد على صفحتها االلكترونية منوذج تقدمي الشكوى ،باإلضافة إلى اآلليات األخرى
الت���ي ميك���ن للمواطنني تقدمي الشك���اوى من خاللها للهيئ���ة ،وتلقت الهيئ���ة العديد من الشكاوى الت���ي حققت بها
ش���خصياً ،أو قامت بالطلب من ديوان الرقابة تقصي احلقائق عنها ،وهناك بعض الشكاوى التي مت حلها مباش���رة
وأخرى مت حتويلها كقضايا فساد.74
وحددت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان أيضاً آليات معاجلة الشكاوى على صفحتها االلكترونية.
وكذلك مركز املناصرة لإلرشاد القانوني في مؤسسة أمان حيث تلقى خالل عام  )22( ،2013شكوى على الهيئات
احمللي���ة ،مت متابعتها عن طريق التنسيق م���ع املؤسسات اخملتصة حسب نوع الشكوى املقدمة (ديوان الرقابة املالية
واإلدارية ،هيئة مكافحة الفساد ،وزارة احلكم احمللي) ومت إغالقها بعد حلها بالطرق القانونية.
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انظر املوقع الرسمي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان http://www.ichr.ps/ar/
قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة 2001
صالح مصلح .قائم بأعمال مدير عام الرقابة على وحدات احلكم احمللي .مقابلة شخصية بتاريخ 2013/10/ 10
انظر التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2012
رشا عمارنة .مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد .مقابلة شخصية بتاريخ 2013/10/30
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 .7التدقيق والرقابة

القدرة

الفعالية

يعمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ووزارة احلكم احمللي على التدقيق والرقابة على أعمال الهيئات احمللية ،ويقوم
الدي���وان باجراء تدقيق مفصل ومتخصص على جزء م���ن الهيئات احمللية خالل السنة الواحدة وذلك بسبب نقص
الك���ادر البشري الكافي لهذه املهم���ة؛ بينما تقوم وزارة احلكم احمللي بالتدقيق على كافة الهيئات احمللية مرتني في
السنة الواحدة ،ولكن تدقيقها عام وغير مفصل؛ ويعتبر تدقيق الديوان فعال ،حيث ادى إلى التحقق من ش���بهات
فس���اد ف���ي اكثر من هيئة ،احيلت ملفاتها إلى هيئة مكافحة الفساد ،كم���ا متكن من حتديد العديد من االنحرافات
املالية في الهيئات احمللية ،وحتديد اسبابها وحجم اخلسارة الناجتة عنها ،ولكن يعاني الديوان من عدم التزام عدد
كبير من الهيئات احمللية بالتوصيات الناجتة عن عملية التدقيق.

القدرة
 7.1إلى أي مدى تتوفر القوانني والتمويل للتدقيق الدوري من قبل احلكومة املركزية؟ إلى أي مدى تقوم احلكومة
بالتدقيق الفعلي على الهيئات احمللية؟ استناد ًا إلى الزمان احملدد ،املراقبون األكفاء ،وباألهداف احملددة؟ مع نشر
نتائج التدقيق للعامة؟
يخت���ص ديوان الرقابة املالية واإلداري���ة ووزارة احلكم احمللي رسمياً بالتدقيق والرقابة على أعمال الهيئات احمللية
على النحو التالي:

ديوان الرقابة املالية واالدارية

يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالتدقيق والرقابة على املمارسات املالية واإلدارية في الهيئات احمللية من حيث
م���وارد الهيئة ونفقاتها ،وقانونية إجراءاتها املالية واإلدارية على ح���د سواء ،وبسبب املدة الزمنية الطويلة التي قد
يحتاجها طاقم الديوان الجراء عملية تدقيق مفصلة ،وبسبب نقص الكادر في ديوان الرقابة ،فانه يتناول سنوياً 40
هيئ���ة محلي���ة فقط ،اي ان عملية التدقيق والرقابة املفصلة واملهنية ال ميكن أن جتري لكافة الهيئات احمللية بشكل
سن���وي؛ وعل���ى الرغم من من ان القانون ينص على نشر تقرير دي���وان الرقابة السنوي في اجلريدة الرسمية اال ان
ذل���ك ال يت���م ،وال يقوم الديوان ايضا بنشره كام ً
ال على صفحته الرسمي���ة على الرغم من نشره للعديد من التقارير
الربعية والتقارير الرقابية اخلاصة.75
وق���د نشر الديوان في تقريره السن���وي للعام ( )2012انه أصدر ( )50تقريرا رقابيا ح���ول أعمال الهيئات احمللية،
بينت اهم اخملالفات اجلوهرية في هذا القطاع:
•ح���دوث عمليات اختالس وش���بهات اختالس وسوء ائتمان لألموال في بع���ض الهيئات ،نتيجة لضعف الرقابة
واملساءلة في عملها ،وتفرد بعض األشخاص في اتخاذ القرارات فيها.
•ال تلت���زم بعض الهيئات احمللية مبسك كافة السجالت احملاسبية الالزم���ة إلثبات وتسجيل وترحيل العمليات
املالية املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات.
•ال تقوم بعض الهيئات احمللية بجباية بعض الرسوم التي نصت عليها القوانني واألنظمة.
•تتم التعيينات في بعض الهيئات بشكل مباشر وبدون اتباع اإلجراءات القانونية في عملية التعيني.
•لم تقم وزارة احلكم احمللي وكذلك الهيئات احمللية التي وقع بها اختالس أو فساد ،بإبالغ الديوان بها.
•قي���ام بع���ض رؤساء الهيئات احمللي���ة أو بعض االعضاء أو املوظف�ي�ن ،بتنفيذ أعمال أو اتفاقي���ات توريد لوازم
بصفتهم الشخصية ،مبا يعود عليهم بالنفع وهذا يدخل في باب تضارب املصالح.
75
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صالح مصلح .مصدر سابق

وزارة احلكم احمللي
تق���وم دائ���رة التوجيه والرقابة ف���ي وزارة احلكم احمللي بعمل زيارتي تدقيق وتوجيه ف���ي السنة الواحدة يطال كافة
الهيئات احمللية في اراضي السلطة ،ولكن هذا التدقيق او التقرير الرقابي ،يكون غير شامل وغير مفصل كالتقرير
الذي يقوم به ديوان الرقابة ،اذ ال يوجد متويل كاف من احلكومة لعمليات التدقيق والرقابة حيث يوجد نقص كبير
في املوارد البشرية املتخصصة ،لذلك تسعى الوزارة الى التنسيق مع ديوان الرقابة وتنظيم العالقة بهذا اخلصوص
للحصول على تقارير مشتركة ،وفي أغلب احلاالت تستطيع الوزارة الوصول الى السجالت املطلوبة ،وال تقوم وزارة
احلك���م احملل���ي بنشر تقارير التوجيه والرقابة ،وال تكون مبتناول املواطنني ،ب���ل يكتفى بتوجيهها الى الهيئة احمللية
املستهدفة فقط.76
ً
متكام�ل�ا ،حيث يبقى باحملصلة النهائية ع���دداً كبيراً من الهيئات
وال ميك���ن اعتب���ار التدقيق في الديوان والوزارة
احمللية خارج التدقيق والرقابة الشاملة التي يجريها الديوان.

الفعالية

إل� � ��ى أي م� � ��دى تعمل الهيئات احمللية على تطبيق وتنفيذ توصيات عملية التدقيق؟ هل تكش� � ��ف وتفتش احلكومة
املركزي� � ��ة عل� � ��ى املمارس� � ��ات املالية اخلاطئة في الهيئ� � ��ات احمللية؟ هل ميك� � ��ن للحكومة املركزية الوص� � ��ول الى كافة
الس� � ��جالت واملعامالت املالية على املس� � ��توى احمللي؟ هل ميكنها طلب اي معلومة؟ ه� � ��ل تفحص احلكومة املركزية
والهيئات الرس� � ��مية املركزية فعالية التدقيق الداخلي في الدوائر اخملتلفة على املس� � ��توى احمللي وهل توفر الدعم
الفني والتقني لهم؟
بحك���م القانون يستطيع ديوان الرقابة املالية واالدارية الوصول إلى كافة السجالت املالية واإلدارية ،وال يجد الديوان
صعوب���ة في الوصول لهذه السجالت في الهيئات احمللية الكبرى املصنفة (أ) بسبب مأسستها بطريقة إدارية ومالية
مدروسة؛ ولكن يواجه الديوان معيقات جمة أمام الوصول الى السجالت املالية في اجملالس القروية التي تعاني من
ع���دم الوعي وعدم التنظيم املؤسسي وضعف القدرة املالية التي حتول دون تعيني طاقم تنفيذي متخصص ،وبالتالي
هذا يعيق الوصول إلى السجالت املالية واإلدارية التي قد تكون غير موجودة أص ً
ال؛ وفي هذه اجملالس توجد مخالفات
إدارية ومالية هائلة حيث تتركز كافة السجالت واألموال واإلدارة بيد شخص واحد ،مما يسهل عليه إخفاء أية وثائق.77
وأش���ار السيد صالح مصل���ح القائم باعمال مدير عام قطاع احلكم احمللي في ديوان الرقاب���ة ،أن من أولويات إجراء
التدقيق في ديوان الرقابة هو التأكد من فحص الرقابة الداخلية في الهيئة ،وهذا أيضاً ما ورد في مهام ديوان الرقابة
املنصوص عليها في قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية« :التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش واملتابعة الداخلية
في املراكز املالية كافة في السلطة الوطنية مبمارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها
للتثبت من كفاءتها ودقتها في حتقيق األهداف املقررة له» ،وعلى صعيد الهيئات احمللية فهناك الكثير منها تخلو من
مدققني داخليني أو وحدات تدقيق داخلي وهذه إشكالية لم يعاجلها قانون الهيئات احمللية ،ولم يلزمها بان يكون لديها
مدققني داخليني أو وحدات تدقيق داخلي.
وف���ي هذا السياق يقوم الديوان بدوره بتقدمي الدعم الفن���ي للهيئات التي تبدي استعداداً لتعيني مدققني داخليني أو
إنش���اء وح���دات تدقيق ورقابة داخلية ،حيث ساعد الكثير من الهيئات في بناء وحدات رقابة داخلية وفي إعداد دليل
إجراءات ووصف مهام للتدقيق الداخلي؛ وااللتزام بتوصيات الديوان ال يعتبر كام ً
ال من قبل كل الهيئات احمللية التي
يدق���ق عليه���ا الديوان ،بل أن العديد منها ال يلتزم؛ وهذا ما وثقه تقري���ر الديوان السنوي في اجلزء اخلاص بالهيئات
احمللية ،وكذلك األمر بالنسبة لتجاوب الهيئات احمللية بتوصيات وزارة احلكم احمللي ،الذي يعتبر التزاماً جزئياً.78
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 .8التحقيق في قضايا الفساد

القدرة

الفعالية

تق���وم هيئة مكافحة الفساد منف���ردة او بالتعاون مع ديوان الرقابة اإلدارية بالكش���ف والتحقيق في قضايا الفساد
بشك���ل عام ،وم���ن ضمنها قطاع الهيئات احمللية ،فهناك العديد من قضايا الفساد في الهيئات احمللية التي أحيلت
للهيئة من قبل الديوان ،والتي مت حتويلها إلى محكمة جرائم الفساد؛ كما أن هناك قضايا أخرى مت التحقيق فيها
مباشرة من قبل الهيئة عن طريق التوجه إلى الهيئات احمللية ،أو عن طريق شكاوى قدمت للهيئة ومت التحقيق فيها
وإحالتها إلى محكمة جرائم الفساد ،حيث صدر حكم بخصوصها.
 8.1هل هناك أطراف أو أجس� � ��ام لديها القدرة على التفتيش والكش� � ��ف عن قضايا الفساد؟ ما هي هذه األجسام
وما هو الدور الذي تقوم به؟

هيئة مكافحة الفساد

من���ح قان���ون مكافحة الفساد املعدل هيئ���ة مكافحة الفساد احلق في التحقيق في الشك���اوى التي تقدم عن جرمية
الفساد ،والتحقق من ش���بهات الفساد التي تقترف من األش���خاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون ،باإلضافة إلى
القي���ام بأعمال التحري وجمع اإلستدالالت بشأنها والكشف ع���ن اخملالفات والتجاوزات وجمع األدلة و املعلومات
اخلاصة بذلك ومباش���رة التحقيق والسير في اإلجراءات اإلدارية و القانونية الالزمة ،وفقا ألحكام قانون مكافحة
الفساد والتشريعات ذات العالقة؛ ويحق لها ايضاً مالحقة كل من يخالف أحكام القانون ،واتخاذ التدابير القانونية
ف���ي سبي���ل ذلك ،واستدعاء الشهود واملعنيني من املوظفني العموميني أو موظفي القطاع اخلاص أو أي ش���خص له
عالقة لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجرمية فساد؛ وطلب أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو
معلومات أو اإلطالع عليها أو احلصول على صور منها ،من اجلهة املوجودة لديها ،مبا في ذلك اجلهات التي تعتبر
كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات القانونية النافذة.
وللهيئ���ة أيضاً أن تباش���ر التحريات والتحقيقات الالزمة ملتابع���ة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على
إخب���ار أو ش���كوى ترد إليها من أية جهة ،كم���ا ويحق للهيئة أيضاً حق حتريك الدع���اوى اخلاصة باجلرائم احملددة
بالقانون من خالل النيابة العامة ،ومباشرتها وفقا ألحكام القانون والتشريعات األخرى ذات العالقة ،وال تقام هذه
الدع���اوى ،إال ف���ي األحوال املبينة في القانون ،و ال يج���وز وقف الدعوى بعد حتريكها أو التن���ازل عنها أو تركها أو
79
التصالح عليها إال في احلاالت احملددة في القانون.
مم���ا تقدم يتب�ي�ن أن القانون ضمن للهيئة آلي���ات متعددة وفعالة متكنها من التفتي���ش والكشف عن حاالت الفساد
بشكل فعال.

ديوان الرقابة املالية واإلدارية
منح قانون ديوان الرقابة اإلدارية واملالية الديوان الصالحيات القوية التي متكنه من أداء عمله في الرقابة والتفتيش
بشكل فعال ،فحسب القانون ال يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان ،وتلتزم جميع اجلهات اخلاضعة لرقابة
الديوان بالتعاون الكامل والتام فيما يطلب الديوان منها؛ ويحق لرئيس الديوان تأليف جلان مؤقتة للرقابة أو التفتيش
أو التحقي���ق ،أو جل���ان للدراسة واإلستقص���اء برئاسة مفتش ،وتفويضها مبهام أو قضاي���ا محددة تدخل ضمن مهام
الديوان وصالحياته ،وتقدمي نتائج أعمالها إليه؛ وحدد القانون هدف الديوان بضمان سالمة العمل واإلستقرار املالي
واإلداري ف���ي السلطة الوطنية ،بسلطاتها الثالث ،التنفيذي���ة ،التشريعية ،والقضائية ،وكشف أوجه اإلنحراف املالي
واإلداري ،مب���ا فيها ح���االت إستغالل الوظيفة العامة ،والتأكد من أن األداء الع���ام يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة
واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة ،وفي حدودها وأنه ميارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة.
79
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قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة 2005

وزارة احلكم احمللي
وذلك عن طريق وحدات التوجيه والرقابة املوزعة في مكاتب الوزارة في احملافظات ،والتي تقوم بالتدقيق السنوي
عل���ى الهيئ���ات احمللية ،ولك���ن تدقيقها كما ذكرنا سابقاً هو تدقي���ق عام وال يتناول التفاصيل ،الت���ي يتناولها ديوان
الرقابة املالية واإلدارية أو هيئة مكافحة الفساد.

الفعالية
 8.2هل هناك فعال قضايا فس� � ��اد على املستوى احمللي مت التحقيق فيها و معاجلتها؟ هل هناك قضايا فساد مت
الكشف عنها من قبل اإلعالميني أو هيئات مكافحة الفساد؟ ما هي عدد القضايا التي مت كشفها والتحقيق فيها
خالل السنة املاضية؟ ما هي عدد التحقيقات التي نتجت عنها مالحقات قضائية؟
من خالل التدقيق الذي رصده التقرير السنوي لديوان الرقابة للعام  ،2012أشار إلى انه من بني  28شكوى تابعها
الدي���وان ف���ي قطاع الهيئات احمللية ،مت حتويل  17ملف منها لهيئة مكافحة الفساد بسبب وجود ش���بهات اختالس
وسرقة واستغالل للمال العام.80
وق���د أكدت مدير ع���ام الشؤون القانونية في هيئة مكافح���ة الفساد ،أن الهيئة حققت ف���ي قضايا فساد في بعض
الهيئ���ات احمللية ،وقد أحيل بعضها إلى محكمة مكافحة الفساد ،وقد كانت اغلب القضايا عبارة عن إساءة ائتمان
واخت�ل�اس ،وف���ي أغلب األحيان يكون املتهمون من اجلب���اة وأمناء الصندوق ،وأن السبب ف���ي ذلك يعود إلى غياب
املأسسة في الهيئات احمللية.81

 .9رفع الوعي في مجال مكافحة الفساد والضغط
القدرة

الفعالية

تعم���ل العديد من املؤسسات الرسمي���ة ومؤسسات اجملتمع املدني ذات االختصاص ،عل���ى تنفيذ برامج ومبادرات
تهدف الى رفع الوعي العام في مجال مكافحة الفساد ،وعلى الرغم من التنسيق بني بعض األطراف لذلك ،اال انها
غي���ر كافية؛ كما لم تب���ادر أي من املؤسسات املنفذة لهذه البرامج بقياس األث���ر ملبادراتها ،باستثناء احلصول على
بعض املؤش���رات مثل ارتفاع عدد الشكاوى على الهيئات احمللية ،وما يجدر ذكره أيضا أن اإلعالم احمللي لم يأخذ
دوره املتوقع في رفع الوعي العام والتثقيف في مجال مكافحة الفساد.

القدرة
 9.1ما مدى قدرة األطراف اخملتلفة كهيئة مكافحة الفس� � ��اد ،وس� � ��ائل اإلعالم ،مؤسسات اجملتمع املدني في رفع
وعي املواطنني على املستوى احمللي حول مكافحة الفساد وأساليب الضغط؟ هل تنفذ تدريبات لرفع وعي ممثلي
الهيئات احمللية؟ وهل يوجد التنسيق بني األجسام اخملتلفة لرفع الوعي على املستوى احمللي؟
املؤسسات الرسمية :هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة املالية واإلدارية ووزارة احلكم احمللي
إن رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب واملشاركة اجملتمعية هو احملور الثالث من محاور اإلستراتيجية الوطنية
 80التقرير السنوي لديوان الرقابة ،مصدر سابق
 81رشا عمارنة ،مصدر سابق
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ملكافح���ة الفساد لألع���وام  2014-2012التي صاغتها هيئة مكافحة الفساد82؛ كم���ا وينص قانون مكافحة الفساد
املعدل ،على أن من مهام الهيئة القيام بتوعية اجملتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية ،وتبصيره مبخاطر
جرائ���م الفساد ،وآثارها على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وكيفية الوقاية منها ومكافحتها ،وذلك
من خالل :جمع املعلومات املتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات،
و تبادلها مع اجلهات والهيئات املعنية في مكافحة الفساد في الداخل واخلارج وفقا للتشريعات النافذة؛ والتنسيق
م���ع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزي���ز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائ���م الفساد ،وحتديث آليات
ووسائ���ل مكافحتها؛ والتنسيق مع وسائل اإلعالم؛ والعمل على تعزي���ز إسهام و مشاركة منظمات اجملتمع املدني و
املؤسس���ات التعليمي���ة في األنشطة املناهضة للفساد ،و إيجاد توعية عامة مبخاطرها و آثارها ،وتعزيز ثقافة عدم
التسامح مع الفساد واملفسدين؛ وإعداد نشرات دورية تبني مخاطر الفساد والواسطة واحملسوبية على مؤسسات
السلطة الوطنية وإداراتها العامة.
وتق���وم الهيئ���ة بتنفيذ عدد م���ن النشاطات التوعوية في مج���ال مكافحة الفساد ،مثل إعداد وتوزيع البروش���ورات،
والتنسي���ق مع املؤسس���ات اإلعالمية لعقد ورش عم���ل لإلعالميني ،لتوعيتهم مبكافحة الفس���اد كما هو احلال مع
مؤسس���ة أمني وبياالرا؛ ونفذت الهيئة عدد من اللق���اءات اجملتمعية ،لرفع وعي اجملتمع احمللي بالفساد ومخاطره
واشكاله وكيفية التبليغ عنه وللتعريف ايضاً بالهيئة ومهامها وصالحياتها.
وعلى الرغم من أن قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية لم ينص على أن من مهام الديوان القيام بالتثقيف والتوعية
ملكافح���ة الفس���اد ،أو توفير آليات تساعده في سبيل ذلك ،اال انه يساهم في رفع الوعي ملكافحة الفساد عن طريق
اإلعالنات اإلذاعية والنشرات اإللكترونية املوجودة على صفحته.
وكذا األمر بالنسبة لوزارة احلكم احمللي ،حيث ش���ارك ديوان الرقابة وزارة احلكم احمللي في تنفيذ  12ورشة عمل
توجيهي���ة متخصص���ة ،ملوظفي الهيئات احمللية؛ كم���ا جرى توقيع اتفاقية بني هيئة مكافح���ة الفساد ووزارة احلكم
احملل���ي ،حتت عنوان اخلطة املشتركة لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،للفترة 2014-2012؛ وضمن
ه���ذه اخلطة ش���ارك الديوان في ثالث ورش���ات عمل مركزية للهيئات احمللية ،في ش���مال ووس���ط وجنوب الضفة
نفذته���ا هيئ���ة مكافحة الفس���اد ،ومبشاركة وزارة احلكم احملل���ي ،مت خاللها تدريب وتوعية كاف���ة أعضاء مجالس
الهيئات احمللية املنتخبة ،بأشكال الفساد التي من املتوقع أن تواجههم ،وتوعيتهم بالقانون وبأعمال الهيئة وتعريفهم
على آليات مكافحة الفساد في قطاع الهيئات احمللية.83
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هيئة مكافحة الفساد .اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد .2014-2012
البرغوثي :وزارة احلكم احمللي ،مصلح :ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وعمارونة :هيئة مكافحة الفساد .مقابالت شخصية

وسائل اإلعالم واجملتمع املدني
وسائل اإلعالم:

إن الواقع الفعلي لإلعالم والصحافيني يكشف عن العديد من املعيقات والتحديات التي تعكس ضعف دور اإلعالم
في مكافحة الفساد ،ورفع الوعي به ،وحتول دون تغطية فاعلة من قبل اإلعالميني لقضايا الفساد ،وتتجلى املعيقات
الت���ي حت���ول دون هذه التغطية أو ال���دور الفاعل ،في احلق في الوصول للمعلوم���ات ،واملطالبة بها وتداولها وحرية
نشره���ا؛ فيقع على اإلعالميني مسؤولية كبيرة في تشكيل الرأي العام ،ومحاوالتهم في البحث واالستقصاء وبذل
اجله���د للوصول للحقائق والبيانات املطلوبة بشكل كبي���ر ،اال ان الواقع الفلسطيني ليس كذلك ،حيث أن اإلفصاح
عن املعلومات لم يشرع بعد ولم يتحول لقانون يحمي مطالباتهم ويقويها.84
وحت���ى اآلن ال توج���د آليات لتوفير احلماي���ة للصحفي وتوفير املعلومات املطلوبة ل���ه ،أو غطاء لتسليحه مبعلومات
كافي���ة حول التعامل مع قضايا الفساد وتعاطي احملاكم معها ،كما ويفتقد العديد من الصحفيني للمهارات الفعلية
ف���ي االستقص���اء والتحقق والتوثيق ،وللوع���ي القانوني وحدود املسؤولي���ة االدبية والقانونية ف���ي تناولهم للقضايا
اخملتلف���ة في مجال الفس���اد ،ويعكس والواقع الفعلي للصحفي أيضاً خوفه ورقابت���ه الذاتية ،وفوضى التعسف في
استخ���دام القوان�ي�ن والتي على رأسها قانون العقوب���ات الساري والذي يتيح للنائب الع���ام ايقاف الصحفي مؤقتاً،
وكذلك اش���كاليات التشهير ،والتي تردع االعالميني عن ذكر املشتبه بهم بالفساد قبل صدور حكم باإلدانة لهم من
محكمة مختصة.
وعل���ى الرغم من مزاحم���ة وسائل اإلعالم االجتماعي للوسائل التقليدية ،واخذه مواقع متقدمة في الوصول للرأي
العام  ،ورغم ما تأكده كافة االرقام بجدوى النشر االلكتروني ،اال ان استثمار مثل هذه الفرص من قبل االعالميني
والصحفي�ي�ن الفلسطيني�ي�ن الزال���ت في بداياته���ا ،وال زالت تخوف���ات الصحفيني حاضرة ،خاص���ة في مالحقات
االجهزة االمنية التي تطال البعض على خلفيات مختلفة ،والتي أكدت وزارة الداخلية أن هذه املالحقات هي اعمال
فردي���ة وغير مستندة الى سياسات مقصودة؛ وباملقابل هنالك العديد من الصحفيني الذين يلجأون الى االثارة من
خ�ل�ال عناوين او جم���ل تفتقد للحجج القوية ولالسن���اد القانوني ودون األخذ بعني االعتب���ار احترام خصوصيات
85
االفراد أثناء تغطيتهم لقضايا حساسة مثل الفساد.

مؤسسات اجملتمع املدني
عمل���ت مجموعة من مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطينية في حق���ل مكافحة الفساد ورفع الوعي بقضايا الفساد
بشك���ل ع���ام ،وفي رفع الوعي ملكافحة الفس���اد في قطاع الهيئات احمللية بشكل خ���اص ،ونذكر على سبيل املثال ال
احلصر هذه املؤسسات:
1 .1مؤسسة أمان :وهي تعتبر من مؤسسات اجملتمع الفاعلة في استهداف الهيئات احمللية ،حيث يتلخص الهدف
االستراتيج���ي ألم���ان ضمن قطاع الهيئات احمللي���ة ،بتعزيز بيئة عمل هيئات احلكم احملل���ي لتحد من انتشار
جرائم الفساد وتساهم في الكشف عنه  .وفي هذا اإلطار نفذت املؤسسة نشاطات متعددة منها:
تطوير وأقلمة مدونة سلوك للفئات املستهدفة ،تطوير ميثاق تقدمي اخلدمة ،إطالق حملة املواطنة بضرورة اإلبالغ
ع���ن أي���ة ممارسات فساد من قبل املواطنني او العاملني في الهيئ���ات احمللية ( كسرقة او إهدار املياه او الكهرباء او
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تخري���ب للممتلكات العام���ة او التالعب في إدارة العط���اءات)؛ وقامت بتنفيذ العديد من ال���دورات التدريبية حول
آليات تضمني نظم ومبادئ النزاهة والشفافية في اإلجراءات اإلدارية واملالية؛ وتعزيز مبادئ الشفافية :مثل تنفيذ
حم�ل�ات ضغط باجتاه تبني سياسة علنية اجتماعات الهيئات احمللية ،وضرورة اإلفصاح عن الذمة املالية ألعضاء
الهيئة احمللية؛ وتعزيز منظومة املساءلة والرقابة :عن طريق إعداد دليل استرش���ادي لنظام ش���كاوى ،وإعداد دليل
استرشادي للرقابة والتدقيق الداخلي ،وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية حول مهارات استقبال ومعاجلة ومتابعة
الشك���اوى؛ وكذل���ك حول مهارات الرقاب���ة والتدقيق على االلت���زام بقيم النزاهة ومب���ادئ الشفافية في اإلجراءات
املالي���ة واإلداري���ة؛ وإعداد دليل جلسات االستماع للهيئ���ات احمللية ،وعقد دورات تدريبي���ة حوله ملسؤولي الهيئات
احمللي���ة وممثلي اجملتمع احملل���ي ،وعقد دورات تدريبية لالعالم حول مهارات إعداد التحقيقات الصحفية املتعلقة
باخلدمات املقدمة من قبل الهيئات احمللية.
2 .2امللتقي الفكري العربي بالشراكة مع مؤسسة أمان.
3 .3مؤسسة بياالرا :وقد نفذت العديد من املبادرات في رفع الوعي والتثقيف ضد الفساد ،بالشراكة مع مؤسسات
رسمي���ة مثل هيئة مكافح���ة الفساد ،ومؤسسات مجتم���ع مدني مثل مؤسسة أمان ،وكذل���ك بعض اجلامعات
الفلسطينية.
4 .4اجلامع���ات :تقوم عدد من اجلامعات الفلسطيني���ة ،ومببادرة من مؤسسة أمان بتدريس منهاج لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد ،يستند إلى الكتاب املرجعي الذي أعدته مؤسسة أمان.

الفعالية

 9.2ما مدى فعالية رفع الوعي والتثقيف العام ،وحمالت الضغط في مكافحة الفساد في الواقع؟ هل هناك دعم
لهذه املبادرات من قبل املستويات العليا في الهيئات احمللية؟ هل توجد أمثلة على ارض الواقع في التزام الهيئات
احمللية في نتائج املبادرات؟ ومتابعة تنفيذها؟
ل���م تق���م أي من اجلهات التي استهدفت الهيئات احمللية او اجملتمع احملل���ي مبتابعة التغيير الذي أحدثته برامجها،
وف���ي أغل���ب االحيان كانت تقوم بعمل تقييم في نهاية النشاط الذي ك���ان يعكس اكتساب بعض املهارات ،وفي كافة
احل���االت ،اجمع القائمون في املؤسس���ات الرسمية وغير الرسميه ممن يقوموا باسن���اد الهيئات احمللية بالتدريب
والتثقي���ف ،وج���ود تعاون من قبل املستويات العليا في الهيئة احمللية؛ وعلى صعيد املؤسسات الرسمية فانها لم تقم
بقي���اس االثر ال���ذي احدثته برامجها في رفع الوع���ي بشكل مهني ،ولكن باملمارسة ،بدا جلي���ا هذا االثر وذلك من
خ�ل�ال االرتف���اع امللحوظ في عدد الشكاوى ونوعيتها املرفوعة ضد بع���ض الهيئات احمللية ،التي تلقت تدريب بهذا
اخلصوص.86
أما على صعيد مؤسسات اجملتمع املدني ،فقد جندت بعد تنفيذ برامجها آليات لضمان دميومة املهارات املكتسبة،
ً
فمث�ل�ا مؤسس���ة أمان ،قامت بتشكي���ل مجموعة محدث���ي التغيير في كل بلدي���ة ،كأداة م���ن أدوات املناصرة لتبني
مخرج���ات وتوجه���ات البرنام���ج ،وكذا احلال ف���ي التدريبات التي نفذته���ا هيئة مكافحة الفس���اد ،بالتعاون ما بني
مؤسس���ة ام���ان ومؤسسة أريج ،مت تشكيل ما سمي بلجان النزاه���ة من أجل خدمة أفضل ،وهي مشكلة من اجملتمع
احمللي ،وتقوم مبراقبة تنفيذ الهيئات احمللية للدور املناط بها في القانون.
ورمب���ا يع���ود سبب عدم القدرة عل���ى قياس األثر للمشاري���ع املنفذة إلى حداث���ة التجربة في تنفيذ ه���ذا النوع من
النشاطات ،باإلضافة إلى حداثة اجملالس احمللية املنتخبة واملستهدفة في هذه البرامج.

86
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القدرة

الفعالية

هن���اك العديد من مؤسس���ات اجملتمع املدني التي تعمل ف���ي حقل مبادرات املساءلة اجملتمعي���ة في قطاع الهيئات
احمللية ،تقوم أغلبية هذه املؤسسات بتنفيذ هذه املبادرات «املشاريع» بتمويل من مؤسسات دولية مانحة ،وتستخدم
ه���ذه املشاري���ع ع���دة أدوات مساءلة ورقابة عل���ى الهيئات احمللية مث���ل بطاقات رأي املواطنني وف���رق الرقابة على
املوازن���ة ،وبسب���ب حداثة اجملالس احمللية واملنتخب���ة ،وبسبب حداثة مفهوم املساءل���ة اجملتمعية ،لم تقم مؤسسات
اجملتم���ع املدن���ي او املؤسسات املانحة ،بقياس أثر ه���ذه املشاريع على الهيئات احمللية ،م���ن حيث تغيير املسلكيات
وتأثي���ر املواطنني فيها ،ولك���ن ميكن التأكيد على قدرة هذه املؤسسات ،على ايج���اد ثقافة مجتمعية داخل الهيئات
احمللي���ة واجملتم���ع احمللي ،قوامها أهمية رقابة ومساءلة املواطنني للهيئ���ات احمللية واألثر الذي ميكن حتقيقه ،من
حيث انتهاج الهيئات احمللية ألساليب اإلدارة فيها بالشراكة مع املواطنني.

القدرة
 10.1ما مدى فعالية دور مؤسسات اجملتمع املدني في دعم املساءلة اجملتمعية ومساءلة ممثلي الهيئات احمللية؟
( بطاقات رأي املواطنني ،التدقيق االجتماعي ،بطاقات التقييم اجملتمعي ،فرق الرقابة على املوازنة العامة)
يعتبر مفهوم املساءلة اجملتمعية من املفاهيم حديثة التداول والتطبيق في قطاع الهيئات احمللية في فلسطني.
وق���د عرف البن���ك الدولي املساءلة اجملتمعية بأنها أسلوب إدارة يشرك املواطنني ومنظمات اجملتمع املدني ووسائل
اإلع�ل�ام وغيره���ا من األطراف الفاعلة غير احلكومية ،في محاسبة احلكومة عن قراراتها وأفعالها ،وال سيما فيما
يتعلق باستخدام املوارد العامة وإدارتها ،وهي وسيلة تدفع احلكومة إلى العمل مبزيد من الكفاءة من اجل مواطنيها
بالسم���اح لهم بالتعبيرعن آرائهم وإتاحة الف���رص أمامهم ،وذلك كي يعرضوا احتياجاته���م بوضوح ،ويراقبوا أفعال
احلكومة من صنع السياسات ،إلى إدارة شؤون املالية العامة وتقدمي اخلدمات العامة ،ومن اإلعراب عن رضاهم عن
إدارتها أو عدم رضاهم إلى اقتراح إجراءات تصحيحية .وميثل هذا املستوى من املشاركة سمة متزايدة األهمية في
عملي���ة إحالل الدميقراطية ،والتي تكمل على نحو ال غنى عن���ه ادوار املمثلني املنتخبني وأنظمة احملاسبة الداخلية
باحلكومة.87
عملت العديد من مؤسسات اجملتمع املدني في فلسطني على تطوير مفهوم املساءلة اجملتمعية ،وتنفيذ عدة مشاريع
ف���ي هذا احلقل في قطاع الهيئ���ات احمللية ،وذلك إما بشراكات اقليمية ،او بدعم م���ن مؤسسات مانحة مثل (الهيئة
األملانية للتعاون اإلمنائي  ،)GIZو مؤسسة ( CHFالدولية) املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( .)USAID
تعتب���ر مؤسس���ة أم���ان عضواً في ش���بكة املساءل���ة اجملتمعي���ة بالعال���م العرب���ي ( ،)ANSA – Arab Worldوهي
الشبك���ة اإلقليمي���ة األولى في العالم العرب���ي ،التي ُتعنى وتهتم مبجال املساءلة اجملتمعي���ة وتستهدف كافة األطراف
الواج���ب تفاعلها ،إلجن���اح وتعميم مفاهيم وآليات املساءلة اجملتمعية في العال���م العربي ،وهم على وجه اخلصوص،
احلكومة،اجملتمع املدني ،اإلعالم ،والقطاع اخلاص؛ وتركز الشبكة مجهوداتها حول محاور احلق في احلصول علي
املعلومات ،شفافية املوازنة ،حرية تكوين اجلمعيات وحتسني تقدمي اخلدمات؛ وتضم الشبكة في عضويتها ،ممثلني
عن (  )7دول عربية (املغرب ،تونس ،مصر ،فلسطني ،األردن ،لبنان ،اليمن).
وق���د نشط���ت مؤسسة أمان في مجال املساءل���ة اجملتمعية في قطاع الهيئات احمللية بتنفيذ ع���دة مبادرات ومشاريع
مث���ل تشكيل (جل���ان النزاهة من اجل خدمة افضل) ،ضم���ن مشروع النزاهة من اجل الفق���راء والذي استهدف اربع
بلديات ،ومت تشكيل هذه اللجان مببادرة عدد من ممثلي اجملتمع املدني ،للعمل سويا بالشراكة مع البلديات على رسم

 87البنك الدولي .مساندة املساءلة االجتماعية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :دروس مستفادة من التحوالت السياسية واالقتصادية
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السياسات العامة للبلدية ،وحتديد احتياجات اجلمهور ،والرقابة على أعمال البلدية ومساءلتها ،فيما يتعلق بتقدمي
اخلدمات لكافة فئات اجملتمع ،بعدالة ومساواة ونزاهة.
وقام���ت مؤسسة امان باع���داد دليل جلسات االستم���اع واملساءلة للهيئات احمللية وذلك به���دف تعزيز دور املواطنني
واملنظمات االهلية في الرقابة على اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية .
وقام البرنامج اإلمنائي (الهيئة األملانية للتعاون اإلمنائي  )GIZبتطوير منجهية تهدف إلى تنفيذ بعض آليات املساءلة
اجملتمعي���ة في (  ،)17بلدية في الضفة الغربية وقطاع غ���زة ،حيث جرى حتديد نقاط التدخل الرئيسية ،فيما يتعلق
مبفاهي���م الشفافية واملشاركة واالستجابة واملتابعة؛ والغاية م���ن ذلك هي تشجيع وبناء عالقة ايجابية بني املواطنني
والهيئات احمللية ،حول عمليات صنع القرار وتوفير اخلدمات البلدية؛ ولهذه الغاية ،جرى تطبيق مجموعة من أدوات
املساءل���ة اجملتمعية اخملتلفة مثل (جلس���ات استماع عامة ،بطاقات التقييم اجملتمعي ،وميث���اق املواطن)؛ وقد نفذت
الهيئ���ة األملاني���ة هذه املشاريع بالشراكة م���ع  6مؤسسات مجتمع مدني هي( :الهيئ���ة االستشارية لتطوير املؤسسات
غي���ر احلكومية ،املرك���ز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات في غزة ،املرك���ز الفلسطيني لالتصال والدراسات
التنموي���ة في اخلليل ،جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات اجملتمعية في خانيونس ،املركز الفلسطيني للسالم
والدميقراطية في رام الله ،وجمعية احلياة واألمل في جباليا) ،وبشراكة رئيسية مع وزارة احلكم احمللي ،وبالتعاون مع
صندوق إقراض البلديات ،واالحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية ،ووسائل اإلعالم ،وشركاء دوليني.88
وهناك العديد من مؤسسات اجملتمع املدني التي نفذت مبادرات في موضوع املساءلة االجتماعية ،مت التعرف اليها
عن طريق استمارة صممت خصيصاً لصالح هذه الدراسة ،وقد كان من ابرز هذه املؤسسات:
امللتق���ى الفك���ري العربي ،مؤسسة بي���االرا :بالشراكة مع مؤسسة أم���ان وأخرى مع هيئة مكافح���ة الفساد وكذلك
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.
مرك���ز احلي���اة لتنمية اجملتمع املدن���ي – نابلس :بالشراكة مع معهد األبحاث التطبيقي���ة – القدس  ،مركز اخلدمة
اجملتمعية – جامعة النجاح الوطنية  ،جمعية يالو للدراسات واألبحاث  ،منتدى شارك الشبابي .
وق���د استخدم���ت ع���دة أدوات للمساءلة أيضا في هذه املشاري���ع ،مثل بطاقة رأي املواطن�ي�ن حول بعض اخلدمات
العام���ة ،املقدم���ة من اجمللس البلدي ،ح���وارات ومناظرات متلف���زة ،والرقابة على املوازنة العام���ة ،وقياس التغيير
ف���ي االجناز؛ وهناك بعض املؤسسات التي ش���كلت جلان نزاهة محلية من مجموعات ش���بابية للرقابة على أعمال
الهيئات احمللية.

الفعالية
 10.2ما مدى جناح املبادرات املنفذة من قبل اجملتمع املدني في مس� � ��اءلة ومحاس� � ��بة الهيئة احمللية؟ هل توجد
أمثلة لتجاوب الهيئات احمللية لهذه املبادرات كاتخاذ قرارات أو تغيير في السلوكيات؟
الق���ى تنفي���ذ مبادرات املساءل���ة اجملتمعية من قبل مؤسسات اجملتم���ع املدني تشجيعاً وجتاوباً م���ن بعض الهيئات
احمللي���ة ،بينم���ا ك���ان هناك تباطؤاً في هيئ���ات محلية أخرى ،وعل���ى الرغم أن بعض املؤسسات أش���ارت إلى بعض
االنعكاس���ات االيجابية في بع���ض الهيئات احمللية الناجتة عن مشاريع املساءلة اجملتمعية مثل إقدام بعض الهيئات
احمللي���ة بنش���ر موازناته���ا ونشاطاتها للعام���ة ،والشروع بحل اإلش���كاليات التي مت طرحها عل���ى ارض الواقع أثناء
التنفي���ذ؛ إال أن حداث���ة املوضوع ال تعطي في الوق���ت احلاضر تقييماً موضوعياً النعكاس���ات وآثار هذه املشاريع،
باستثناء إشاعة ثقافة املساءلة اجملتمعية ،فعملياً أطول عمر زمني ملثل هذه املبادرات هو سنتني.
ولك���ن م���ا تؤكده العديد من املؤسس���ات وخاصة املبادرات املنف���ذة من قبل مؤسسة  GIZأن���ه سيجري تقييم لهذه
املب���ادرات وأثره���ا على الهيئات احمللية ف���ي بداية العام املقبل ،وبعد تنفي���ذ أدوات املساءلة اجملتمعية سيتم العمل
على تعميمها من خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات ،كما سيتم الترويج لبعض آليات املساءلة اجملتمعية على
املستوى الوطني ،ومأسستها عن طريق ربطها بالسياسات والتشريعات املعمول بها ضمن اإلطار القانوني.
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ورقة تعريفية صادرة عن مؤسسة  GIZبخصوص مشاريعها في قطاع الهيئات احمللية.

االستنتاجات
إستنتاجات عامة

االنتخابات احمللية:
تعتبر االنتخابات احمللية األخيرة (التي جرت في الضفة الغربية عام  )2013انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ،ولكنها
ل���م جترِ في موعدها الدوري ،حيث تأخرت لفترة طويل���ة بسبب االنقسام السياسي ،وبسبب عزوف حركة حماس
عن املشاركة بها ،ومت إجراءها في الضفة الغربية فقط في حني لم تسمح حكومة حماس املقالة إجراءها في غزة.
التشريعات:
-1

1نظ���م قان���ون انتخاب مجالس الهيئات احمللي���ة الفلسطيني رقم  10لسن���ة  2005وتعديالته عملية إجراء
االنتخاب���ات ،وح���دد مص���ادر متويل الدعاي���ة االنتخابية للمرش���حني ،ضمن معايير ش���فافة وعادلة بني
املرشحني ،كما ضمن املنافسة احلرة والفرص املتساوية في الوصول لالعالم ،ولكنه لم يضع سقفا مالياً
للحمالت الدعائية ،كما لم ينص على عالنية متويل احلملة االنتخابية للعامة ،واقتصر النص فقط على
تقدمي تقرير مالي مدقق من مدقق خارجي عن احلملة ،للجنة االنتخابات املركزية فقط.

-2

2كف���ل قانون الهيئات احمللية ،الشخصية االعتبارية املستقل���ة للهيئات احمللية ،إال أن القانون قيد الهيئات
احمللية في بعض اجلوانب مبركزية السلطة ،واش���ترط مصادقة وزارة احلكم احمللي على بعض قراراتها
مث���ل املوازن���ات السنوية ،ول���م يحل القانون مسألة تداخ���ل الصالحيات م���ع وزارات ومؤسسات تنفيذية
أخرى كالصحة ،الصناعة ،االقتصاد الوطني ،البيئة ،احملافظني ،والدفاع املدني.

-3

3ل���م تعمل وزارة احلكم احمللي على استكمال األنظمة املنصوص عليها بالقانون ،مثل النظام املالي ونظام
التوري���دات ،واكتفت الوزارة بالتعليمات الصادرة عن الوزي���ر بهذا اخلصوص ،على الرغم من أن القانون
األساس���ي ،أن���اط إص���دار األنظمة مبجلس ال���وزراء ،كم���ا أن وزارة احلكم احمللي لم تق���م بتحديث هذه
التعليم���ات الصادرة منذ التسعينيات ،ولم تقم مبواءمتها حس���ب خصوصيات اجملالس احمللية اخملتلفة،
كما هو احلال بالنسبة ألنظمة البناء ،مما أثر سلباً على أداء الهيئات احمللية.

-4

4كفل قانون الهيئات احمللية إشراف اجمللس احمللي على اجلهاز التنفيذي للهيئة ،عن طريق النص ،على أن
رئيس اجمللس هو الرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي ،وهو مسؤول أمام اجمللس.

املوارد املالية للهيئات احمللية:
هناك ضعف عام في ايرادات الهيئات احمللية ،فمن جهة ال يلتزم املواطنون بشكل عام بتسديد الضرائب املستحقة
عليهم ،ومن جهة أخرى تواجه الهيئات احمللية ضآلة حجم الضرائب والرسوم احملولة لها ،من السلطة املركزية.
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النزاهة واملساءلة والشفافية:
-1
-2
-3
-4
-5

1على صعيد تعزز قيم النزاهة ،حتى اآلن ال يوجد مدونات سلوك ألعضاء الهيئات احمللية والعاملني فيها،
في عدد كبير من الهيئات احمللية.
2م���ا زال���ت املشاركة اجملتمعية ضعيفة ف���ي أعمال الهيئات احمللية ،على الرغم م���ن ظهور بعض املبادرات
لتمك�ي�ن مشاركة اجملتمع احملل���ي مع الهيئات احمللية ،كما لم يكفل قان���ون الهيئات احمللية ولم ينص على
آليات مشاركة املواطنني في أعمال الهيئات احمللية.
3ج���رى تنظيم تقدمي الشكاوى بشكل عام في مؤسس���ات السلطة ،وليس بشكل خاص على /وفي الهيئات
احمللي���ة ،في القوانني ذات االختص���اص؛ فغالبية الهيئات احمللية تفتقر إلى وحدات ش���كاوى ممأسسة،
وتفتقر للنظام واللوائح املكتوبة مما يؤثر على جوانب املساءلة فيها.
4تلتزم اجملالس احمللية بتقدمي تقاريرها السنوية للوزارة.
5ال تلتزم غالبية الهيئات احمللية بنشر تقارير مالية وادارية عن أعمالها للمواطنني ،مما يحد من ش���فافية
أعمالها ،ويؤثر على حق املواطنني في احلصول على املعلومات املالية واإلدارية اخلاصة باجمللس.

القضاء والهيئات احمللية:
يلقي االختناق القضائي الذي تعاني منه احملاكم الفلسطينية بظالله ،على مجرى البت في القضايا اخلاصة
بالهيئ���ات احمللي���ة املنظورة أمام احملاكم اخملتصة ،وذلك على الرغم من انتداب قضاة من قبل مجلس القضاء
األعلى ،للمحاكم البلدية للهيئات احمللية ،ولكن هؤالء القضاة غير متفرغني.
مكافحة الفساد في أعمال الهيئات احمللية
-1
-2
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1فيما يتعلق مبحاكم الفساد فهي من اختصاص محكمة جرائم الفساد املتخصصة ،والتي تنظر في بعض
قضايا الفساد في قطاع الهيئات احمللية ،ولكنها أيضاً تعاني من التأخر في إصدار األحكام وجتاوز املدد
املنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
2ف���ي الوق���ت الذي تنشط فيه املؤسس���ات الرسمية اخملتصة ومؤسسات اجملتم���ع املدني ذات العالقة في
مجال رفع الوعي العام مبكافحة الفساد في قطاع الهيئات احمللية ،إال أن اإلعالم احمللي ال يزال ضعيفاً
في هذا اجملال نتيجة للمعيقات القانونية وعدم تراكم اخلبرة.

االستنتاجات اخلاصة ببلدية رام الله
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1ج���رت انتخاب���ات بلدية رام الله بالتنافس ب�ي�ن عدة قوائم ،مما وفر فرصة التنوع ف���ي متثيل اجمللس البلدي،
م���ن حيث الفصائل السياسية والديانة ومتثيل النساء ،مع التذكير مبقاطعة حركة حماس النتخابات اجمللس
كباقي اجملالس احمللية األخرى.
2يشرف اجمللس البلدي على اجلهاز التنفيذي من خالل رئيس اجمللس ،الذي ميارس دوره بآليات فعالة ،نظرا
الستن���اده ال���ى هيكلية واضح���ة ،وإجراءات عمل مفصلة ،ووح���دة تدقيق ورقابة داخلي���ة فاعلة ،حتت رقابة
اجمللس البلدي.
3ال توج���د مدونات سل���وك خاصة برئيس وأعضاء اجمللس البلدي في بلدي���ة رام الله ،ولكن يوجد مسودة قيد
الدراسة.
4ال توجد أنظمة مكتوبة خاصة بتضارب املصالح ،وتلقي الهدايا ،ألعضاء اجمللس البلدي والعاملني في البلدية.
5يوجد نظام شكاوى مقر من قبل اجمللس البلدي ،وهو فعال من حيث اإلجراءات.
6يعم���ل اجملل���س البلدي بإستراتيجية ورؤي���ة ورسالة واضحة ومنشورة ،ومصاغة بن���ا ًء على مشاركة مجتمعية
قائمة على حتديد األولويات.

7 -7قام اجمللس البلدي بإعداد املوازنة السنوية مبشاركة اجملتمع احمللي ،وباالستناد إلى خطة العمل السنوية.
8 -8يعمل اجمللس البلدي بتوفر املصادر املالية الضرورية الكافية ألعماله احلالية ،ولكن هذه املصادر ال تستطيع
سد احتياجات اخلطط التطويرية املستقبلية للمجلس احمللي ،والتي اعتمدت على منح دولية او من احلكومة.
9 -9تق���وم البلدي���ة بعق���د اجتماعات ل�ل�ادارات الداخلية للبلدية بشك���ل دوري ملتابعة تنفيذ خط���ط العمل ،اال ان
هن���اك حاج���ة الى ارساء نهج عمل يلزم االدارات بتقدمي تقارير دورية منتظمة وموقع عليها من قبل االطراف
املشاركة في االجتماع ،يتم ارشفتها وتوفيرها للجهات املعنية عند الطلب.
1010يعتم���د اجلهاز التنفيذي بآلية االجتماعات االسبوعية ل�ل�ادارة التنفيذية ،والتي يصدر عنها التقرير االداري
العام ،باإلضافة إلى تقدمي التقارير الربعية املكتوبة ،التي تقدم للمجلس عن طريق رئيسه.
1111تلتزم بلدية رام الله بنشر موازنتها السنوية بصورة واضحة للمواطنني ،مما يعزز شفافية االدارة املالية لها.
1212تلتزم بلدية رام الله باجراءات توظيف شفافة ،ومتماشية مع القوانني واللوائح واالنظمة ذات العالقة املعمول
بها.
1313يقدم موظفوا البلدية مهامهم بحيادية وموضوعية ،ولكن دون وجود مدونة سلوك تعزز ذلك.
1414يلتزم رئيس البلدية بتقدمي تقارير اسبوعية شفهية للمجلس احمللي ،وتقارير ربعية مكتوبة.
1515تعم���ل البلدي���ة بنظام مشتريات مقر من اجمللس البلدي ،ومتوائم م���ع متطلبات النزاهة والشفافية واحلد من
تضارب املصالح ،إلى حني إقرار الدليل املوحد للمشتريات في الهيئات احمللية من قبل وزارة احلكم احمللي.
1616تلت���زم البلدية بنظ���ام االبنية ومنح التراخيص الص���ادر عن مجلس الوزراء ،باإلضافة إل���ى اجراءات مكتوبة،
للتسهيل في هذا اجملال على اجلهات املنتفعة.
1717يدع���م اجملل���س البلدي واجلهاز التنفي���ذي ،فرص تنفيذ لق���اءات مجتمعية وفعاليات مشارك���ة املواطنني في
نشاط���ات الهيئة؛ وقد عقد اجمللس البلدي وألول مرة ف���ي الهيئات احمللية ،اجتماعاً علنياً ،وهناك نية لتكون
عالنية اجللسات ،ضمن خططه املستقبلية بشكل دائم ،مما يعزز نزاهة وشفافية أعمال اجمللس البلدي.
1818تعمل البلدية بنظام جمع ضرائب ورسوم محوسب ،ويقوم على الفصل في املهام مبا يضمن احلد من التالعب
واالبتزاز في هذا اجملال ،ويعزز سهولة مساءلة القائمني عليها ويكفل نزاهتهم.
1919تلت���زم البلدية بنشر كاف���ة القرارات الرسمية ،الص���ادرة عن اجمللس والنشاط���ات والفعاليات على صفحتها
االلكترونية ،وفي وسائل اإلعالم احمللي وصفحات التواصل االجتماعي.
2020حتت���اج بلدي���ة رام الله إلى املزيد من التطوير في مجال اخلدم���ات االلكترونية ،وخاصة املعامالت التي ميكن
اجنازها عبر الصفحة االلكترونية للبلدية.
2121أظه���ر االستفت���اء اخلاص ببعض اخلدمات املقدمة من قبل البلدية ،ضع���ف مستوى رضى املواطنني عن تلك
اخلدمات.
71

2222يتمت���ع اعضاء اجمللس البلدي باالستقاللية وع���دم التأثر بالضغوطات في اتخاذ قراراتهم في اجمللس ،وتنبع
هذه االستقاللية من قناعة األعضاء ،اال انها حتتاج الى تعزيزها مبدونة سلوك خاصة بهم.
2323ل���م يلتزم رئي���س وأعضاء اجمللس البلدي لبلدية رام الل���ه حتى تاريخه ،بتعبئة اق���رارات الذمة املالية املوزعة
عليه���م ،م���ن قبل هيئة مكافحة الفساد ،واملنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد املعدل؛ مع اإلش���ارة إلى
أن اجملل���س البل���دي اتخذ قراراً بتعبئة اقرارات الذمة املالية خالل عش���رة أيام كما أفاد بذلك رئيس اجمللس
البلدي في ورشة العمل التي عقدت ملناقشة مسودة هذا التقرير بتاريخ  .2014/1/27كما ال ميكن للمواطنني
بالقانون او باملمارسة احلصول على اية معلومات مالية عن اعضاء اجمللس البلدي.
2424بخص���وص محكم���ة بلدية رام الل���ه ،يعتبر تكليف قاض من مجل���س القضاء االعلى إلى جان���ب مهامه للنظر
ف���ي قضاي���ا البلدية ،يوم واحد في االسبوع ،غير كاف ،حيث أدى ع���دم التفرغ التام حملكمة البلدية ،إلى كثرة
القضايا املدورة في البلدية ،لتصل في الشهر الواحد إلى ما يقارب الـ  85قضية.
مهام اإلشراف والرقابة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1يوجد نظام للشكاوى في أكثر من مؤسسة متخصصة ولكن ال يوجد أي نظام متخصص للهيئات احمللية،
باستثن���اء جه���ة االختصاص (وزارة احلكم احمللي) ،وهي تطبق نظام الشك���اوى العام الصادر عن مجلس
الوزراء.
2تستقب���ل املؤسسات الرقابي���ة ومؤسسات اجملتمع املدن���ي ذات االختصاص ،ش���كاوى عديدة على قطاع
الهيئات احمللية ،وهي حتل في اغلبها ،وبعضها يفضي إلى محكمة جرائم الفساد.
3ال يوج���د ف���ي السلطة الوطنية نظ���ام متكامل للتدقيق الشامل ،على كافة الهيئ���ات احمللية ،فإما أن يكون
التدقيق فعلي شامل ولكنه مقتصر على بعض الهيئات كما هو احلال في عمل ديوان الرقابة ،أو انه تدقيق
عام وشامل ولكنه غير مفصل لكافة الهيئات احمللية ،كما هو احلال في تدقيق وزارة احلكم احمللي.
4ال تلتزم أغلب الهيئات احمللية بتوصيات نتائج التدقيق ،وذلك بسبب غياب اآلليات التنفيذية التي تلزمها
بذلك.
5تتف���اوت قدرات املؤسسات واجلهات ذات االختصاص ،برف���ع الوعي العام ضد الفساد ،وما زال اإلعالم
احمللي ضعيفا في هذا اجملال.
6ال تق���وم غالبي���ة املؤسسات اخملتصة برفع الوع���ي العام مبكافحة الفساد ،بقي���اس األثر ملبادراتها ومدى
التزام الهيئات احمللية بنتائجها.

اجملتمع املدني واملساءلة اجملتمعية
1 .1عمل���ت العدي���د من مؤسسات اجملتمع املدني في فلسطني ،بشكل منفرد ،او بالشراكة ،او بدعم من مؤسسات
دولية مانحة ،على تنفيذ عدة مشاريع في حقل املساءلة اجملتمعية لقطاع الهيئات احمللية.
2 .2مت استخ���دام أدوات املساءلة اجملتمعي���ة اخملتلفة في الهيئات احمللية املستهدفة مث���ل جلسات استماع عامة،
بطاقات التقييم اجملتمعي ،ميثاق املواطن ،فرق الرقابة على املوازنة.
3 .3هناك حالة من الثقافة العامة باجتاه املساءلة اجملتمعية ،تعززت بعد االنتخابات احمللية األخيرة ،والتي تعتبر
مؤشراً على بدء احلياة الدميقراطية للمجتمع ،بعد تعطل االنتخابات نتيجة االنقسام السياسي.
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التـوصيــات:
توصيات عامة:

1 -1دعوة القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ،إلنهاء حالة االنقسام السياسي وتغليب املصلحة العامة
عل���ى املصالح احلزبية ،وذلك إلعادة الدميقراطية للحالة الفلسطينية ،وإجراء االنتخابات احمللية بشكل
دوري في كافة األراضي الفلسطينية في مواعيدها احملددة بالقانون؛ وللسماح بإعادة احلياة إلى اجمللس
التشريع���ي ودوره في تعدي���ل وسن التشريعات التي مت���س حياة املواطنني بشكل ع���ام ،وحتديث وتطوير
التشريع���ات ذات العالق���ة بالهيئ���ات احمللية بشكل خاص مث���ل قانون الهيئات احمللي���ة ،وقانون املعارف،
وقانون األمالك ،وقانون احلرف والصناعات.
2 -2مطالب���ة احلكوم���ة الفلسطينية وبشك���ل خاص وزارة احلك���م احمللي ،وبالتعاون م���ع املؤسسات اخملتصة
ومؤسس���ات اجملتمع املدني ،صياغة سياسة عامة حتدد فيها الرؤية الفلسطينية ،لقطاع الهيئات احمللية
ش���كله ووظائفه ،وإقراره رسمي���اً من قبل احلكومة ،لتعزي���ز الالمركزية ،وتطوير امل���وارد املالية للهيئات
احمللية ،ما يشيع النزاهة والشفافية واملساءلة في عملها.
3 -3فض التداخل في الصالحيات واالختصاصات بني الهيئات احمللية والوزارات ذات االختصاص ،وخاصة
في مجال منح التراخيص واحلرف والصناعات.
4 -4استكم���ال األنظمة واللوائح املنصوص عليها ف���ي قانون الهيئات احمللية كالنظام املالي ونظام املشتريات،
وااللتزام بالقانون األساسي الذي ينص على إصدار األنظمة عن مجلس الوزراء ،وليس عن الوزارة.
5 -5تعزي���ز قيم النزاهة ف���ي الهيئات احمللية من خالل العمل على إقرار األنظم���ة اخلاصة بتضارب املصالح
ومدونات السلوك لرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات احمللية.
6 -6تعزي���ز مب���ادئ الشفافية ف���ي الهيئات احمللية من خالل العم���ل على وضع إجراءات واضح���ة فيما يتعلق
بالوصول إلى املعلومات في اجملالس احمللية من قبل اجلمهور ،واعتماد سياسة النشر للتقارير واملوازنات
اخلاصة بالهيئات احمللية على الصفحات االلكترونية لها.
7 -7تعزي���ز نظم املساءلة في الهيئ���ات احمللية من خالل انشاء وحدات خاصة للشك���اوى في الهيئات احملليةـ
وحتديد اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى في اطار نظام خاص بذلك ،وتفعيل أدوات املساءلة اجملتمعية جتاه
الهيئات احمللية.
8 -8اقت���راح سياسات مالية أكثر فاعلية لتحسني إيرادات الهيئ���ات احمللية ،ومساعدتها على اخذ دورها في
التنمي���ة االقتصادي���ة ،مث���ل أن يتم إيداع االموال الت���ي حتصل للبلديات ،في حس���اب خاص منفصل عن
حساب خزينة الدولة ،ليتم حتويله تلقائياً للبلديات وبشكل دوري ومنتظم.
9 -9س���ن تشريعات خاصة بحماية الصحفيني وحقهم ف���ي االطالع واحلصول على املعلومات ،وتعزيز دورهم
في اإلعالم االستقصائي والرقابة اجملتمعية ،على أعمال الهيئات احمللية.
1010تعدي���ل قانون انتخابات مجال���س الهيئات احمللية ،لينص على حتديد سق���ف للدعاية االنتخابية لتحقيق
املس���اواة أمام املترش���حني ،وكذلك بنشر التقاري���ر املالية املدققة حول متويل ومص���ادر احلملة الدعائية
للمرشحني.
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التوصيات اخلاصة ببلدية رام الله
1.1إع���داد دلي���ل إجراءات عمل متكامل يشمل جميع مج���االت العمل املناطة بإدارة البلدي���ة ،إلدارتها بطريقة أكثر
فعالية وشفافية؛ بحيث يعتمد الدليل ويُقر من اجمللس البلدي.
2.2مصادق���ة اجمللس البلدي على مدونة السل���وك اخلاصة بأعضاء اجمللس البلدي وموظفي البلدية ،واقرار خطة
للترويج بهذه املدونات ورفع الوعي بأهميته احكامها وآليات االلتزام في تنفيذها.
3.3اع���داد الئحة خاصة بتضارب املصالح وتعليمات بشأن تلقي الهدايا ،خاصة بأعضاء اجمللس البلدي والعاملني
في البلدية ،واقرارها من اجمللس البلدي.
4.4تبن���ي اجمللس البلدي لفكرة املوازن���ة التشاركية لتفعيل مشاركة املواطنني في اع���داد املوازنة للمجلس والرقابة
على تنفيذها.
5.5تعزي���ز الرقابة الداخلي���ة في البلدية على تنفيذ اخلدم���ات ،وذلك لضمان جودة تق���دمي اخلدمة وتعزيز نزاهة
القائمني عليها.
6.6استكمال برنامج اخلدمات االلكترونية في البلدية ،مبا يخدم البلدية واملواطن على حد سواء.
7.7تطوي���ر منوذج تقارير اداري���ة يقدم من قبل اإلدارات إلجتماع اإلدارة التنفيذية ف���ي البلدية يحتوي بند األعمال
املنج���زة خ�ل�ال الشهر ،اإلش���كاليات الت���ي مت مواجهته���ا ،االقتراحات والتوصي���ات حلل اإلش���كاليات وتنفيذ
التوصيات.
8.8عقد اجتماعات دورية ومفتوحة من قبل رئيس واعضاء اجمللس ،مع إدارات البلدية املسؤولة عن تقدمي اخلدمات
اخملتلفة ،ملناقشة قضايا عامة تواجه البلدية ،سواء في اخلدمات أو في املشاريع ،وذلك من أجل زيادة التفاعل
بني إدارات البلدية ومع االدارة العليا وللتأكد من مدى إملام العاملني ،وفهمهم آلليات وإجراءات تنفيذ اخلدمات
إضافة إلى التأكد من التناسق بني من يقرر ومن يصنع وومن ينفذ اخلدمة.
9.9تفريغ قاضي حملكمة البلدية أو زيادة عدد األيام املنتدب بها لدى البلدية ،للنظر في القضايا ،وتفادي تدويرها
وتراكمها.
التوصيات اخلاصة بوظائف اإلشراف واملساءلة اخلارجية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1إعداد دليل خاص للشكاوى في قطاع الهيئات احمللية.
2الطل���ب من ديوان املوظفني الع���ام ،رفد ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بالكوادر البشرية الكافية واملؤهلة،
لتغطية مهام الرقابة على كافة الهيئات احمللية.
3النص على آليات تنفيذية تلزم الهيئات احمللية بتنفيذ توصيات نتائج التدقيق ،و يكون التزامها من إحدى
شروط حصولها على القروض والتمويل.
4حث اإلعالم احمللي على أخذ دوره في مجال رفع الوعي العام والتثقيف في مجاالت مكافحة الفساد.
5تنسيق اجلهود الرامية لرفع الوعي العام والتثقيف في مجاالت مكافحة الفساد ،بني املؤسسات الرسمية
ومؤسسات اجملتمع املدني ،واملؤسسات االعالمية.
6االستم���رار في املبادرات وحم�ل�ات رفع الوعي العام في مكافحة الفساد ،والقيام باجراءات لقياس االثر
على صعيد الهيئات احمللية ،اجملتمع احمللي ،للتأكد من فعالية هذه املبادرات.

التوصيات اخلاصة باجملتمع املدني واملساءلة اجملتمعية
1 .1التأكي���د على دور مؤسسات اجملتمع املدني في إش���اعة ثقافة املساءلة اجملتمعية ،وأهميتها في حتسني جودة
اخلدمات املقدمة من الهيئات احمللية ،وأثرها على عملية التنمية.
2 .2تعزي���ز وتوحي���د الشراكة بني مؤسسات اجملتمع املدن���ي ،إلحداث تغيير نوعي في مست���وى املساءلة والرقابة
اجملتمعية على الهيئات احمللية.
3 .3ضرورة متابعة آثار املبادرات املنفذة في هذا اجملال ،للتأكد من تغيير مسلكيات الهيئات احمللية.
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امللحق االول
قياس رضى املواطنني حول اخلدمات املقدمة من بلدية رام الله
نعم

هل أنت من متلقي خدمات بلدية رام الله؟

ال

ما مدى رضاك عن اخلدمات التالية:
نظافة املدينة:
تخضير وتشجير املدينة:
تخطيط وتنظيم الشوارع:
تنظيم حركة السير:
ممرات املشاه:
االشارات املرورية:
عدادات مواقف السيارات:
انارة الشوارع:
الصرف الصحي:
انشاء امليادين:
تسمية الشوارع وترقيم األبنية:
خدمات الطوارئ:
ترويج البلدية خلدماتها:
اجلانب االعالمي للبلدية:
الفعاليات والنشاطات الثقافية:
قصر رام الله الثقافي:
مكتبة رام الله العامة:
مجمع رام الله الترويحي:
حديقة العائلة:
احملكمة العثمانية:
مركز املعلومات السياحية:
متحف محمود درويش «حديقة البروة»:
حرش ردانا:
حديقة يوسف قدورة:
حديقة األمم:
حدائق االحياء:

راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير
غير

راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي
راضي

غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد
غير محدد

مركز البلدة القدمية خلدمات اجلمهور:

راضي
راضي

متوسط
متوسط

غير راضي
غير راضي

غير محدد
غير محدد

مركز خدمات اجلمهور -
املبنى الرئيسي لبلدية رام الله:
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امللحق الثاني
بيانات عمل مؤسسات اجملتمع املدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
اسم املؤسسة........................................................................................... :
 .1هل قامت املؤسسة بتنفيذ نشاطات تستهدف رفع الوعي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في
الهيئات احمللية؟
o oنعم
o

oال

في حال كانت االجابة نعم،

1هل كانت النشاطات بالشراكة مع مؤسسات أخرى؟ من هي أن وجدت؟

1.1

o

oنعم

o

oال

اسم املؤسسات :
 1.2من هي الهيئة/ات احمللية املستهدفة؟
............................................................................................................
............................................................................................................
 1.3هل هناك تعاون ايجابي ومساهمة من قبل املستويات العليا ( رئيس واعضاء اجمللس البلدي /
احمللي) في الهيئات احمللية؟
o

oنعم

شكل املساهمة.............................................................................................:
o oال
............................................................................................................
............................................................................................................
1.4
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1هل قامت الهيئة احمللية بتبني بعضاً من توصياتكم؟

o

oنعم

o

oال

موضوع املساءلة اجملتمعية:
1 1هل قامت املؤسسة بتنفيذ نشاطات في مجال املساءلة اجملتمعية للهيئات احمللية؟
o

oنعم

o

oال

1.1

1في حال كانت النتيجة نعم /ما هي الهيئة/ات احمللية املستهدفة:

............................................................................................................
............................................................................................................
1.2

1هل كان النشاط بالشراكة مع مؤسسات اخرى؟ من هي ان وجدت؟

............................................................................................................
............................................................................................................
	 1.3ما هي النشاطات التي قمتم بها في مجال املساءلة اجملتمعية للهيئة احمللية؟ على سبيل املثال:
بطاقات رأي املواطنني ،التدقيق االجتماعي ،بطاقات التقييم اجملتمعي ،فرق الرقابة على املوازنة
العامة.
............................................................................................................
............................................................................................................
	 2هل كان لنشاطات مؤسستكم أثر على الهيئة احمللية كاتخاذ قرارات معينة او تغيير سلوكيات؟ الرجاء
التوضيح:
............................................................................................................
...........................................................................................................
	3ما هي طبيعة التحديات التي واجهتموها اثناء التعامل مع الهيئة احمللية؟
............................................................................................................
............................................................................................................
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قائمة املراجع
مراجع قانونية
1 -1القانون األساسي املعدل لسنة .2003
2 -2قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة .2005
3 -3قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004
4 -4قانون الهيئات احمللية رقم ( )1لسنة .1997
5 -5قانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية وتعديالته.
6 -6قانون احلرف والصناعات االدرني رقم (  )16لسنة .1953
7 -7قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة .2001
8 -8قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم  5لسنة .2001
9 -9مرسوم رئاسي رقم ( )16لسنة  .2002املقتفي.
1010مرسوم رئاسي رقم ( )22لسنة 2003م بشأن اختصاصات احملافظني.
1111نظام موظفي الهيئات احمللية رقم  1لسنة  2009وتعديالته.
1212نظام الشكاوى رقم  6للعام .2009
التقارير:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1تقرير جلنة االنتخابات املركزية حول االنتخابات حمللية الثانية.2013 .
2ب�ل�ال البرغوث���ي .تقييم اإلط���ار التشريعي الناظم للهيئ���ات احمللية في فلسطني من اج���ل تعزيز استجابته
ملتطلبات النزاهة والشفافية واملساءلة .أمان.2010 :
3عزيز كايد .النزاهة والشفافية واملساءلة في اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية للمواطنني .أمان2010:
4التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام . 2012
5مركز كارتر .سياسة التعيينات والدمج في مجالس الهيئات احمللية.2011 .
6ماهر زحايكة .النزاهة واملساءلة والشفافية في عمل الهيئات احمللية .أمان.2005 ،
7أمان .نظام النزاهة الوطني .أمان 2009
8تقرير حول أوضاع السلطة القضائية الفلسطينية في العام 2005م .

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3847

املقاالت:
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.1

1مقالة بعنوان قراءة في نتائج انتخابات مجلس بلدية رام الله .مقالة منشورة في جريدة القدس

.2
.3

2عمر رحال .دليل احلكم الصالح في ادارة الهيئات احمللية .مؤسسة أمان.
3فضل سليمان .مقالة بعنوان “املزيد من اجلرأة يا هيئة مكافحة الفساد”

.4

4خالدة جرار في مقابلة صحفية بتاريخ 0811/.2012/

http://www.alquds.com/news/article/view/id/394624
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