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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
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تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

للباحث ميسرة القيشاوي إلعداده هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان إلشرافه ومراجعته وحتريره لها.

يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2019، دراسة نظام النزاهة يف 
هيئات احلكم احمللي، بلدية البريج- دراسة حالة

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« قد بذل جهوداً يف التحقق من املعلومات الواردة يف الورقة، وال يتحمل أي مسؤولية تترتب 
على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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مقدمة:
إن الهيئــات احملليــة هــي وحــدة مــن أهــم وحــدات البنــاء االســتراتيجي للسياســات العامــة كمــا أنهــا وحــدة بلــورة هــذه السياســات 
ــا  ــات املختلفــة، كمــا أنه ــي يف احمللي ــة واحلكــم احملل ــة بــن احلكومــة املركزي ــل العالقــة القوي ووضــع أســس تنفيذهــا، فهــي متث
ــة  ــال للحاجــات الطارئ ــة دون اهم ــى أســس وقواعــد تنموي ــه مســتندة عل ــور حاجــات الســكان وحتــدد أولويات ــي تبل الوحــدة الت
التــي تبــرز بــن احلــن واآلخــر، وعليــه فــان الهيئــات احملليــة تعتبــر مــن أهــم املصــادر للمعلومــات والبيانــات التــي تكــون أساســاً 
لصياغــة السياســات واألهــداف االســتراتيجية للحكومــة، كمــا أنهــا اللبنــة التــي حتقــق هــذه األهــداف وتبلــور هــذه السياســات 
واقعــا ملموســا يف املجتمــع احمللــي، كل ذلــك ضمــن نظــام محلــي يحــدد املســؤوليات ويعــن األهــداف ويضــع النظــم التــي تضمــن 

حتقيــق أعلــى درجــة مــن الرقابــة لضمــان مســتوى مقبــول مــن الشــفافية والعدالــة.

ومــن هــذا املنطلــق ولفحــص مــدى تطبيــق الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة معاييــر النزاهــة والشــفافية جــاءت هــذه الدارســة والتــي 
تهــدف بشــكل عــام إلــى تقييــم نظــام النزاهــة يف بلديــة البريــج، فالدراســة ستشــمل تقييــم القــدرة والفعاليــة، مــع التركيــز علــى 
قــدرة اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل بلديــة البريــج ومــدى قدرتهــا علــى توفيــر قيــم النزاهــة والشــفافية ونظــم املســاءلة، باإلضافــة 

إلــى التركيــز علــى اإلطــار العملــي الناظــم لفعاليــة هــذه القيــم واملبــادئ والنظــم علــى أرض الواقــع.

جتيــب هــذه الدراســة علــى مجموعــة كبيــرة مــن التســاؤالت موزعــة علــى مجــاالت مختلفــة )اإلطــار القانونــي، واجلهــاز التنفيــذي، 
والنظــام الهيكلــي، ومجالــس الهيئــات احملليــة، واحملاكــم اخلاصــة بهــا، ومهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة، والتوعيــة بثقافــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد(، متضمنــة مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تعطــي صــورة شــاملة عــن واقع النزاهة والشــفافية واملســاءلة 
يف عمــل بلديــة البريــج كدراســة حالــة. ولرســم صــورة توضيحيــة لهــذه املؤشــرات، مت إعطــاء كل مؤشــر عالمــة تتناســب مــع إجابــة 
الســؤال املتعلــق بــه، حيــث تتــراوح العالمــات بــن 1 ضعيــف، وهــي باللــون األحمــر، و2 متوســط، وهــي باللــون األصفــر، و3 جيــد، 

وهــي باللــون األخضــر.

ضعيفمتوسطجيد

منهجية إعداد الدراسة: 
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى مراجعــة األدبيــات الســابقة والتــي تشــمل جميــع التشــريعات 
والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة ومجموعــة التقاريــر والدراســات احملليــة والدوليــة ذات العالقــة، 
وجمــع املعلومــات مــن مصادرهــا عــن طريــق إجــراء املقابــالت املباشــرة مــع األطــراف ذات العالقــة، وبشــكل عــام فــإن منهجيــة 

الدراســة كانــت علــى النحــو التالــي:

مراجعــة أدبيــات ائتــالف أمــان: مراجعــة أدبيــات ائتــالف أمــان املتعلقــة بالدراســات والتقاريــر مثــل )دراســة نظــام النزاهــة 	 
يف بلديــة خــان يونــس، دراســة نظــام النزاهــة يف بلديــة جباليــا النزلــة، دراســة نظــام النزاهــة يف بلديــة رفــح، نظــام تقييــم 

النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي/ بيئــة النزاهــة يف بلديــة رام اهلل دراســة حالــة ... الــخ(. 

ــون األساســي املعــدل 	  ــل )القان ــن ذات العالقــة مث ــة مجموعــة القوان مراجعــة القوانــن واألنظمــة والتعليمــات: مراجع
لســنة 2003، قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997، قانــون انتخابــات الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005، 
قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، النظــام املالــي للهيئــات احملليــة لســنة 1999، التعليمــات الصــادرة بشــأن إعــداد 

املوازنــة للهيئــات احملليــة لســنة 2005(.

مراجعــة التقاريــر واألدلــة والوثائــق ومنشــورات بلديــة البريــج: مراجعــة جميــع التقاريــر اإلداريــة واملاليــة املتاحــة لبلديــة 	 
البريــج.
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املقابــالت املباشــرة: مت خــالل الدراســة إجــراء عــدد مــن املقابــالت الفرديــة مــن أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة البريــج 	 
واملوظفــن والعاملــن فيهــا، شــملت املقابــالت الفرديــة )رئيــس املجلــس البلــدي، مديــر الشــئون املاليــة واالداريــة للبلديــة، 

رؤســاء األقســام، العالقــات العامــة واإلعــالم، املستشــار القانونــي.... الــخ(.

مراجعة املواقع االلكترونية ذات العالقة: مت خالل الدراسة مراجعة املواقع االلكترونية ذات العالقة )املوقع  	 
االلكترونــي لبلديــة البريــج، املوقــع االلكترونــي لــوزارة احلكــم احمللــي، املوقــع االلكتروني للمجلس التشــريعي الفلســطيني، 

املوقــع االلكترونــي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ... الــخ(.

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة البريــج 50 ألــف نســمة، ويتكــون مجلســها البلــدي مــن )11( عضــو، ويبلــغ عــدد موظفــي البلديــة )59( 
)57 ذكــور – 2 إنــاث(.

ملخص النتائج:
الدرجةاحملور

ضعيفمتوسطجيد
اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية

اجلهاز التنفيذي
النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل

مجالس الهيئات احمللية
املالحقة والتجرمي واإلبالغ عن الفساد

مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية
رفــع الوعــي العــام بثقافــة النزاهــة واملســاءلة ومكافحــة 

الفســاد
الدرجة العامة

أواًل: اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية
يتضمــن اإلطــار القانونــي ســبعة محــاور، هــي: االنتخابــات، االســتقالل، الرقابــة علــى األداء التنفيــذي، التمثيــل، الشــفافية يف 

العمــل، املســاءلة وقيــم النزاهــة.

االنتخابات: 1
هل يضمن قانون االنتخابات احمللية احلالي انتخابات عادلة، وحرة، ونزيهة، وممثلة؟ 1.1

القانون يضمن انتخابات عادلة وحرة ونزيهة وممثلة )موضح مبلحق القوانن(، استحق هذا املؤشر درجة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
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القانون األساسي المعدل
املادة )26(

ــة: 1- تشــكيل  ــى وجــه اخلصــوص احلقــوق اآلتي ــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم عل للفلســطينين حــق املشــاركة يف احلي
النقابــات واجلمعيــات واالحتــادات والروابــط واألنديــة  2- تشــكيل  للقانــون.  إليهــا وفقــاً  السياســية واالنضمــام  األحــزاب 
ــراع  ــم باالقت ــم انتخابه ــم يت ــن منه ــار ممثل ــات الختي ــت والترشــيح يف االنتخاب ــون. 3- التصوي ــاً للقان واملؤسســات الشــعبية وفق
العــام وفقــاً للقانــون. 4- تقلــد املناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. 5- عقــد االجتماعــات اخلاصــة دون 

حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد االجتماعــات العامــة واملواكــب والتجمعــات يف حــدود القانــون.

ــا  ــة العلي ــة هــي الهيئ ــات املركزي ــة االنتخاب ــأن جلن ــم )10( لســنة 2005، ب ــة رق ــات احمللي ــس الهيئ ــون انتخــاب مجال ويشــير قان
التــي تتولــى إدارة االنتخابــات واإلشــراف عليهــا وتكــون مســؤولة عــن التحضيــر لهــا وتنظيمهــا واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة 
لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا، ونصــت املــادة رقــم )6( بــأن جتــري االنتخابــات بصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية وال يجــوز 
التصويــت بالوكالــة، وبحســب املــادة )26( مــن هــذا القانــون فــإن الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا املختلفــة يجــب أن تلتــزم موقــف 

احليــاد يف جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة )1(.

هل أجريت االنتخابات املاضية ضمن إطارها الزمني احملدد؟ وهل كانت حرة وممثلة؟ 1.2

ألن االنتخابات لم جتر ضمن إطارها الزمني احملدد، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
أجريــت انتخابــات بلديــة البريــج يف اخلامــس مــن مايــو يف عــام 2005، وذلــك ضمــن املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات احملليــة التــي 
شــملت هــذه االنتخابــات 84 هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وكانــت املرحلــة األولــى مــن االنتخابــات احملليــة قــد 
جــرت علــى مرحلتــن، ففــي نهايــة العــام 2004، بتاريــخ 23 ديســمبر، أجــري اجلــزء األول مــن املرحلــة األولــى يف 26 هيئــة محليــة 

يف الضفــة الغربيــة، واســتكملت املرحلــة األولــى يف 27 ينايــر 2005، بإجــراء االنتخابــات يف 10 هيئــات محليــة يف قطــاع غــزة.
وقــد صاحــب االنتخابــات البلديــة التــي عقــدت يف مدينــة البريــج الكثيــر مــن التوتــر بــن أنصــار الكتــل املتنافســة، ففــي أعقــاب 
انتهــاء عمليــات الفــرز والعــد، كان مــن املفتــرض أن تعلــن النتائــج النهائيــة يف مــدة أقصاهــا 48 ســاعة، أي صبــاح يــوم الســبت 7 
مايــو 2005، غيــر أن اللجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة أجلــت إعــالن النتائــج النهائيــة إلــى يــوم االثنــن 9 مايــو 2005، يف ضــوء 
االحتجاجــات التــي تقدمــت بهــا حركــة فتــح للجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة واللجنــة املشــرفة علــى االنتخابــات يف البريــج، حيــث 
شــككت بنزاهــة أعضــاء اللجنــة، وقــد شــهدت األيــام التاليــة مشــاحنات بــن حركتــي فتــح وحمــاس، وأجــواء مشــحونة يف أعقــاب 
اإلعــالن غيــر الرســمي، والتقاريــر الــواردة مــن مراكــز االقتــراع بفــوز قائمــة التغييــر واإلصــالح، التابعــة حلركــة حمــاس بأغلبيــة 

املقاعــد يف املجلــس البلــدي ملدينــة البريــج.

ــات  ــا لالنتخاب ــة العلي ــات ضــد اللجن ــاً يف نزاهــة االنتخاب مــت طعون ــح قدَّ ــة فت ــة حلرك ــاء لألقصــى التابع ــر أن قائمــة الوف ويذك
وجلــان الدوائــر، وقــد اتخــذ القضــاء الفلســطيني قــراراً بإعــادة االنتخابــات جزئيــاً يف كل مدينــة البريــج باإلضافــة إلــى مــدن 
أخــرى، وحــددت األول مــن يونيــو 2006 موعــداً إلجــراء انتخابــات اإلعــادة)2(، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم جتــري االنتخابــات احملليــة 
يف موعدهــا املقــرر نتيجــة بعــض اخلالفــات يف املوقــف بــن الســلطة الوطنيــة وحركــة حمــاس، وخاصــة بشــأن احملاكــم والقضــاء 
ــخ 2016/10/8  ــة مــن تاري ــات البلدي ــل االنتخاب ــى تأجي ــي أّدت بدورهــا إل ــات يف قطــاع غــزة، والت ــى االنتخاب ــذي يشــرف عل ال
وحتــى عقدهــا يف العــام 2017 يف الضفــة الغربيــة فقــط، ونتيجــة لعــدم دوريــة االنتخابــات البلديــة، فقــد صــدر قــرار مــن قبــل 

1 قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م.
2 تقرير نتائج الرقابة على املرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات احمللية التي جرت يف قطاع غزة بتاريخ 5 مايو 2005م.
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وزارة احلكــم احمللــي يف قطــاع غــزة بتعيــن رئيــس مجلــس بلــدي جديــد يف العــام 2014، حيــث مت تعيــن محمــود عيســى رئيســاً 
لبلديــة البريــج.

هل توجد إجراءات ومعايير عادلة ومنشورة وشفافة للترشح واختيار املرشحن؟ 1.3

مت إقــرار مدونــة الســلوك اخلاصــة بلجنــة االنتخابــات املركزيــة يف اجتمــاع اللجنــة املنعقــد بتاريــخ 3 آذار 2013م وبســبب وجــود 
إجــراءات ومعاييــر عادلــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختيــار املرشــحن، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
حــدد قانــون )ملحــق القوانــن( انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة إجــراءات ومعاييــر الترشــح للمجالــس احملليــة. فوفقــا للمــادة )15( 

مــن القانــون يبــدأ قبــول طلبــات الترشــيح قبــل 44 يومــا مــن املوعــد احملــدد إلجــراء االنتخابــات، ويســتمر ملــدة 10 أيــام فقــط.
هل توجد آليات رقابة وجهات رقابية حول العملية االنتخابية والدعاية ومصادر التمويل؟ 1.4

بالرغــم مــن أن القانــون حــدد آليــات الرقابــة واجلهــات الرقابيــة حــول العمليــة االنتخابيــة والدعايــة االنتخابيــة ومصــادر متويلهــا، 
إال أن املمارســات االنتخابيــة الســابقة ال تعكــس االلتــزام مبــواد القانــون، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
وبالرغــم مــن أن اإلطــار القانونــي الناظــم النتخابــات الهيئــات احملليــة )ملحــق لقوانــن( قــد أخــذ بعــن االعتبــار حتديــد آليــات الرقابــة 
حــول العمليــة االنتخابيــة وحــّدد اجلهــات الرقابيــة وكيفيــة الرقابــة علــى مصــادر متويــل احلمــالت االنتخابيــة، إاّل أنــه وعلــى أرض 
الواقــع ال تقــوم القوائــم االنتخابيــة بااللتــزام بذلــك، كمــا أن ضبــط الدعايــة االنتخابيــة يف ظــل التطــور التكنولوجــي الــذي تشــهده 

األراضــي الفلســطينية يعتبــر أمــر صعــب إن لــم يكــن مســتحياًل.
وبشــكل فعلــي فــإن التمويــل حلمــالت القوائــم االنتخابيــة كان حزبيــاً يف آخــر انتخابــات بلديــة البريــج، ولــم يكــن هنــاك ســقف 

محــدد للتمويــل )3(.

االستقالل: 2
هل القوانن التي تنظم عمل الهيئات احمللية حتدد أدوار واستقاللية أجهزة الهيئات احمللية املختلفة؟ 2.1

القانــون يتضمــن كافــة املــواد التــي تضمــن اســتقاللية املجلــس البلــدي، لكــن ونتيجــة خلضــوع املجلــس البلــدي لسياســة التعيــن 
مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، واشــتراط موافقــة وزيــر احلكــم احمللــي علــى الكثيــر مــن قــرارات أعضــاء املجلــس، فقــد حصــل 

هــذا املؤشــر علــى درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
باإلضافــة إلــى أن القانــون ال ينــص علــى قيــام الفائزيــن باملجالــس احملليــة بتقــدمي اســتقالتهم مــن أحزابهــم السياســية وهــذا 

يحــد مــن اســتقالليتهم.

3  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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لكــن تبقــى عالقــة املجلــس البلــدي مــع وزارة احلكــم احمللــي محــط خــالف، كــون وزارة احلكــم احمللــي تتبــع الســلطة التنفيذيــة 
التــي يتــم تعيينهــا بينمــا يتــم انتخــاب أعضــاء املجالــس احملليــة بطريقــة مباشــرة مــن قبــل املواطنــن.

أيضــاً فــإن املــادة )31( تعطــي للهيئــة صالحيــة وضــع املوازنــة الســنوية بعــد إقرارهــا مــن قبــل املجلــس شــريطة تصديقهــا مــن قبــل 
الوزيــر، كمــا أن الهيئــة يجــب أن تقــوم بتقــدمي املوازنــة الســنوية خــالل األربعــة أشــهر األخيــرة وقبــل شــهرين مــن بدايــة الســنة 
املاليــة اجلديــدة علــى أال تتجــاوز النفقــات مــا خصــص لهــا يف ميزانيــة الســنة الســابقة إلــى أن يتــم تصديــق املوازنــة اجلديــدة 

مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي )4(.

وكان البديــل يف ظــل تعطــل العمليــة االنتخابيــة اتبــاع سياســة التعيــن ألعضــاء املجالــس احملليــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، 
وهــو مــا أضــّر بقــدرة الهيئــة علــى اتخــاذ القــرارات باســتقاللية، هــذا التغــّول للســلطة التنفيذيــة علــى ســلطة أعضــاء املجالــس 
ــن املواطــن ووزارة  ــل والوســيط ب ــة ويحددهــا يف دور الوكي ــات احمللي ــع فجــوة األدوار للهيئ ــذا النظــام يوّس ــرت، فه ــة ظه احمللي

احلكــم احمللــي، وهــو مــا يقيــد الكثيــر مــن الصالحيــات التــي منحهــا القانــون ألعضــاء املجالــس احملليــة.

إلى أي مدى يؤدي املجلس احمللي مهامه بحرية ودون تدخل من قبل األطراف السياسية أو العائلية؟ 2.2

ألن املجلــس البلــدي ميثــل لــون سياســي واحــد، وال يعكــس التنــوع العمــري لكافــة فئــات املجتمــع، لكنــه يف الوقــت ذاتــه يعكــس 
التنــوع اجلغــرايف واالجتماعــي، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
إن املجلــس البلــدي ملدينــة البريــج يتكــون مــن )11( مقعــد يشــغلها )8( - بســبب وفــاة عضويــن واســتقالة عضــو ثالــث - عضــو 
)6 ذكــور – 2 إنــاث »إحداهــن تتــرأس جلنــة تقيــم املوظفــن«( جميعهــم شــغلوا هــذه املواقــع بنظــام التعيــن وليــس مــن خــالل 
االنتخابــات، كمــا أن جميــع أعضــاء املجلــس ميثلــون توجهــاً سياســياً واحــداً يتبــع حلركــة املقاومــة اإلســالمية حمــاس، وينتمــي 
ــات  ــن للفئ ــدي ال يتضمــن ممثل ــس البل ــإن املجل ــة ف ــة العمري ــد الفئ ــى صعي ــن عل ــة، لك ــة مختلف ــى )8( عائل ــس إل أعضــاء املجل

الشــابة.
هــذه التركيبــة تعكــس تنوعــاً اجتماعيــاً وجغرافيــاً فقــط، لكنهــا ال تعكــس تنوعــاً عمريــاً وسياســياً، وهــو مــا يضعــف مــن قــدرة 
املجلــس البلــدي علــى ممارســة مهامــه وصالحياتــه بحريــة وبــدون تقييــد، وهــو مــا يتــرك املجلــس عرضــة للضغوطــات اخلارجيــة 
ــد رئيــس املجلــس البلــدي بــأن املجلــس ال يتعــرض  السياســية أو حتــى ضغــوط وزارة احلكــم احمللــي، لكــن بالرغــم مــن ذلــك فقــد أكَّ
لضغــوط سياســية أو عائليــة وينطلــق قراراتــه مــن القوانــن والتشــريعات الناظمــة لعمــل املجلــس ويعمــل بحريــة وأن مرجعيــة عمــل 
املجلــس هــي القوانــن واللوائــح التنظيميــة ومصلحــة املواطنــن وليــس املصالــح احلزبيــة أو العائليــة، لكــن البــد أن يتــم املوافقــة 

علــى قــرارات املجلــس البلــدي مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي)5(.

الرقابة على األداء التنفيذي )املرجعية واإلشراف والرقابة( 3
إلــى أي مــدى يقــوم املجلــس احمللــي باإلشــراف علــى عمــل اجلهــاز التنفيــذي اخلــاص بالهيئــات احملليــة، واتخــاذ القــرارات  3.1

واملوازنــات والفعاليــات واملهــام؟

ألن رئيــس املجلــس البلــدي يشــرف علــى اجلهــاز التنفيــذي يف الهيئــة احملليــة، واتخــاذ القــرارات واملوازنــات والفعاليــات واملهــام، 
لكــن يف نفــس الوقــت تخضــع جميــع هــذه القــرارات لــوزارة احلكــم احمللــي، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة متوســط.

4 قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005م.
5 مقابلة مع رئيس املجلس البلدي محمود عيسى بتاريخ 2019/03/19م.
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ضعيفمتوسطجيد
حــددت املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة وظائــف وصالحيــات وســلطات املجلــس احمللــي مبــا يشــمل طبيعــة اخلدمــات 
ــف  ــق مبختل ــة، تتعل ــة وصالحي ــي 27 وظيف ــس احملل ــح املجل ــة. وبشــكل عــام مين ــا البلدي ــة أن تقدمه ــات احمللي ــى الهيئ ــي عل الت
اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة، وتخولــه صالحيــة إصــدار القــرارات، واإلشــراف علــى اجلهــاز التنفيــذي يف الهيئــة احملليــة، 
ومنهــا إقــرار مشــروع املوازنــة الســنوية واحلســاب اخلتامــي وأمــالك املوظفــن قبــل إرســالها إلــى الــوزارة للتصديــق عليهــا، إضافــة 
إلــى إدارة أمــوال وممتلــكات الهيئــة احملليــة، وإقامــة األبنيــة الالزمــة فيهــا، وتأجيرهــا ورهنهــا ملــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات، 

وقبــول الهبــات والوصايــا والتبرعــات.
ومينــح القانــون للمجلــس احمللــي صالحيــة إصــدار القــرارات املتعلقــة بالصنــدوق مــادة )30( وإعــداد املوازنــة الســنوية، ونقــل 
املخصصــات مــن فصــل إلــى آخــر، ثــم املصادقــة مــن قبــل الوزيــر )املــادة 31( كمــا ينــص القانــون يف املــادة )16( منــه، علــى أن 
ــى شــؤون  ــة اإلشــراف عل ــذه الصف ــه به ــة دوائرهــا، ول ــة، ومرجعي ــة احمللي ــذي للهيئ ــس التنفي ــي هــو الرئي ــس احملل ــس املجل رئي

ــذي. ــاز التنفي ــى عمــل اجله ــة اإلشــراف عل ــي صالحي ــس احملل ــح املجل ــون مين ــن. بهــذه النصــوص، يتضــح أن القان العامل

ومــن الناحيــة الفعليــة فــإن رئيــس املجلــس البلــدي يشــرف علــى جميــع أنشــطة البلديــة، حيــث يقــوم كل رئيــس قســم بإعــداد خطــة 
شــهرية يف بدايــة كل شــهر ويتــم إرســالها لرئيــس البلديــة، والــذي يقــوم بــدوره باإلشــراف علــى تنفيــذ اخلطــط مــن خــالل رؤســاء 
األقســام والزيــارات امليدانيــة والتقاريــر الشــهرية، ويصطحــب الرئيــس يف زياراتــه امليدانيــة املســئول املباشــر، وبشــكل عــام فــإن 
رئيــس البلديــة ميــارس جميــع أدواره مــن متابعــة ورقابــة وإشــراف بطريقــة فعالــة، ففــي أحــد احلــاالت مت اكتشــاف ممارســة غيــر 

قانونيــة مــن احــد املوظفــن ومت احالتــه للجنــة حتقيــق ومت معاجلــة االمــر بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة)6(.

وتتكــون الهيكليــة التنظيميــة لبلديــة البريــج مــن املجلــس البلــدي، رئيــس املجلــس البلــدي، األقســام املســاعدة مثــل )دائــرة الشــؤون 
ــث  ــة(، حي ــة والبيئ ــرة الصحــة العام ــاه والصــرف الصحــي، دائ ــرة املي ــة، دائ ــرة الفني ــط، الدائ ــرة التخطي ــة، دائ ــة واإلداري املالي
يشــرف الرئيــس مباشــرة علــى عمــل هــذه الوحــدات والدوائــر. ويشــرف رئيــس البلديــة علــى إعــداد موازنــة البلديــة وخططهــا 

االســتراتيجية.

التمثيل: 4
ما مدى تطبيق النظام االنتخابي النسبي والكوتا يف جعل املجالس احمللية أكثر متثياًل؟ 4.1

بالرغــم مــن أن النظــام االنتخابــي النســبي يعــزز فــرص التمثيــل العــادل، إال أن املجلــس البلــدي يف البريــج ال يضــم ممثلــن شــباب 
أو مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، كمــا أنــه يضــم احلــد األدنــى مــن متثيــل النســاء، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
ونتيجــة لتعّطــل االنتخابــات احملليــة يف قطــاع غــزة، فــإن أعضــاء املجالــس احملليــة يتــم تعيينهــم مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي 
عوضــاً عــن انتخابهــم، لكــن مــع ذلــك حافظــت وزارة احلكــم احمللــي علــى احلــد األدنــى لتمثيــل املــرأة، حيــث يتكــون املجلــس البلــدي 

يف البريــج مــن )8عضــو( بينهــم امرأتــان ومتارســان عضويتهمــا ومــا يترتــب علــى العضويــة وبحريــة كاملــة )7(.
وعلــى صعيــد القــدرة علــى متثيــل كافــة الفئــات العمريــة، فــإن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لســنة 2005م 
وضــع قيــوداً عمريــة علــى ســن الترشــح بحســب املــادة رقــم )18( والتــي اشــترطت يف املرشــح أن يكــون قــد بلــغ اخلامســة والعشــرين 

6 مقابلة مع رئيس املجلس البلدي محمود عيسى بتاريخ 2019/03/19م.
7 مقابلة مع فريد اللولو، املستشار القانوني يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/14م.
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ــة األشــخاص مــن ذوي  ــن عــن الشــباب أو فئ ــج ال يضــم ممثل ــدي للبري ــس البل ــإن املجل ــي ف ــراع، لكــن بشــكل فعل ــوم االقت يف ي
اإلعاقــة.

ما مدى قدرة املجلس احمللي على متثيل الدائرة االنتخابية ومشاركة املواطنن يف حتديد احتياجاتهم؟ 4.2

ــط  ــن يف التخطي ــة تشــرك املواطن ــج، كمــا أن البلدي ــة البري ــل )11( حــي مــن أصــل )12( حــي يف مدين ــدي ميث ــس البل ألن املجل
ــد. للمشــاريع والتخطيــط احلضــري، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جي

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد يف بلديــة البريــج )12( حــي، وميثــل املجلــس البلــدي )8( حــي مــن هــذه األحيــاء، ولكــي يعــزز املجلــس البلــدي مــن قدرتــه علــى 
التمثيــل فــإن متابعــة أمــور األحيــاء غيــر املمثلــة يف املجلــس يتــم مــن خــالل أقــرب عضــو لهــذه األحيــاء، وتشــكل بلديــة البريــج 
جلــان أحيــاء يف مختلــف أحيــاء البلديــة البالــغ عددهــا )11( جلنــة ويف كل جلنــة خمــس أعضــاء، وتقــوم هــذه اللجــان باملشــاركة 
بفعاليــة يف حتديــد االحتياجــات والتــي تعتبــر األســاس الــذي ترتكــز عليــه اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة لبلديــة البريــج، 

وتشــارك هــذه اللجــان يف التخطيــط للمشــاريع والتخطيــط احلضــري واخلدمــات )8(.

الشفافية يف العمل: 5
هــل األحــكام القانونيــة تنظــم حــق وصــول املواطنــن للمعلومــات حــول نشــاطات الهيئــة وقراراتهــا؟ ومــا مــدى تنفيذهــا  5.1

وفعاليتهــا علــى أرض الواقــع؟

ــون  ــن ك ــا، ولك ــة وقراراته ــات حــول نشــاطات الهيئ ــن للمعلوم ــة تنظــم حــق وصــول املواطن ــر نصــوص قانوني بســبب عــدم تواف
ــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســطة. ــة، فق ــة واإلداري ــا املالي ــا الســنوية وتقاريره ــوم بنشــر موازنته ــة تق البلدي

ضعيفمتوسطجيد
اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل الهيئــات احملليــة بشــكل عــام ال يتضمــن أي إشــارة إلــى ضــرورة إفصــاح الهيئــة احملليــة عــن 
املعلومــات، ويكتفــي القانــون باإلشــارة إلــى ضــرورة تزويــد وزيــر احلكــم احمللــي بالتقاريــر اإلداريــة واملاليــة التــي يعدهــا املجلــس 
احمللــي أو رئيــس املجلــس ســواء فيمــا يتعلــق بعمــل الهيئــة أو حتــى املواطنــن، واألصــل يف اجتماعــات املجالــس احملليــة بحســب 
القانــون ذاتــه أن تكــون مغلقــة وغيــر علنيــة إال يف حالــة موافقــة أكثريــة أعضائــه املشــاركن يف اجللســة علــى الســماح ألي مواطــن 

احلضــور ألي جلســة وفــق مــا نصــت عليــه املــادة )8( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997م.

ويف حالــة بلديــة البريــج فــإن البلديــة ممثلــة بالعالقــات العامــة حتــرص علــى تعزيــز العالقــات مــع املؤسســات املجتمعيــة الفاعلــة 
يف مدينــة البريــج إلنشــاء شــبكة عالقــات قويــة وتعزيــز التواصــل واملشــاركة املجتمعيــة ســواء يف إعــداد اخلطــط االســتراتيجية 
أو حتــى حتديــد االحتياجــات احملليــة )9(، كمــا عقــدت البلديــة قرابــة )12( لقــاء مــع جلــان األحيــاء خــالل العــام 2018 لعــرض 
ومناقشــة القضايــا املهمــة بخصــوص املجتمــع احمللــي، كمــا اســتقبلت العالقــات العامــة )30( وفــداً تقريبــاً ميثلــون وفــود مدرســية، 

أوليــاء أمــور طالبيــة.

وبطبيعــة احلــال ال يوجــد إطــار قانونــي ينظــم عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات يف عمــل الهيئــات احملليــة بشــكل عــام وبلديــة البريــج 
بشــكل خــاص، وتبقــى عمليــة اإلفصــاح عــن املعلومــات خاضعــة الجتهــادات رئيــس البلديــة والــذي ميلــك ســلطة املوافقــة علــى 
نشــر املعلومــة مــن عدمهــا حســب تقديــره للموقــف )10(، وبلديــة البريــج تقــوم بنشــر موازنتهــا الســنوية وتقاريرهــا املاليــة واإلداريــة.

8  مقابلة مع بالل بحر، العالقات العامة، بتاريخ 2019/03/23م.
9  التقرير السنوي العام لبلدية البريج 2018م.

10 مقابلة: رئيس املجلس البلدي األستاذ محمود عيسى بتاريخ 2019/03/19م.
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ــة التخطيــط، ووضــع اخلطــط االســتراتيجية، ومتابعــة آراء  ــي يف عملي ــات املجتمــع احملل ــار أولوي ــم األخــذ بعــن االعتب  هــل يت
ــي؟ ورضــى املجتمــع احملل

نتيجــة لوجــود خطــة اســتراتيجية معــدة مبشــاركة املواطنــن يف منطقــة البريــج، وتواجــد مركــز قلــم اجلمهــور الــذي يعمــل علــى 
متابعــة قضايــا وآراء املواطنــن حــول اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد يف بلديــة البريــج )قلــم اجلمهــور( والــذي يعتبــر حلقــة الوصــل بــن املواطنــن والبلديــة، حيــث يتوجــه املواطــن لقلــم اجلمهــور 
والــذي بــدوره يتواصــل مــع اجلهــة املختصــة ومــن ثــم يقــوم بالتواصــل مــرة أخــرى مــع املواطــن، ويوجــد لــدى بلديــة البريــج دليــل 
خدمــات اجلمهــور وهــو منشــور علــى الصفحــة االلكترونيــة للبلديــة ويتــم توزيعــه علــى جلــان األحيــاء حتــى يكــون متــاح جلميــع 

املواطنــن)11(.

ويقــوم كل قســم يف بلديــة البريــج بوضــع خطتــه الســنوية، وقــد قامــت البلديــة وبتمويــل مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات 
بإعــداد اخلطــة االســتراتيجية التنمويــة ملدينــة البريــج )2018-2021( مبشــاركة فاعلــة مــن جلــان األحيــاء، وقــد عقــدت البلديــة 
يف هــذا الصــدد العديــد مــن اللقــاءات واحلــوارات املجتمعيــة يف املجــاالت التاليــة )توعيــة املجتمــع باجلوانــب الصحيــة، اعــداد 
اخلطــة االســتراتيجية... الــخ (، كمــا راعــت البلديــة أن تكــون خطتهــا االســتراتيجية منســجمة مــع أولويــات املواطنــن وتعبــر عــن 
تطلعاتهــم املســتقبلية، لكــن تبقــى قــدرة البلديــة علــى االلتــزام بتنفيــذ املشــاريع الــواردة يف هــذه اخلطــة مرهونــة بتوافــر التمويــل 

اخلارجــي وقــدرة البلديــة علــى جبايــة مســتحقاتها علــى املواطنــن واملؤسســات احلكوميــة)12(.

هل توجد جلان مجتمعية يناقش معها مجلس الهيئة احمللية خططه ومشاريعه؟ 5.2

بســبب وجــود جلــان مجتمعيــة )جلــان األحيــاء( والتــي تناقــش مــع البلديــة خططهــا ومشــاريعها، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
جيد.

ضعيفمتوسطجيد
ــج، حيــث يوجــد يف  ــة البري ــف مناطــق مدين ــاء يف مختل ــدأ بتشــكيل جلــان أحي ــج، فقــد ب ــدي يف البري ــس البل ــذ تشــكيل املجل من
ــوم  ــل هم ــا االســتراتيجية ونق ــة وخططه ــط ملشــاريع البلدي ــم يف التخطي ــاء دور مه ــة حــي وتلعــب جلــان األحي ــج )11( جلن البري

املواطنــن ومشــاكلهم اليوميــة)13(.

هل تقوم الهيئة احمللية بنشر معلوماتها يف مواقع يسهل وصول املواطنن إليها؟ 5.3

ألن بلدية البريج تقوم بنشر معلوماتها يف مواقع يسهل على املوطنن الوصول إليها، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد.

ضعيفمتوسطجيد

11 مرجع سابق
12 مقابلة: رئيس املجلس البلدي األستاذ محمود عيسى بتاريخ 2019/03/19م.

13 التقرير السنوي العام لبلدية البريج 2018م.
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يوجــد لــدى بلديــة البريــج موقــع الكترونــي )14( وهــو يتضمــن معلومــات مهمــة للمواطنــن مثــل )أخبــار البلديــة، مشــاريع البلديــة 
مصنفــة حســب الوضــع واحلالــة، إعالنــات الوظائــف، مكتبــة البلديــة، دليــل جمهــور، الشــكاوى واالقتراحــات... الــخ(، كمــا يوجــد 
لــدى بلديــة البريــج صفحــة الكترونيــة عبــر موقــع الفيــس بــوك)15(، ويتــم نشــر العديــد مــن ملفــات الفيديــو واألخبــار حــول أنشــطة 

ومشــاريع البلديــة، كمــا أن الصفحــة يتــم حتديثهــا بشــكل مســتمر.

كمــا قامــت البلديــة بإنشــاء مركــز قلــم اجلمهــور الــذي يهتــم بقضايــا ومشــاكل واستفســارات املواطنــن، ويلعــب دور حلقــة الوصــل 
مــا بــن املواطــن واملوظــف يف البلديــة ويعمــل علــى تســهيل إجنــاز املواطنــن ملعامالتهــم املختلفــة)16(.

وتعمــل وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم يف بلديــة البريــج علــى نشــر ومتابعــة جميــع إعالنــات البلديــة يف الصحــف، ومتابعــة 
نشــر أخبــار البلديــة علــى كافــة وســائل اإلعــالم، وتوضيــح موقــف البلديــة جتــاه القضايــا اخلالفيــة وإصــدار بيانــات الــرأي العــام 

التوضيحيــة، ومتابعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي، وشــكاوى املواطنــن واقتراحاتهــم والــرد عليهــا)17(.

ويقوم قسم الشؤون املالية واإلدارية بتفريغ قرارات املجلس البلدي وتوجيهها إلى جهات االختصاص )18(.

املساءلة: 6
هــل املجلــس احمللــي يشــرك املجتمــع احمللــي يف مناقشــة القضايــا العامــة )إعــداد املوازنــة، التخطيــط ملشــاريع، عــرض  6.1

تقاريــر اإلجنــاز، ســير العمــل يف الهيئــة احملليــة(؟

ــي مبشــاركتهم يف  ــة وتكتف ــل يف الهيئ ــر اإلجنــاز وســير العم ــة وعــرض تقاري ــن يف إعــداد املوازن ــة ال تشــرك املواطن ألن البلدي
ــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. ــط للمشــاريع الرئيســية، فق التخطي

ضعيفمتوسطجيد
مــن الواضــح عــدم وجــود أي دور للمواطنــن يف إعــداد موازنــة البلديــة الســنوية، فبحســب رئيــس بلديــة البريــج، فــإن بلديــة البريــج 
تبــدأ بإعــداد موازنتهــا الســنوية حســب األصــول املعمــول بهــا يف جميــع البلديــات وضمــن إجــراءات محــددة، تبــدأ هــذه اإلجــراءات 
يف شــهر أكتوبــر حيــث يطلــب مــن جميــع رؤســاء األقســام بالبلديــة الشــروع يف إعــداد املوازنــة الســنوية اخلاصــة بقســمه والتــي 
يتــم التشــاور مــع اللجــان احملليــة خــالل إعدادهــا، ثــم ترفــع جميــع هــذه املوازنــات لدائــرة الشــؤون املاليــة واالداريــة، والتــي تقــوم 
بدورهــا مبراجعــة املوازنــات وتوائمهــا مــع املوازنــة العامــة للبلديــة، ومــن ثــم يتــم تقــدمي املوازنــة للمجلــس البلــدي إلقرارهــا 

بالتنســيق مــع وزارة احلكــم احمللــي)19(.

كمــا حرصــت البلديــة علــى تشــكيل جلــان تخصصيــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي وجلــان األحيــاء إلعــداد اخلطة االســتراتيجية 
للبلديــة، كمــا تقــوم البلديــة بتنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة قبــل تنفيــذ املشــاريع الرئيســية املختلفــة.

وتقــوم بلديــة البريــج بنشــر املوازنــة بشــكل يســهل قراءتــه مــن قبــل املواطنــن حيــث يتــم تصميمهــا بشــكل فنــي ومــن ثــم يتــم نشــرها 
علــى موقــع البلديــة ووســائل التواصــل املختلفة.

www.mobr.ps 14
https://www.facebook.com/pg/Boreij2014 15

16  مقابلة: بالل بحر – العالقات العامة ، بتاريخ 2019/03/23م.
17  التقرير السنوي العام لبلدية البريج 2018م.

18  مقابلة: أحمد منصور – مدير الشون املالية واالدارية، بتاريخ 2019/03/20م.
19 مقابلة: محمود عيسى – رئيس املجلس البلدي، بتاريخ 2019/03/19م.
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هل تعطي األحكام القانونية احلق للمواطنن يف تقدمي شكاوى؟ 6.2

اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل هيئــات احلكــم احمللــي ال يتضمــن أي مــادة او نــص يشــير إلــى حــق املواطــن بتقــدمي شــكاوى. لذلــك 
اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
ال يوجــد يف قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( للعــام 1997م أي مــادة تشــير إلــى حــق املواطــن يف تقــدمي الشــكاوى. يف 
ــع  ــي بالطب ــة، والت ــى املؤسســات العام ــن حــق تقــدمي الشــكاوى عل ــح املواطن ــة متن ــة متفرق ــت، توجــد أحــكام قانوني نفــس الوق
منهــا الهيئــات احملليــة، مثــل املــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، بســبب وجــود أحــكام قانونيــة تعطــي احلــق 

ــة)20(. ــات احمللي ــى الهيئ ــن يف تقــدمي شــكاوى عل للمواطن

ــرارات  ــم يصــدر أي ق ــدي ل ــس البل ــإن املجل ــدي  ف ــس البل ــل املجل ــن قب ــرة م ــرارات املق ــات والق ــح والتعليم ــد اللوائ ــى صعي وعل
باعتمــاد دليــل إجــراءات للشــكاوى، وبالرغــم مــن أن بلديــة البريــج ال متتلــك دليــل إجــراءات اســتقبال الشــكاوى ومقترحــات 
اجلمهــور، إال أنهــا تهتــم باســتقبال شــكاوى املواطنــن مــن خــالل )قلــم اجلمهــور( والــذي يلعــب دور الوســيط بــن املواطــن ورئيــس 
البلديــة)21( باإلضافــة ان البلديــة تتيــح املجــال لتقــدمي الشــكوى بشــكل مباشــر لرئيــس البلديــة حيــث منــذ افتتــاح قلــم اجلمهــور 
للمواطنــن يف ملطــع شــهر مــارس 2018م وحتــى تاريــخ 2018/12/31 اســتقبل قلــم اجلمهــور مــا يزيــد عــن 1107 طلــب وشــكوى 

حيــث بلــغ عــدد الشــكاوى 129 شــكوى مت معاجلــة 112 منهــا و تبقــى عــدد 17 شــكوى قيــد التنفيــذ .

هل يوجد نظام شكاوى معتمد بإجراءات واضحة ومحددة ومكتوبة للتعامل معها؟ 6.3

بالرغــم مــن اهتمــام بلديــة البريــج باســتقبال شــكاوى املواطنــن، ويتــم متابعــة الشــكاوى مــن خــالل النظــام احملوســبة للمعامــالت 
داخــل البلديــة مبــا فيهــم الشــكاوى، وحتويــل جميــع الشــكاوى لرئيــس البلديــة فقــط والــذي بــدوره يقــوم بتحويلهــا للجهــات املختلفة 
إال أن عــدم وجــود دليــل اســتقبال الشــكاوى يضمــن إجــراءات واضحــة ومحــددة، وتعــدد جهــات اســتقبال الشــكاوى وعــدم توفــر 

موظفــن مختصــن الســتقبال الشــكاوى، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
ال يوجــد لــدى بلديــة البريــج دليــل لتنظيــم عمليــة اســتقبال الشــكاوى واملقترحــات مــن قبــل املواطنــن)22(، لكــن بالرغــم مــن عــدم 
وجــود دليــل للشــكاوى واســتقبال االقتراحــات إال أن بلديــة البريــج تولــي أهميــة كبيــرة الســتقبال شــكاوى املواطنــن، حيــث يتــم 
تقــدمي الشــكوى إلــى قلــم اجلمهــور والــذي يقــوم بــدوره بتحويــل الشــكوى إلــى رئيــس البلديــة والــذي بــدوره يقــوم بتحويلهــا إلــى 

جهــة االختصــاص، حيــث تقــوم جهــة االختصــاص بدراســتها ورفــع التوصيــة لرئيــس البلديــة للبــت النهائــي)23(.

وتســتخدم البلديــة الكثيــر مــن األدوات الســتقبال الشــكاوى منهــا الشــكاوى الورقيــة، خــط التلفــون، صناديــق الشــكاوى، 
مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي تكــون مرتبطــة بالعالقــات العامــة مباشــرة)24(.

20 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية اخلليل.
21 مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.

22  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
23 مرجع سابق
24 مرجع سابق
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هل يقدم رئيس الهيئة احمللية تقارير مكتوبة إلى مجلس الهيئة احمللية؟ وهل التقارير دورية؟ 6.4

ألن رئيــس بلديــة البريــج يقــوم بتقــدمي تقاريــر مكتوبــة إلــى مجلــس الهيئــة احملليــة، ويقــدم تقاريــر رؤســاء األقســام الشــهرية ويقــدم 
تقاريــر شــفوية خــالل اللقــاءات الدوريــة التــي يعقدهــا املجلــس، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
يقــوم رئيــس بلديــة البريــج بتقــدمي تقاريــر مكتوبــة ألعضــاء املجلــس البلــدي، ويقــدم التقاريــر املكتوبــة )الشــهرية( التــي يتســلمها 
مــن رؤســاء األقســام ويســتعرضها بشــكل شــفوي خــالل اجتماعــات املجلــس البلــدي الدوريــة التــي يعقدهــا املجلــس بواقــع اجتمــاع 
واحــد كل أســبوعن، ويقــوم مكتــب الرئيــس بإعــداد محضــر االجتمــاع حســب القضايــا املرفوعــة مــن رئيــس البلديــة أو أعضــاء 
املجلــس، ويتــم تقســيم هــذه املواضيــع إلــى أقســام لزيــادة فاعليــة وكفــاءة االجتماعــات، ويتــم توثيــق مــا يــدور يف االجتماعــات يف 

محضــر االجتماعــات اخلــاص بذلــك ويتــم ارشــفة هــذه احملاضــر بشــكل ورقــي والكترونــي.

هــل يقــدم مجلــس الهيئــة احملليــة تقاريــر دوريــة مكتوبــة للمواطنــن، ُتنشــر يف أماكــن ســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع  6.5
املواطنن؟

بالرغــم مــن أن بلديــة البريــج تقــوم بإصــدار التقريــر الســنوي العــام خــالل الســنوات املاضيــة بشــكل دوري ومنتظــم، لكــن ألن 
البلديــة تقــوم بطباعــة التقريــر بشــكل ورقــي والكترونــي وتوزيعــه علــى اجلهــات ذات العالقــة فقــط. اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 

متوســط. 

ضعيفمتوسطجيد
يف نهايــة كل عــام يُصــدر مجلــس البلديــة تقريــره الســنوي العــام عــن أعمالــه خــالل الســنة. حيــث يتــم طباعــة التقريــر وتوزيعــه 
ــا أن  ــن لن ــة تب ــي للبلدي ــة املوقــع االلكترون ــه. لكــن مــن خــالل مراجع ــن لالطــالع علي ــر للمواطن ــاح التقري ــة، ويت للجهــات املعني

البلديــة ال تقــوم بنشــر هــذه التقاريــر.

هل توجد مدونات سلوك خاصة برئيس وأعضاء وموظفي الهيئة احمللية؟ وهل يتم تطبيقها على أرض الواقع؟ 6.6

ألن بلديــة البريــج لديهــا مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــن والعاملــن يف البلديــة وبالرغــم مــن اهتمــام بلديــة البريــج 
بقيــم النزاهــة إال أن مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــن والعاملــن يف بلديــة البريــج ال تعتبــر مرجعيــة لقيــاس مــدى 

التــزام البلديــة بقيــم النزاهــة والشــفافية بشــكل كامــل )25(. فــإن هــذا املؤشــر حصــل علــى درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد

هــل توجــد أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد مثــل تضــارب املصالــح، تلقــي الهدايــا، إقــرار الذمــة املاليــة... وهــل  6.7
يتــم تطبيقهــا علــى أرض الواقــع؟

25 مقابلة: أحمد منصور – مدير دائرة الشؤون املالية واالدارية يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/20م.
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بســبب عــدم وجــود أنظمــة أخــرى للتعامــل مــع قضايــا الفســاد، مثــل دليــل ملنــع تضــارب املصالــح، إقــرار الذمــة املاليــة، سياســة 
اســتقبال الهدايــا، فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
ال يــزال قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( للعــام 2005 والــذي مت تعديلــه بقــرار بقانــون رقــم )7( يف العــام 2010 إلــى قانــون 
مكافحــة الفســاد، غيــر مطبــق يف قطــاع غــزة، وبالتالــي فــإن هيئــة مكافحــة الفســاد ال تعمــل يف قطــاع غــزة، ويقتصــر النظــر يف 
جرائــم الفســاد علــى احملاكــم النظاميــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ودائــرة التفتيــش واملتابعــة يف وزارة احلكــم احمللــي )26(.

وبشــكل عــام فــإن بلديــة البريــج لــم تقــم بتطويــر أنظمــة أو إجــراءات محــددة للتعامــل مــع قضايــا الفســاد. ال يوجــد يف البلديــة 
سياســة ملنــع تضــارب املصالــح أو سياســة محــددة الســتقبال الهدايــا )27(

بلديــة البريــج ال تطلــب مــن أعضــاء املجلــس أو املوظفــن والعاملــن تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة باإلضافــة إلــى أنهــا لــم تتخــذ أي 
إجــراءات تتعلــق بتوعيــة مــزودي اخلدمــات بآليــات مكافحــة الفســاد والتدابيــر التــي تتخذهــا البلديــة )28(.

ويف بلديــة البريــج يبقــى تقــدمي إقــرار الذمــة املاليــة اختياريــاً وليــس إجباريــاً، وتبقــى البلديــة ملتزمــة بالتشــديد علــى ضــرورة عــدم 
تلقــي الهدايــا ومنــع تضــارب املصالــح )29(، ولكــن ال يوجــد أي سياســات أو أدلــة إجرائيــة تنظــم عمليــة اســتقبال الهدايــا وحتــد 

مــن منــع تضــارب املصالــح يف عمــل البلديــة.

26 دراسة نظام النزاهة يف بلدية جباليا النزلة، أمان 2017م.
27 مقابلة: فريد اللولو – املستشار القانوني لبدلية البريج، بتاريخ 2019/03/14م.

28مقابلة: فريد اللولو – املستشار القانوني لبدلية البريج، بتاريخ 2019/03/14م.
29 مقابلة: محمود عيسى -رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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ثانياً: الجهاز التنفيذي
يتضمــن موضــوع اجلهــاز التنفيــذي تســعة محــاور، هــي: وضــوح املهــام، املصــادر، إدارة الطاقــم التنفيــذي )األنظمــة اإلداريــة(، 
ــة باحلــرف والصناعــات،  ــا عالق ــي له ــن الت ــة والقوان ــن القطــاع اخلــاص، األنظم ــذة م ــات املنف ــى تقــدمي اخلدم اإلشــراف عل

ــة. ــم النزاهــة، املشــاركة املجتمعي ــة، مســاءلة اجلهــاز التنفيــذي، قي شــفافية املوازن

وضوح املهام: 1
هل توضح األحكام القانونية سياسات عمل الهيئة واخلدمات املقدمة؟ 1.1

ــر مــن املهــام  ــة، وتقاطــع الكثي ــات احمللي ــي لسياســات عامــة تقــرر أعمــال مجالــس الهيئ بســبب عــدم وضــع وزارة احلكــم احملل
ــات مــع مؤسســات أخــرى، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. والصالحي

ضعيفمتوسطجيد
حــددت املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة وظائــف وصالحيــات وســلطات املجلــس احمللــي مبــا يشــمل طبيعــة اخلدمــات 
التــي علــى الهيئــات احملليــة أن تقدمهــا البلديــة، كمــا ويحــوي دليــل خدمــات اجلمهــور لبلديــة البريــج علــى معلومــات تتعلــق 

باخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة وإجــراءات احلصــول عليهــا مــع توضيــح املــدة الزمنيــة والتكلفــة.
تــرك قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 مهمــة رســم السياســات لــوزارة احلكــم احمللــي، فقــد نصــت املــادة )2( مــن 
القانــون علــى أن تقــوم الــوزارة برســم السياســات العامــة املقــررة ألعمــال مجالــس الهيئــات احملليــة، واإلشــراف علــى وظائــف 
واختصاصــات هــذه املجالــس، إال أن وزارة احلكــم احمللــي لــم تضــع السياســات العامــة املطلوبــة، رغــم أنهــا وضعــت الكثيــر مــن 
األنظمــة املتعلقــة باحلكــم احمللــي، واتخــذت الكثيــر مــن القــرارات التــي ميكــن مبجموعهــا أن تعكــس سياســات معينــة، ولكــن دون 

أن تصــدر كسياســات)30(.

هل توضح التشريعات مهام الرئيس وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليًا؟ 1.2

بســبب وضــوح صالحيــات رئيــس الهيئــة احملليــة ومســئولياته يف القانــون، وبســبب االلتــزام بهــا عمليــاً، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر 
درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
حتــدد املــادة رقــم )16( مــن قانــون هيئــات احلكــم احمللــي رقــم )1( لعــام 1997 صالحيــات ومســئوليات رئيــس البلديــة، حيــث تتنــوع 
مهــام الرئيــس بــدء مــن دعــوة املجلــس إلــى االنعقــاد يف املواعيــد احملــددة وإعــداد جــداول األعمــال وتبليغهــا إلــى األعضــاء وتــرأس 
جلســات املجلــس ويتولــى إدارتهــا واحملافظــة علــى النظــام فيهــا، ومتثيــل املجلــس يف توقيــع عقــود الرهــن واإليجــار واالقتــراض 
والصلــح والعطــاءات والتعهــدات واملقــاوالت وااللتزامــات والبيــع والشــراء وفقــاً للقوانــن واألنظمــة الســارية املفعــول، متثيــل 
ــة والدفــاع  ــة احمللي ــى حقــوق الهيئ ــام باحملافظــة عل ــدى اجلهــات الرســمية، القي ــة يف االجتماعــات واملؤمتــرات ول ــة احمللي الهيئ
عــن مصاحلهــا بالطــرق القانونيــة، الرئيــس التنفيــذي للهيئــة احملليــة ومرجعيــة دوائرهــا ولــه بهــذه الصفــة اإلشــراف علــى شــؤون 
العاملــن، اإلشــراف علــى إيــرادات ونفقــات الهيئــة احملليــة ومتابعتهــا والقيــام بأيــة مهــام أو صالحيــات أخــرى مبقتضــى أحــكام 

القانــون.

30 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017م، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية اخلليل.
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كمــا نصــت املــادة ذاتهــا بــأن للرئيــس أن يفــوض نائبــه أو أي عضــو آخــر بجــزء مــن صالحياتــه، ويف حالــة بلديــة البريــج فــإن 
رئيــس املجلــس البلــدي يلتــزم بهــذه املهــام واملســئوليات رغــم عــدم وجــود نائــب لرئيــس البلديــة حاليــاً.

هل توضح التشريعات مهام املجلس البلدي وصالحياته؟ وهل يتم االلتزام بها عمليا؟ 1.3

بســبب توضيــح التشــريعات ملهــام املجلــس البلــدي وصالحياتــه، والتــزام أعضــاء املجلــس بهــا، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 
جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
ــام  ــادة مه ــث توضــح هــذه امل ــس، حي ــات وســلطات املجل ــف وصالحي ــوان وظائ ــادة )15( بعن ــة امل ــات احمللي ــون الهيئ خصــص قان
املجلــس البلــدي وصالحياتــه ووظائفــه وســلطاته بشــكل مفصــل. ومنــح القانــون للمجلــس البلــدي أن يعهــد بهــذه الصالحيــات 
أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو مقاولــون، أو أن يعطــي بعــض املهــام امتيــازات ألشــخاص أو شــركات ملــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات. 

وحســب القانــون يحــق للمجلــس، ومبوافقــة الوزيــر، أن يضــع األنظمــة التــي متكنــه مــن ممارســة الصالحيــات املذكــورة)31(.

ويلتــزم أعضــاء املجلــس البلــدي بالصالحيــات واملســئوليات التــي حددهــا لهــم القانــون، لكــن هــذا االلتــزام يبقــى نســبي، ويعتمــد 
علــى مــدى تداخــل هــذه الصالحيــات مــع املؤسســات األخــرى)32(.

املصادر: 2
هل توجد أحكام قانونية حتدد وتعزز توفير املصادر الضرورية لعمل الهيئة احمللية؟ 2.1

بســبب وجــود أحــكام قانونيــة )ملحــق القوانــن( حتــدد وتعــزز توفيــر املصــادر الضروريــة لعمــل الهيئــات احملليــة، فقــد اســتحق هــذا 
املؤشــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
هل يتم تطبيق تلك األحكام والتشريعات واإلجراءات على أرض الواقع؟

بســبب قــدرة بلديــة البريــج بتطبيــق األحــكام والتشــريعات واإلجــراءات التــي تنظــم عملهــا، وحتصيلهــا جــزء مــن اإليــرادات 
املســتحقة لهــا، وعــدم إيفــاء جــزء كبيــر مــن املواطنــن واملؤسســات الرســمية بدفــع املســتحقات املاليــة املتراكمــة عليهــم للبلديــة، 

وعــدم وضــوح مســوغات التســوية املاليــة التــي مت عقدهــا مــع وزارة املاليــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر الدرجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
تتمتــع البلديــة بالقــدرة علــى تطبيــق األحــكام والتشــريعات واإلجــراءات التــي تنظــم عملهــا، حيــث تقــوم بلديــة البريــج بتحصيــل 
اإليــرادات املقــررة لهــا وفــق القانــون، مــن ضرائــب ورســوم وأثمــان ميــاه وكهربــاء، كمــا تتلقــى هبــات ومســاعدات وتبرعــات وفــق 
القانــون أيضــاً، لكــن هــذه اإليــرادات ال تغطــي نفقــات البلديــة ومصروفاتهــا)33(، ويرجــع رئيــس البلديــة ذلــك إلــى أنــه وبالرغــم مــن 

31 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017م، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية اخلليل.
32 مقابلة: محمود عيسى -رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.

33 مقابلة: محمود عيسى –رئيس  بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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احلمــالت الكثيــر التــي قامــت بهــا البلديــة بتحصيــل مســتحقاتها والتســوية التــي مت عقدهــا مــع وزارة املاليــة إال أن عــدم قــدرة 
املواطنــن علــى اإليفــاء بالتزاماتهــم جتــاه البلديــة بســبب األوضــاع االقتصاديــة املترديــة والعقوبــات املفروضــة علــى قطــاع غــزة 
والتــي أدت النخفــاض أعــداد املواطنــن امللتزمــن بســداد املســتحقات املتراكمــة عليهــم للبلديــة، والســبب الثانــي هــو عــدم إيفــاء 

الــوزارات احلكوميــة واملؤسســات الرســمية بســداد املتراكمــات املاليــة عليهــا)34(.
كمــا يجــدر اإلشــارة إلــى أن البلديــة تلقــت دفعــات مــن وزارة املاليــة، لكــن مــن غيــر الواضــح كيــف مت عقــد التســوية وعلــى أي 

أســاس اســتندت.

وبلغــت مصروفــات ونفقــات البلديــة يف العــام 2018 بقرابــة )2,025,537( شــيكل، حيــث بلغــت نســبة الرواتــب منهــا قرابــة 
%79.62، كمــا بلــغ حجــم إيــرادات البلديــة يف نهايــة 2018 بقرابــة )1,352,679( شــيكل يف حــن بلغــت الديــون املســتحقة للبلديــة 
علــى املواطنــن ووزارة املاليــة )25,209,513( شــيكل بنهايــة العــام 2018، وبلغــت الديــون املســتحقة علــى البلديــة جلهــات متنوعــة 

)متأخــرات رواتــب والهيئــة العامــة للتأمــن واملعاشــات ... الــخ ( )24,501,689( شــيكل بنهايــة العــام 2018 )35(.

إدارة الطاقم التنفيذي )األنظمة اإلدارية(: 3
ما مدى توفر أنظمة إدارية ومالية، وآليات واضحة وفعالة ومكتوبة لعمل الهيئة؟ 3.1

بســبب اعتمــاد بلديــة البريــج علــى األنظمــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ووزارة احلكــم احمللــي، واالكتفــاء بدليــل خدمــات 
ــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. ــن، فق املواطن

ضعيفمتوسطجيد

ــة، كمــا  ــات احمللي ــة للهيئ ــة واإلداري ــي، الشــؤون املالي ــوزراء ووزارة احلكــم احملل ــس ال ــاول هــذه األنظمــة، الصــادرة عــن مجل تتن
تتنــاول واجبــات وحقــوق رؤســاء الهيئــات وأعضــاء مجالســها واملوظفــن فيهــا، وعالقاتهــم باملجتمــع احمللــي. وتتضمــن هــذه 

األنظمــة إجــراءات العمــل وعمليــات اإلدارة وآليــات التعامــل مــع املواطنــن، وهــي أنظمــة واضحــة ومنشــورة)36(.

ــى األنظمــة  ــة تقــدمي اخلدمــات، وتعتمــد بشــكل كامــل عل ــم عملي ــج بدليــل خدمــات اجلمهــور فقــط لتنظي ــة البري وتكتفــي بلدي
ــي)37(. ــوزراء ووزارة احلكــم احملل ــس ال الصــادرة عــن مجل

هــل توجــد لــدى رئيــس الهيئــة احملليــة آليــات وإجــراءات فّعالــة لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة وعلــى املوظفــن؟ وهــل تطبــق  3.2
يف الواقــع العملــي؟

نتيجــة لوجــود إجــراءات فعالــة وشــفافة لإلشــراف علــى عمــل الهيئــة احملليــة وعلــى عمــل املوظفــن، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر 
درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد

34 مقابلة: محمود عيسى –رئيس  بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
35 التقرير املالي السنوي لبلدية البريج 2018م.

http://www.molg.pna.ps 36 انظر املوقع االلكتروني لوزارة احلكم احمللي
37 مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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يوجــد لــدى بلديــة البريــج هيكليــة معياريــة والتــي أقرتهــا وزارة احلكــم احمللــى، وهــي غيــر منشــورة، ولــدى البلديــة وصــف 
وظيفــي لــكل موظــف يف البلديــة، والهيكليــة مقــرة مــن املجلــس البلــدي لبلديــة البريــج، ولكــن نتيجــة لعــدم قــدرة البلديــة علــى 
مــلء الشــواغر بســبب الضائقــة املاليــة التــي متــر بهــا نتيجــة األوضــاع السياســية التــي يعانــي منهــا القطــاع، وتلجــأ البلديــة ملــلء 
هــذه الشــواغر بنظــام العقــود. وبشــكل عــام فــإن رئيــس املجلــس البلــدي يشــرف علــى جميــع األقســام والدوائــر ولكــن يبقــى هــذا 

االشــراف غيــر كايف لعــدم قــدرة البلديــة علــى مــلء جميــع شــواغر الهيكليــة.

اإلشراف على تقدمي اخلدمات املنفذة من القطاع اخلاص: 4
ما مدى إشراف مجالس وإدارات الهيئات احمللية على مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية؟ 4.1

ألن جهات متعددة داخل بلدية البريج تشرف على مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
تقــّدم بلديــة البريــج مجموعــة مــن اخلدمــات املتعلقــة بالتنظيــم والتخطيــط، الصحــة العامــة والبيئــة، امليــاه والصــرف الصحــي، 
تنظيــم احلــرف واملهــن وغيرهــا مــن اخلدمــات املختلفــة، وتتولــى البلديــة بشــكل مباشــر تزويــد املواطنــن بهــذه اخلدمــات عبــر 
ــات مباشــرة  ــدمي هــذه اخلدم ــاً لتق ــل مع ــة تعم ــرة قســم أو أقســام مختلف ــر واألقســام، ويوجــد يف كل دائ ــن الدوائ مجموعــة م

للمواطنــن، ويوجــد دائــرة إداريــة وماليــة ملتابعــة األمــور املاليــة واإلداريــة للبلديــة.

وبالرغــم مــن أن تقــدمي اخلدمــات يتــم مباشــرة عبــر إدارات البلديــة املختلفــة، إال أن رئيــس املجلــس البلــدي لبلديــة البريــج يشــرف 
علــى عمــل هــذه اإلدارات واألقســام املختلفــة. ســواء مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة أو حتــى التقاريــر الدوريــة عــن ســير العمــل يف 

هــذه اخلدمــات واســتقبال شــكاوى املواطنن)38(.

ويوجــد لــدى بلديــة البريــج العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات واللوائــح املتعلقــة باإلشــراف علــى عمليــة تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل 
رؤســاء األقســام ومــدراء الدوائــر املختلفــة باإلضافــة إلــى تعليمــات متعــددة تتعلــق بسياســات وإجــراءات التعاقــد والشــراء وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يســاعد البلديــة يف اإلشــراف علــى مــزودي اخلدمــات، ومــن األمثلــة علــى ذلــك الزيــارات امليدانيــة لألســواق العامــة 

واملشــاريع اإلنشــائية للبلديــة والتعديــات علــى الطــرق العامــة)39(.

أمــا مقاولــو البلديــة فيتــم متابعتهــم واإلشــراف عليهــم مــن خــالل دائــرة الشــئون املاليــة واإلداريــة و متابعــة مباشــرة مــن مكتــب 
رئيــس البلديــة)40(، حيــث تتــم متابعــة أي مشــروع يف مراحلــه املختلفــة بنــاء علــى العقــد املوقــع بــن املقــاول والبلديــة. تتــم املتابعــة 

غالبــا ميدانيــا وليــس عبــر التقاريــر، ألن املتابعــة امليدانيــة أســرع وأكثــر فعاليــة. 
ما مدى قيام مجلس الهيئة احمللية مبحاسبة مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية؟ 4.2

ألن املجلس البلدي يقوم مبحاسبة مزودي اخلدمات ومقاولي البلدية، فقد حصل هذا املؤشر على درجة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
املقاولــون، تتــم محاســبتهم بنــاء علــى العقــد املوقــع معهــم، كمــا تتــم متابعــة عمــل املقاولــن عبــر وحــدة الرقابــة ومكتــب رئيــس 

البلديــة. وعمليــا يتــم القيــام بذلــك مــع كافــة املقاولــن ويف كافــة املشــاريع.

38  مقابلة: احمد منصور -مدير دائرة الشئون املالية واإلدارية يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/20م.
39  املرجع السابق
40  املرجع السابق
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األنظمة والقوانني التي لها عالقة باحلرف والصناعات )أنظمة التراخيص(: 5
ما مدى وجود قوانن وأنظمة وإجراءات وآليات تنظم تراخيص عمل احلرف والصناعات يف الهيئة احمللية؟ 5.1

بســبب توافــر قوانــن وأنظمــة )ملحــق القوانــن( تنظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات مكتوبــة يف بلديــة البريــج، فقــد حصــل 
هــذا املؤشــر علــى درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
وبالرغــم مــن أن بلديــة البريــج أعــدت دليــل سياســات مكتوبــة تنظــم تراخيــص عمــل احلــرف والصناعــات، فإنهــا ترتكــز علــى 
قانــون احلــرف والصناعــات رقــم 32 للعــام 1927، واألمــر رقــم 413 لســنة 1972 بشــأن تنظيــم احلــرف، ونظــام ضريبــة احلــرف 
واملهــن لالتصــاالت الالســلكية للعــام 2012، وقانــون تنظيــم املــدن رقــم 28 للعــام 1936 قانــون العقوبــات الفلســطيني 36/74، 
نظــام بشــأن تنظيــم عمليــات صــب اخلرســانة للعــام 2013، نظــام تشــوين الرمــل واحلصمــة ومــواد البنــاء للعــام 2012، نظــام رقــم 

2 للعــام 1992 بشــأن ســرقة شــبكات امليــاه، نظــام املــكاره الصحيــة لســنة 2013)41(.
ما مدى تطبيق تلك األنظمة واإلجراءات؟ وهل تطبق بفاعلية؟ 5.2

ــة يف بالتراخيــص واحلــرف، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة  ــة البريــج ألنظمــة وإجــراءات موحــدة وفعال نتيجــة لتطبيــق بلدي
جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد لــدى بلديــة البريــج دليــل للتراخيــص واحلــرف، ويتــم تطبيــق إجــراءات الترخيــص واحلــرف علــى اجلميــع بــدون متييــز، 
ــح  ــة من ــي تقتســم صالحي ــك تعــدد اجلهــات الت ــة السياســية، ويســاعد يف ذل ــة أو اخللفي وبغــض النظــر عــن املنطقــة اجلغرافي
التراخيــص واحلــرف، مثــل )الدائــرة القانونيــة، دائــرة احلــرف، دائــرة الرقابــة علــى احلــرف ... الــخ(، وحتــرص البلديــة علــى 

ــى حــد الســواء)42(. الوصــول للمشــاريع الكبيــرة والصغيــرة عل
ما مدى شفافية األنظمة والقوانن التي لها عالقة باحلرف والصناعات؟ 5.3

نتيجــة شــفافية األنظمــة والقوانــن التــي لهــا عالقــة باحلــرف والصناعــات املعمــول بهــا يف بلديــة البريــج، فقــد اســتحق هــذا 
املؤشــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
تقــوم بلديــة البريــج بنشــر األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن البلديــة فيمــا يتعلــق باحلــرف والصناعــات، وبالرغــم مــن توافــر 
دليــل احلــرف والصناعــات إال أن البلديــة تكتفــي بتوفيــره يف )قلــم اجلمهــور( ويكــون متــاح للمواطــن يف حــال قــام املواطــن بطلــب 
االطــالع عليــه، ويشــمل دليــل احلــرف والصناعــات إلجــراءات إجنــاز معاملــة إصــدار رخصــة احلــرف والصناعــات، وطلــب تعديــل 

نــوع احلرفــة التكلفــة املتوقعــة، والوثائــق واملســتندات واألوراق املطلوبــة مــن خــارج البلديــة.
هل هناك عمليات تفتيش من قبل املجلس البلدي على احلرف والصناعات داخل حدود الهيئة احمللية؟ 5.4

41 مقابلة: فريد اللولو –املستشار القانوني لبلدية البريج، بتاريخ 2019/03/14م.
42 مقابلة: محمود عيسى -رئيس بلدية البريج، بتاريخ 20198/03/19م.
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بالرغــم مــن وجــود عمليــات تفتيــش مــن قبــل املجلــس البلــدي علــى احلــرف والصناعــات داخــل حــدود الهيئــة، إال أنــه ونتيجــة 
لضعــف عــدد املفتشــن وعــدم دوريــة عمليــة التفتيــش فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد

ــى احلــرف والصناعــات  ــى عاتقهــا مســئولية التفتيــش عل ــي يقــع عل ــج قســم )احلــرف والصناعــات( والت ــة البري يوجــد يف بلدي
يف املدينــة، ويقــوم هــذه القســم بالتفتيــش علــى احلــرف والصناعــات جميعهــا وليــس بعضهــا، ويتمتــع هــذه القســم بصالحيــات 
ــخ(،  ــل )إيقــاف ترخيــص، عــدم منــح رخصــة.. ال واســعة يف مجــال التفتيــش واتخــاذ القــرارات املناســبة لتصويــب األوضــاع مث
وميكــن للمواطنــن املتضرريــن تقــدمي شــكوى يف قلــم اجلمهــور أو لرئيــس البلديــة بشــكل مباشــر، والــذي بــدوره يولهــا للرئيــس 
ــوم  ــا. ويق ــي فيه ــرار النهائ ــس التخــاذ الق ــود للرئي ــم تع ــا ومــن ث ــرد عليه ــة لل ــا للقســم املختــص يف البلدي ــوم بتحويله ــذي يق وال
العاملــن يف قســم )احلــرف والصناعــات( بتقــدمي تقاريرهــم لرئيــس الدائــرة والــذي بــدوره يقــوم بتقــدمي تقريــره لرئيــس البلديــة، 

وتعانــي هــذه الدائــرة مــن النقــص احلــاد يف عــدد املفتشــن.

شفافية املوازنة: 6
هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب إعداد املوازنة بالتعاون مع املجتمع احمللي؟ 6.1

ال تنــص األحــكام القانونيــة )ملحــق القوانــن( الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة علــى ضــرورة إشــراك املجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة 
الســنوية للبلديــة، وألنــه ال يوجــد دور واضــح للمجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة الســنوية فقــد حصــل هــذا املؤشــر علــى درجــة 

ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
ورغم وجود هذه األحكام القانونية، إال أن أياً منها ال ينص على التعاون مع املجتمع احمللي عند إعداد املوازنة السنوية)43(.

ومــن غيــر الواضــح وجــود دور للمواطنــن واملجتمــع احمللــي يف إعــداد موازنــة البلديــة الســنوية، حيــث تبــدأ عمليــة إعــداد 
املوازنــة مــن رؤســاء األقســام بالبلديــة كل حســب قســمه، وترفــع األقســام موازناتهــا إلــى الدائــرة املاليــة التــي تراجــع املوازنــات 
وتوائمهــا مــع املوازنــة العامــة للبلديــة، ومــن ثــم تقــدم للمجلــس البلــدي إلقرارهــا واحلصــول علــى مصادقــة وزارة احلكــم احمللــي 

عليهــا)44(.
هل توجد أحكام قانونية تنص وتتطلب نشر املوازنة السنوية؟ 6.2

ألن األحكام القانونية املتعلقة مبوازنة الهيئات احمللية ال تنص على نشر املوازنة، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد

ــق بنشــر املوازنــة الســنوية، كمــا أن النظــام  لــم تتضمــن األحــكام القانونيــة التــي تنظــم عمــل الهيئــات احملليــة أي نصــوص تتعل
املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999 لــم يشــير هــو اآلخــر يف أي مــن مــواده إلــى نشــر املوازنــة بعــد إقرارهــا مــن املجلــس البلــدي 

واملصادقــة عليهــا مــن وزيــر احلكــم احمللــي.

هل توجد تشريعات وأنظمة تطلب من الهيئة احمللية إعداد موازنة مبسطة تكون مفهومة للمواطنن؟ 6.3

43 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية اخلليل.
44 مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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ألن اإلطــار القانونــي واألنظمــة املاليــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة لــم تشــر إلــى ضــرورة إعــداد موازنــة املواطــن، وكــون بلديــة 
البريــج تقــوم بنشــر املوازنــة بشــكل مبســط للمواطنــن كجهــد خــاص بالبلديــة فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
تركــت القوانــن الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة والنظــام املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999 محــل اجتهــاد مــن قبــل املجالــس 

البلديــة، فهــذه القوانــن واألنظمــة لــم تتطــرق إلــى مســألة إعــداد موازنــة مبســطة ومفهومــة للمواطنــن )موازنــة املواطــن(.

ولكــن يف حالــة بلديــة البريــج تقــوم البلديــة بإعــداد تصميــم املوازنــة بشــكل مبســط ومفهــوم للمواطــن ويتــم نشــرها علــى املوقــع 
اخلــاص بالبلديــة ووســائل التواصــل االجتماعــي.

هل هناك أدلة إلعداد ونشر املوازنة؟ وهل هي مفهومة للمواطنن؟ 6.4

ألن بلديــة البريــج لديهــا دليــل إلعــداد املوازنــة الســنوية وهــو الدليــل املوحــد )وزارة احلكــم احمللــي(، كمــا أنهــا تقــوم بنشــر املوازنــة 
الســنوية وتبســيطها للمواطنــن، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد لــدى بلديــة البريــج دليــل إلعــداد ونشــر املوازنــة الســنوية، ويتــم العمــل وفــق القوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا مثــل قانــون 
هيئــات احمللــي رقــم )1( للعــام 1997م، وتعليمــات إعــداد املوازنــة الصــادرة عــن وزيــر احلكــم احمللــي يف العــام 2005م، والنظــام 

املالــي للهيئــات احملليــة للعــام 1999م، وتقــوم بلديــة البريــج بنشــر املوازنــة الســنوية بشــكل مبســط ومفهــوم للمواطنــن.

مساءلة اجلهاز التنفيذي: 7
ما مدى فعالية وانتظام اجلهاز التنفيذي يف تقدمي تقارير دورية للمجلس البلدي؟ 7.1

ألن بلدية البريج لديها نظام تقارير فعال ومنتظم، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
يقــوم رؤســاء األقســام يف بلديــة البريــج بتقــدمي تقاريــر اإلجنــاز والتحديــات والصعوبــات وكيفيــة التغلــب عليهــا ملــدراء الدوائــر، 
والذيــن يقومــون بدورهــم برفــع تقاريرهــم لرئيــس املجلــس البلــدي، ويقــوم الرئيــس بــدوره بتقــدمي موجــز عــن هــذه التقاريــر يف 

اجتماعــات املجلــس البلــدي، وتعتبــر آليــة التواصــل هــي التقاريــر الورقيــة، يتــم حتصيــل التغذيــة الراجعــة بطريقــة شــفوية.

قيم النزاهة: 8
مــا مــدى وجــود واعتمــاد أنظمــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس التنفيــذي، مثــل مدونــات ســلوك، تلقــي الهدايــا، اإلبــالغ عــن  8.1

الفســاد، وجتنــب تضــارب املصالــح؟

ألن البلديــة متتلــك أدلــة تعــزز نزاهــة عمــل الرئيــس والطاقــم التنفيــذي مثــل مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــن، ولكــن 
ليــس لديهــا سياســة الســتقبال الهدايــا، وال دليــل ملنــع تضــارب املصالــح، وتكتفــي بالنصــوص القانونيــة الــواردة يف قانــون هيئــات 
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املجلــس احمللــي ونظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد لــدى بلديــة البريــج مدونــة قواعــد ســلوك لألعضــاء و العاملــن يف املجلــس البلــدي)45(، كمــا ال يوجــد لــدى بلديــة البريــج 
دليــل ينظــم عمليــة اســتقبال الهدايــا، وال يوجــد لــدى البلديــة دليــل لتنظيــم عمليــة اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، أيضــاً فــإن بلديــة 

ر أي أدلــة تتعلــق بتجنــب تضــارب املصالــح يف عملهــا)46(. البريــج لــم تطــوِّ

وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك نصــوص قانونية)ملحــق القوانــن( تشــير إلــى نزاهــة رئيــس املجلــس، مثــل املــادة )5( مــن قانــون الهيئــات 
احملليــة رقــم )1( للعــام 1997م. وإذا كانــت لــدى رئيــس املجلــس وظيفــة أو مهنــة أخــرى، وجــب عليــه تقــدمي اســتقالته منهــا أو 
تركهــا خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ تســلمه ملهــام رئاســة املجلــس، وإال اعتُبــر ُمقــاالً حكمــاً بانقضــاء مــدة الشــهر املذكــور(.

ــس  ــرغ رئي ــى تف ــد عل ــوزراء يؤك ــس ال ــم )3( لســنة 2017 الصــادر عــن مجل ــة رق ــات احمللي ــا أن نظــام رؤســاء وأعضــاء الهيئ كم
ــادة 3(. ــة أخــرى )م ــة وظيف ــس وأي ــن رئاســة املجل ــع ب ــس وعــدم اجلم املجل

45 مقابلة: فريد اللولو –املستشار القانوني بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/14م.
46  املرجع السابق
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املشاركة املجتمعية: 9
ما مدى مشاركة املواطنن يف التخطيط وحتديد بنود املوازنة؟ 9.1

بالرغــم مــن أن بلديــة البريــج تضمــن مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة للمجتمــع احمللــي واملواطنــن يف التخطيــط للمشــاريع وإعــداد اخلطــة 
االســتراتيجية، إال أنهــا ال تقــوم مبشــاركة املواطنــن يف إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة، ولذلــك فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة 

متوسط.

ضعيفمتوسطجيد
حتــرص بلديــة البريــج علــى مشــاركة املواطنــن )مؤسســات املجتمــع احمللــي، جلــان األحيــاء، أعضــاء امللتقــى البلــدي( يف جلــان 
إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للبلديــة يف املجــاالت )البيئــة والبنيــة التحتيــة، تنميــة االقتصــاد احمللــي، التنميــة املجتمعيــة، اإلدارة 
واحلكــم الرشــيد(، وتعتبــر مشــاركة املواطنــن يف هــذه العمليــة مشــاركة فاعلــة حيــث تلعــب اللجــان املختلفــة دور رئيســي يف إعــداد 
الرؤيــة التنمويــة ملدينــة البريــج الـــ 16 عــام القادمــة)47(، وعلــى صعيــد املوازنــة الســنوية فــإن األمــر مختلــف، فكمــا مت اإلشــارة 

بالســابق فــإن البلديــة ال تقــوم بإشــراك املواطنــن يف عمليــة إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة.
هل يتم عقد اجتماعات دورية يف جلسات مفتوحة يشارك فيها املواطنون؟ 9.2

ألن بلديــة البريــج ال تتضمــن خطتهــا التنفيذيــة علــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع املواطنــن واملشــاركة يف اللقــاءات املفتوحــة التــي 
ينظمهــا املجتمــع املدنــي، ويبقــى االمــر مرهــون مبتطلبــات العمــل ونشــاط مؤسســات املجتمــع احمللــي فقــد حصــل هــذا املؤشــر 

علــى درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
ــة البريــج أهميــة لالجتماعــات مــع اجلمهــور، ولكــن هــذا االهتمــام مرهــون بطبيعــة أســباب اللقــاء حيــث يتــم عمــل  تولــي بلدي
اللقــاءات بنــاء علــى االحتيــاج وليــس بنــاًء علــى أنشــطة مقــرره باخلطــة التنفيذيــة وكذلــك مرهــون األمــر مبــدى فعاليــة مؤسســات 

املجتمــع املدنــي ونشــاطها حيــث تســتجيب البلديــة لعقــد اللقــاءات مــع اجلمهــور يف حــال طلــب منهــا ذلــك )48(.

وحتــرص البلديــة علــى املشــاركة باللقــاءات التــي تعقدهــا املؤسســات األهليــة مــع املواطنــن، حيــث تشــارك البلديــة مــن خــالل 
رئيــس البلديــة ومــدراء األقســام ذات العالقــة، وخــالل العــام 2017م شــاركت البلديــة بالعديــد مــن اللقــاءات املفتوحــة التــي جمعــت 

بــن املواطــن واملســئول.

ثالثاً: النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل
يشــمل موضــوع النظــام الهيكلــي تســعة محــاور، هــي: كفايــة املصــادر، االســتقاللية واحلياديــة، الشــفافية يف نظــام املشــتريات 
ــب،  ــة الضرائ ــب( فحــص نظــام جباي ــاح واملشــاركة )جمــع الضرائ ــة( االنفت ــادرات املشــاركة واملســاءلة املجتمعي لعامــة، دعــم مب
حمايــة حقــوق امللكيــة واألراضــي، شــفافية اإلدارة( نشــر املعلومــات العامــة )مســاءلة مــزودي اخلدمــة العامــة، ونزاهــة مقدمــي 

اخلدمــة العامــة( نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــون(.

47  التقرير السنوي العام لبلدية البريج للعام 2018م.
48  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج 2019/03/19م.
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كفاية املصادر: 1
ما مدى توفر اخلدمات املتنوعة احملددة بالقانون، والواجب على الهيئة احمللية توفيرها للمواطنن؟ 1.1

بســبب توفيــر بلديــة البريــج للخدمــات املتنوعــة واحملــددة يف القانــون، وتقدميهــا للمواطنــن رغــم بعــض العقبــات املاليــة الناجتــة 
عــن احلصــار والعقوبــات علــى قطــاع غــزة وتراجــع نســبة التــزام املواطنــن بســداد املســتحقات املتراكمــة عليهــم للبلديــة، فقــد 

اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

ضعيفمتوسطجيد
أوضحــت املــادة رقــم )15( مــن قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( للعــام 1997م جميــع املهــام واخلدمــات التــي يجــب علــى الهيئــة 

احملليــة تقدميهــا للمواطنــن، وبشــكل عــام فــإن بلديــة البريــج تقــوم بتقــدمي مجموعــة كبيــرة مــن هــذه اخلدمــات مثــل:
تطوير الطرق الداخلية	 

تأهيل وتعبيد طرق رئيسية	 

توعية اجلمهور يف األمور الصحية والبيئية 	 

ــح القائمــة 	  متديــد خطــوط الصــرف الصحــي يف مناطــق التوســع العمرانــي وتأهيــل اخلطــوط اخلاصــة بالصــرف الصحي
فعليــاً.

زيادة مصادر املياه وحتسن جودتها 	 

تركيب شبكات جديدة للمياه	 

محاربة اآلفات واحلشرات واجلرذان وتوعية املواطنن يف كيفية التعامل مع هذه اآلفات 	 

تطوير شبكة انارة الشوارع 	 

تشغيل اآلبار ومرافق البلدية باستخدام الطاقة البديلة	 

تطوير املناطق الزراعية	 

تطوير قطاع االسكان بدراسة واعتماد مخططات عمرانية توسعيه جديدة.	 

تفعيل اخلدمات واالنشطة الثقافة واحياء التراث 	 

تطوير االستثمار والقطاع التجاري املساهم يف تسديد املصاري التشغيلية	 

تطوير وتنظيم القطاع الناعي 	 

وبشــــكل عملــــي فــــإن بلديــــة البريج تقــــوم بتقــــدمي هــــذه اخلدمــــات للمواطنــــن، لكــن ونتيجــــة لألوضــاع الصعبــــة التــي يعانــي 
منهــــا قطــــاع غــــزة والتــــي انعكســــت علــــى قــــدرات وإمكانيــــات البلديــــة الفنيــة واملاليــة والبشــرية، فبلديــــة البريج كغيرهــا مــن 
باقــــي البلديــــات تعانــــي مــــن أزمــــات متكــــررة يف خدمــــات مهمــــة مثــــل امليــــاه والصــــرف الصحــــي والنفايــــات نتيجــــة لتراجــــع 
التــزام املواطنــن بدفع املســتحقات املتراكمــة عليهــم النقطــاع التيــار الكهربائــي وتوقــف تزويــد البلديــة بالوقــود مــن اجلهــات 

الدوليــة املانحــة)49(.

49 مقابلة: محمود عيسى -  رئيس املجلس البلدي بتاريخ 2019/03/19م.
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ما مدى وجود مصادر مالية، وبنية حتتية، وموارد بشرية، كافية للهيئة ملمارسة مهامها؟ 1.2

بالرغــــم مــــن اجتهــــاد بلديــــة البريج بتقــــدمي اخلدمــــات للمواطنــــن، لكــــن بســــبب عــــدم وجــــود مصــــادر ماليــــة وبنيــــة حتتيــــة 
ومــــوارد بشــــرية كافيــــة يف بلديــــة البريج، فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة متوســــط.

ضعيفمتوسطجيد
نتيجــــة للحصــــار اإلســــرائيلي املفــــروض علــــى قطــــاع غــــزة منــــذ العــــام 2006، وتداعيــــات االنقســــام الفلســــطيني يف العــــام 
2007، والعــــدوان اإلســــرائيلي املتكــــرر علــــى قطــــاع غــــزة )2008 – 2012 – 2014( والتــي صاحبهــا عمليــات تدميــر واســعة 
ملقــدرات البلديــة وجتريــف للبنيــة التحتيــة يف مختلــف مناطــق قطــاع غــزة، باإلضافــة إلــى العقوبــات املفروضــة علــى قطــاع 
غزة، فإن بلديــــة البريج تعانــــي مــــن أزمــــة ماليــــة خانقــــة مثلهــــا مثــــل باقــــي البلديــــات نتيجــــة تراجــــع قــــدرة املواطنــــن علــــى 
الوفــــاء بالتزاماتهــــم جتــــاه البلديــــة حيــــث بلــــغ صــــايف الديــون املســتحقة للبلديــة علــــى املواطنن ووزارة املالية حتى نهاية العام 
2018 مبلــغ وقــدره )25,209,513( شــيكل، يف حــن بلغــت الديــون املســتحقة علــى البلديــة قرابــة )24,000,000( شــيكل، كمــــا 
بلــــغ حجــــم مصروفــــات البلديــــة خــالل العــام 2018 مبلــغ وقــدره )2,025,537( شــيكل حيــث بلــغ حجــم الرواتــب مبلــغ وقــدره 

ــة)50(. ــي مصروفــات البلدي )1,213,940( شــيكل أي مــا نســبته %79.62 مــن إجمال

كمــا أن هــذه األوضــاع املاليــة أثــرت علــى قــدرة بلديــة البريــج يف توفيــر مــا حتتاجــه مــن املــوارد البشــرية، حيــث باتــت البلديــة 
تعتمــد علــى التشــغيل بنظــام العقــود املؤقتــة لســد الفراغــات يف هيكليــة البلديــة، حيــث بلــغ عــدد املوظفــن العاملــن يف البلديــة 

حتــى نهايــة العــام )2018( )59()51( مصنفــن كالتالــي:

· موظفن بعقود دائمة    )35(	

· موظفن عقود سنوية   )14(	

· موظفن يومية         )10( 	

االستقاللية واحليادية: 2
إلى أي مدى يؤدي الطاقم التنفيذي مهامه بحيادية ودون ضغوط سياسية أو غيرها؟ 2.1

بالرغــم مــن تأكيــد البلديــة علــى اتباعهــا أقصــى دروب املهنيــة يف التعامــل مــع املواطنــن والتــزام احلياديــة وعــدم تعرضهــا 
للضغــوط السياســية، إال انــه وبســبب عــدم توافــر وثائــق توضــح هــذا التوجــه، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
يعمــــل مــــدراء األقســــام ورئيــــس املجلــــس البلــــدي مبهنيــــة عاليــة بعيــــداً عــن الضغوطــات السياســية، فــــال مــكان للواســطة أو 
احلزبيــــة السياســــية يف عمــــل البلديــــة كونهــــا تخــــدم جميــــع املواطنــــن بــــال اســــتثناء بغــــض النظــــر عــــن انتماءاتهــــم احلزبيــة 
أو خلفياتهــــم السياســــية، وهــــو مــــا تؤكــــد عليــــه البلديــــة يف جميــــع لقاءاتهــــا)52(. لكــــن ال يوجــــد أي تعليمــــات صــــادرة بهــــذا 
اخلصــــوص خاصــــة أن املجلــــس البلــــدي يتبــــع خلفيــــة سياســــية واحــــدة ومت تعيينــــه مــــن احلكومــة يف قطــاع غــــزة وليــس مــن 

خــــالل االنتخــــاب وهــــو مــــا يتطلــــب أن تبــــذل البلديــــة املزيــــد مــــن اجلهــــود لتوثيــق هــــذه املهنيــة.

50 التقرير املالي السنوي لبلدية البريج )2018(.
51  مقابلة: م. وسام أبو لبدة – الشؤون بتاريخ 2019/04/16.

52  مقابلة: محمود عيسى - رئيس املجلس البلدي بتاريخ 2019/03/19م.
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ــة، وبعيــدة عــن التأثــر  2.2 ــة التوظيــــف نزيهــــة ومحصنــ ــراءات جتعــــل سياســ ــة وإجــ ــة وأنظمــ هــل توجــــد أحــــكام قانونيــ
مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية واحملابــاة؟

بالرغــــم مــــن وجــــود أحــــكام قانونيــــة وأنظمــــة )ملحق القوانن( حتصن سياســــة التوظيــــف من التأثــــر مبظاهر الفســــاد كالواســــطة 
واحملســــوبية واحملابــــاة، ووجــــود دليــــل إلجــــراءات التوظيــــف واتبــــاع سياســــة العمــــل بنظــــام العقــــود املؤقتــــة والتــــي ال يوجــــد 

إجــــراءات محــــددة التباعهــــا، فــــإن هــــذا املؤشــــر حصــــل علــــى درجــة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
ويف بلديــــة البريج فإنــــه يوجــــد دليــــل يحــــدد إجــــراءات التوظيــــف و يتــــم االعتمــــاد علــى سياســــة وتعليمــات احلكــم احمللــي يف 
عمليــــة التوظيــــف، حيــــث تتــــم عمليــــة التوظيــــف بنــــاء علــــى احلاجــــة، وتقــــوم البلديــــة بعمــــل إعــــالن للوظيفــــة دائمــــاً، وتعقد 

املقابــــالت للمتقدمــــن، ونتيجــــة لألزمــــة املاليــــة فــــإن البلديــــة تعتمــــد سياســة العمــل بنظــــام العقــود)53(.

الشفافية يف نظام املشتريات العامة: 3
بســبب وجــود نظــام )ملحــق القوانــن( مكتــوب ومنشــور للمشــتريات والعطــاءات يف الهيئــات احملليــة اســتحق هــذا املؤشــر  3.1

درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
ــة واالداريــة– قســم  ــرة املاليــ ــي الدائــ ــتريات وهــ ــدات واملشــ ــاءات والتوريــ ــة البريــج قســم مختصـــ يف العطــ ــدى بلديــ ــد لــ يوجــ
املشتريات والتــــي يتحمــــل موظفيهــــا املســــئولية القانونيــــة عــــن قانونيــة اإلجــــراءات ويف العــادة يراقــب رئيــس املجلــس البلــدي 

علــــى أداء الدائــــرة املاليــــة باإلضافــــة إلــــى جهــــات خارجيــــة مــــن وزارة احلكــــم احمللــــي وديــــوان الرقابــــة العامــــة.

هل يتم االلتزام بأحكام نظام العطاءات واملشتريات يف الواقع العملي؟ 3.2

بســــبب التــــزام بلديــــة البريج بأحــــكام نظــــام العطــــاءات واملشــــتريات، وقيــــام دائــــرة الرقابــــة يف البلديــــة بالرقابــــة علــى ذلــك، 
اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
تلتــــزم بلديــــة البريج بأحــــكام نظــــام العطــــاءات واملشــــتريات املعمــــول بــــه، فبلديــــة البريج حتــــرص علــــى الفصــل يف الســلطات 
والصالحيــــات املتعلقــــة مبمارســــات الشــــراء يف البلديــــة، حيــــث تبــــدأ عمليــــة الشــــراء مــــن إعــــداد طلــــب الشــــراء مــــن قبــــل 
املوظف/الدائــــرة املختصــــة، ويشــــترط أن يوافــــق عليــــه رئيــس القســــم، ويتــم دراســة اجلوانــب الفنيــة والقانونيــة قبــل إعــداد 
كراســــة العطــــاء، ويتــــم اإلعــالن يف الصحــف عــن عطــاءات البلديــة، حيــث يتكــرر اإلعــالن ملــدة )3( أيــام باحلــد األدنــى، وتقــــوم 
البلديــــة بفتــــح املظاريــــف بشــــكل علنــــي يف حضــــور املتقدمــــن مــــن خــــالل جلنــــة فتــــح العطــــاءات، وتتكــــون جلنــــة البــــث يف 
العطــــاءات مــــن املستشــــار القانونــــي، الدائــــرة املاليــــة، 3 أعضــاء مختلفــن)54(، وتشــرف دائــرة الرقابــة باإلشــراف علــى عمليــات 

53 مقابلة: احمد منصور مدير الشئون املالية واإلدارية يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/20م.
54 مقابلة: احمد منصور – مدير الشئون املالية واالدارية يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/20م.
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الشــــراء مــــن خــــالل مراجعــــة ســــالمة اإلجــــراءات املتبعــــة والتحقــــق مــــن أن التنفيــذ يتــم وفــق املواصفــــات الفنيــة الــواردة يف 
مذكــرة الترســية)55(.

دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية )االنفتاح واملشاركة(4 
مــــا مــــدى وجــــود نظــــام أو إجــــراء فعال فــــي عمــــل الهيئــــة يدعــــم تنفيــــذ لقــــاءات مجتمعيــــة للمساءلة والتفاعل واملشاركة  4.1

يف اتخــاذ القــرارات؟

بســــبب عــــدم وجــــود نظــــام وإجــــراء فعــــال يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات، 
يف هيئــــات احلكــــم احمللــــي بشــــكل عــــام، وبالرغم من قيــــام املجلــــس البلــــدي يف البريج بعقــــد عــــدد مــن اللقــــاءات املجتمعيــة، 

اســــتحق هــذا املؤشــــر درجــة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
ال تتضمــن التشــريعات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة أحكامــا تدعــو إلــى عقــد لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ 
القــرارات. وتاريخيــا ال توجــد تقاليــد عمــل جللســات عامــة يشــارك فيهــا املواطنــون، وتتيــح املجــال لتقــدمي اآلراء واملقترحــات 
والتفاعــل بينهــم وبــن املجالــس احملليــة. وبشــكل عــام، تتميــز العالقــة بــن الهيئــات احملليــة يف فلســطن واملواطنــن بضعــف 
مفهــوم املســاءلة املجتمعيــة مــن قبــل املواطنــن، األمــر الــذي يضعــف رقابــة اجلمهــور علــى الهيئــات احملليــة، وذلــك بســبب 
غيــــاب مفهــــوم املواطنــــة، ومفهــــوم حــــق دافعــــي الضرائــب يف الهيئــات احملليــة، ممــا يســبب عــدم مشــاركة املواطــن وانفتاحــه 

علــى نشــاطات الهيئــة احملليــة وفعالياتهــا)56(.

هل يتم االلتزام بذلك النظام يف الواقع العملي؟ 4.2

بالرغــم مــن عــدم وجــود نظــام يدعــم تنفيــذ وتنظيــم لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات، ولكــن ألن 
بلديــــة البريج تعقــــد عدد مــــن اللقــــاءات املجتمعيــــة فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد

جمع الضرائب:5 
هل توجد آليات واضحة وأنظمة محددة وشفافة جلمع الضرائب والرسوم، والتي تشمل كافة فئات املجتمع؟ 5.1

ألن بلديــــة البريج لديهــــا أنظمــــة )ملحق القوانن( وآليــــات واضحــــة محــــددة جلمــــع الضــــراب والرســــوم، لكنهــــا غيــــر شــفافة فقــد 
اســــتحق هــــذا املؤشــر درجــة متوســط. 

ضعيفمتوسطجيد

55  املرجع السابق
56 عزيز كايد، النزاهة والشفافية واملساءلة يف اخلدمات التي تقدمها الهيئات احمللية للمواطنن، أمان، 2010.
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تتبــع بلديــة البريج آليــات واضحــة يف عمليــة حتديــد الرســوم علــى اخلدمــات والضرائــب التــي تشــمل كافــة فئــات املجتمــع 
لكــــن هــــذه األنظمــــة واآلليــــات غيــــر منشــــورة، حيــــث ترتكــــز البلديــة علــــى قانــون احلــرف والصناعــــات رقــم 32 للعام 1927، 
واألمــر رقــم 413 لســنة 1972 بشــأن تنظيــم احلــرف، ونظــام ضريبــة احلــرف واملهــن لالتصــاالت الالســلكية للعــام 2012، نظــــام 
ــات الفلســطيني  ــون العقوب ــام 1936 قان ــم املــدن رقــم 28 للع ــون تنظي ــام 1998، وقان ــا للعــ ــة جباليــ ــة لبلديــ ــات اإلعالنيــ اللوحــ
36/74 نظــــام ورســــوم إشــــغال الطــــرق واألرصفــــة للعــــام 1998،  نظــــام بشــــأن تنظيــــم عمليــــات صــــب اخلرسانة للعام 2013، 
نظــام تشــوين الرمــل واحلصمــة ومــواد البنــاء للعــام 2012، نظــام رقــم 2 للعــام 1992 بشــأن ســرقة شــبكات امليــاه، نظــام املــكاره 

الصحيــة لســنة 2013.

وتقــــوم البلديــــة بتحصيــــل الضرائــــب مــــن جميــــع املواطنــن بــال اســتثناء، لكــن تواجــه البلديــة صعوبــة يف حتصيــل الضرائــب 
نتيجــــة تــــردي األوضــــاع االقتصاديــــة وهــــو مــــا دفــــع البلديــــة لتقــدمي تســهيالت يف عمليــة التحصيــــل مبــا يكفــل حــق البلديــة 

ويتناســب مــع قــدرة املواطــن )57(.
هــل نظــام جمــع الضرائــب يحمــي ويكفــل ويحــد مــن حــاالت التالعــب واالبتــزاز واحملســوبية؟ وهل يتم تطبيق ذلك؟ 5.2

ألن نظــام جمــع الضرائــب ال يكفــل احلــد مــن التالعــب واحملســوبية، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
نظــــام جمــــع الضرائــــب يف بلديــــة البريج محوســــب وهنــــاك نظــــام مالــــي، لكــــن يقــــوم موظفــــي التحصيــــل بإدخــــال البيانــــات 
املاليــة علــى احلاســوب، وتتــم عمليــة اجلبايــة بنــاء علــى آليــات محــددة توضــح التكاليــف املاليــة للدفــع، لكــن تقــوم كل دائــرة 
باســــتخراج وصــــل الدفــــع للمواطــــن ومــــن ثــــم يتــم حتصيــــل الضرائــب اخلاصــة بهــا ومــن ثــم تقــوم بتوريدهــا للدائــرة املاليــة 

املختصــة.

ويقــــوم املجلــــس البلــــدي بالنظــــر يف طلبــــات اإلعفــــاء والتخفيضــــات، ويقــوم رئيــس البلديــة ومديــر الشــئون املاليــة واالداريــة 
بالرقابــــة علــــى أداء جنــــاة الضرائــــب مــــن املواطنــــن، وعمليــة اجلبايــة تخضــع لرقابــة ومتابعــة يوميــة مــن خــالل اجلــرد اليومــي 
للصنــدوق حيــث يقــوم امــن الصنــدوق بجــرد يومــي للصنــدوق ومطابقتــه لتقاريــر جنــاة الضرائــب ومــن ثــم يقــوم برفــع تقريــر 

يومــي ملديــر دائــرة الشــؤون املاليــة واالداريــة.

حماية حقوق امللكية واألراضي:6 
هــل توجــد أنظمــة وقوانيــن واضحــة ومحــددة ومكتوبــة تنظــم منــح رخــص البنــاء والضرائــب والرسوم عليها؟ 6.1

بســــبب وجــــود أنظمــــة )ملحق القوانن( واضحــــة ومحــــددة ومكتوبــــة تنظــــم منــــح رخــــص البنــــاء والرســــوم، اســــتحق هــــذا املؤشــــر 
درجــــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
هل يتم االلتزام العملي بأنظمة منح تراخيص البناء؟

 نتيجة لاللتزام العملية بأنظمة منح تراخيص البناء يف بلدية البريج، فقد استحق هذا املؤشر درجة جيد.

57  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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ضعيفمتوسطجيد
بلديــة البريج تقــوم بتطبيــق نظــام منــح رخــص البنــاء والضرائــب والرســوم، ويوجــد لــدى البلديــة تعليمــات خاصــة باخلدمــات 
باألبنيــــة منشــــورة يف دليــــل خدمــــات اجلمهــــور، يتــــم بنــــاًء عليهــــا توضيــح الرســوم والفتــرة الزمنيــــة الالزمــة لإلجنــاز ومســار 
العمــــل، وذلــــك بالنســــبة لــــكل مــــن إصــــدار رخصــة بنــــاء جديــد، وجتديــد رخصــة بنــاء قائــم، وإضافــة ملحــق، وطلــب تعديــل 

اســتخدام بنــاء، وطلــب ترميــم بنــاء، وحتــى طلــب هــدم بنــاء.

شفافية اإلدارة )نشر املعلومات العامة(:7 
هــل تتوفــر األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات حــول النشــاطات والقــرارات الصادرة؟ 7.1

بســــبب عــــدم توفــــر األحــــكام القانونيــــة التــــي تعــــزز شــفافية املعلومــات حــول النشــاطات والقــــرارات الصــادرة، اســتحق هــذا 
املؤشــــر الدرجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
تكتفــي التشــريعات املتعلقــة بالهيئــات احملليــة، مــن قوانــن وأنظمــة وقــرارات، باإلشــارة إلــى التقاريــر املختلفــة، ورفعهــا إلــى 
وزارة احلكــم احمللــي، وال تشــير إلــى نشــر هــذه التقاريــر بوســائل النشــر املختلفــة، وال تلــزم الهيئــات احملليــة بنشــر قراراتهــا 
للجمهــــور، وال النشــــاطات التــــي تقــــوم بهــــا، أو تخطــــط لهــــا. كمــــا أن مشــــروع قانــــون حــــق احلصــول علــــى املعلومــات مــا زال 

لــم يخــرج إلــى حيــز التنفيــذ. يعكــس ذلــك أن األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات مــا زالــت غيــر متوفــرة.
ما مدى نشر وتوفر املعلومات على أرض الواقع؟ 7.2

بســبب قيــام املجلــس البلــدي بنشــر قراراتــه إال عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ولوحــة اإلعالنــات العامــة ونشــر موازنــة 
مبســــطة للمواطنــــن، فقــــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
تقــــوم بلديــــة البريج باإلعــــالن عــــن العطــــاءات وتوريــــد األعمــــال يف الصحــــف الرســمية بحــد أدنــى ملــــدة ثالثــة أيــام متتاليــة، 
واألمــــر نفســــه ينطبــــق علــــى إعالنــــات الوظائــــف الشــــاغرة أو حتــــى الوظائــــف بنظــــام العقــــود)58(. املجلــــس البلــــدي ينشــــر 
قراراتــــه عبــــر وســــائل التواصــــل االجتماعــــي وعبــــر لوحــــة إعالنــــات البلديــــة، لكــــن بلديــــة البريــج تقــــوم باإلفصــــاح ونشــــر 
موازنتهــــا الســــنوية للجــــان األحيــــاء وتنشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي وموقع البلدية، وتقــــوم البلديــــة بنشــــر املوازنــــة 

بطريقتهــــا املبســــطة وهــــو مــــا يساهم يف قــــدرة املواطنــــن علــــى فهمهــــا أو التعامــــل معهــــا.

مساءلة مزودي اخلدمة العامة:8 
هــــل تتوفــــر األحــــكام القانونيــــة التــــي تؤكــــد علــــى إعــــداد التقاريــــر الدوريــــة بانتظــــام مــن مــزودي اخلدمة املقدمة، خاصة  8.1

مــن القطــاع اخلــاص؟

58 مقابلة: أحمد منصور مدير الشئون املالية و اإلدارية يف بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/20م.
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بســــبب عــــدم وجــــود أحــــكام قانونيــــة تؤكــــد علــــى إعــــداد التقاريــــر الدوريــــة بانتظــــام مــــن مــــزودي اخلدمــــات، خاصــــة مــــن 
القطــــاع اخلــــاص، اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة ضعيــــف.

ضعيفمتوسطجيد
ال توجد أحكام قانونية تؤكد على إعداد التقارير الدورية بانتظام من مزودي اخلدمات، خاصة من القطاع اخلاص.

نزاهة مقدمي اخلدمة العامة:9 
مــــدى وجــــود واعتمــــاد أنظمــــة وإجــــراءات تعــــزز نزاهــــة عمــــل الطاقــــم التنفيــــذي، مثــــل مدونــــات الســلوك وتلقــي الهدايــا  9.1

واإلبــالغ عــن الفســاد؟

ألن بلديــــة البريج لديهــــا أنظمــــة وإجــــراءات تعــــزز مــــن نزاهــــة الطاقــــم التنفيــــذي مثــــل مدونــات الســــلوك ولكن غير ملزمة او 
مطبقــة بشــكل فعلــي وال يوجــد أنظمــة او اجــراءات تعــزز تنظيــم تلقــــي الهدايــــا واإلبــــالغ عــــن حــــاالت الفســــاد، فقــــد اســــتحق 

هــــذا املؤشــــر درجــة متوسط.

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد يف بلديــة البريج أنظمــة أو إجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل الطاقــم التنفيــذي، فبلديــة البريج كمــا مت اإلشــارة يف الســابق 
لديهــــا مدونــــة قواعــــد ســــلوك، كمــــا أن البلديــــة ليــــس لديهــــا سياســــة ملنــــع تضــــارب املصالــــح، وال سياســــة تنظــــم اســــتقبال 
الهدايــــا، وحتــــى أن بلديــــة البريج لــــم تقــــم بتطويــــر أي أدلــــة إجرائيــــة أو سياســات معينــــة لإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد التــي 

ميكــــن أن حتــــدث خــالل عمــل البلديــة.
مــــدى وجــــود واعتمــــاد أنظمــــة وإجــــراءات تعــــزز نزاهــــة عمــــل مــــزودي اخلدمــــة مــــن شــــركات القطــــاع اخلــاص واملقاولــون،  9.2

مثــل مدونــات الســلوك وتلقــي الهدايــا واإلبــالغ عــن الفســاد؟

ألن بلديــــة البريج ليــــس لديهــــا أنظمــــة وإجــــراءات تعــــزز مــــن نزاهــــة عمــــل مــــزودي اخلدمــات مــن شــــركات القطــاع اخلــاص 
واملقاولــــن، مثــــل مدونــــات الســــلوك وتلقــــي الهدايــــا واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، واالعتمــاد علــى نظــام توريــد األعمــال يف 

الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1998م، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
ال توجــد لــدى بلديــة البريج أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــات مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــون، 
فــــال يوجــــد لــــدى البلديــــة مدونــــات ســــلوك أو سياســــة الســــتقبال الهدايــــا أو سياســــة ملنــــع تضــارب املصالــــح خاصة مبزودي 
اخلدمات من الشركات والقطاع اخلاص، حيــــث تكتفــــي البلديــــة بالعمــــل بنظــــام توريــــد األعمــــال يف الهيئــات احملليــة رقــم )1( 

لســنة 1998م، حيــث ينظــم هــذا النظــام كل مــا يتعلــق مبشــتريات الهيئــة احملليــة والتعاقــدات مــع املقاولــن.

لكــــن نظــــام )ملحق القوانن( توريــــد األعمــــال يف الهيئــــات احملليــــة رقــــم )1( لسنة 1998م، لــــم يتضمــــن أي مــــادة تشــــير إلــــى 
نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــات، وهــو مــا يتــرك نظــام املشــتريات يف البلديــة عرضــة للتجــاوزات والتحايــل والتالعــب، عبــر 
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تســــريب املعلومــــات للمقاولــن، أو التمييــز يف معاملــة املقاولــن، كمــا يتــرك البــاب مفتوحــاً النتشــار ظاهــرة الواســطة واحملابــاة 
وتضــارب املصالــح يف التعامــل مــع مــزودي اخلدمــات.

رابعاً: مجالس الهيئات المحلية:
يركز موضوع مجالس الهيئات احمللية على محور واحد يتعلق بتوفر املصادر ونزاهة االنتخابات.

توفر املصادر ونزاهة االنتخابات: 1
مدى توفر مصادر مالية كافية لتنفيذ حمالت الدعاية اإلعالنية؟ وهل التمويل االنتخابي معلن؟ 1.1

ألن املصــادر املاليــة الالزمــة لتنفيــذ احلمــالت االنتخابية ال يتــم اإلعــالن عنهــا، فقــد استحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
القوائــــم االنتخابيــــة التــــي تنافســــت علــــى االنتخابــــات البلديــــة يف مدينــــة البريــج حصلــــت علــــى متويــــل حلمــــالت الدعايــــة 
االنتخابيــــة مــــن األحــــزاب السياســــية التــــي تتبــــع لهــــا، بينمــــا حصلــــت القوائــــم املســــتقلة علــــى متويلهــــا مــــن مصــــادر ذاتيــة، 
وال ميكــــن احلديــــث عــــن كفايــــة مصــــادر التمويــــل االنتخابــــي للحمــالت االنتخابيــة لســــببن، األول أن كفايــة التمويــل مرتبــط 
بحجــــم الدعايــــة االنتخابيــــة للقائمــــة، والســــبب الثانــــي هــــو عــــدم إفصــــاح القوائــــم االنتخابيــــة املشــــاركة يف انتخابــات بلديــة 

البريج عــــن حجــــم التمويــــل االنتخابــــي.

هل توجد أحكام قانونية وأنظمة تنظم مصادر متويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها؟ 1.2

بســــبب عــــدم وجــــود أحــــكام قانونيــــة تنظــــم مصــــادر متويــــل حمــــالت الدعايــة االنتخابيــــة وســــقوفها يف االنتخابــات احملليــة، 
فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
املــادة رقــم )100( مــن قانــون رقــم )9( لســنة 2005م بشــأن االنتخابــات حتــّدث عــن مصــادر متويــل احلملــة االنتخابيــة، حيــث 
تنــــص املــــادة »يحظــــر علــــى أي قائمــــة انتخابيــــة أو مرشــــح يشــترك يف االنتخابــات احلصــول علــى أمــوال حلملتــه االنتخابيــة 
مــــن أي مصــــدر أجنبــــي أو خارجــــي غيــــر فلســــطيني بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر. على كل قائمــــة انتخابيــــة اشــــتركت يف 
االنتخابــات، وكل مرشــح شــارك فيهــا، أن يقــدم إلــى جلنــة االنتخابــات خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن نتائــج 
االنتخــــاب النهائيــــة، بيانــاً مفصــاًل بجميــع مصــادر التمويــل التــي حصــل عليهــا واملبالــغ التــي أنفقهــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة«.

ــة،  1.3 ــة االنتخابيــ ــل الدعايــ ــادر متويــ ــا يتعلــــق مبصــ ــة فيمــ ــة االنتخابيــ ــي العمليــ ــفافية وإعــــالن املتنافســــن فــ ــا مــــدى شــ مــ
وحجــم الصــرف عليهــا؟

بســــبب عــــدم إعــــالن املتنافســــن يف انتخابــــات بلديــــة البريج يف االنتخابــــات عــــن مصــــادر التمويــــل بشــــفافية، وعــــدم تقــــدمي 
كشــــوفات تفصيليــــة للجنــــة االنتخابــــات حســــب القانــــون، اســــتحق هــذا املؤشــــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
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لــــم تلتــــزم القوائــــم االنتخابيــــة يف اإلفصــــاح عــــن حجــــم متويــل دعايتهــا وحمالتهــــا االنتخابيــة، كمــا لــم تفصــح هــذه القوائــم 
عــــن مصــــادر متويــــل دعايتهــــا االنتخابيــــة ولكــــن لــــم يكــــن خفياً أن متويــــل هــــذه القوائــــم هــــو متويــــل حزبــــي بعــــود للحــــزب 

السياســــي الــــذي تنتمــــي لــــه، ولــــم تقــّدم أي مــن هــذه القوائــم تقاريرهــا للجنــة االنتخابــات املركزيــة.

خامسًا: المالحقة والتجريم واإلبالغ عن الفساد:
يشمل هذا املوضوع محوراً واحداً هو: اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد.

اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد: 1
ما مدى جاهزية وفاعلية احملاكم يف التحقيق بحاالت فساد: 1.1

بســبب عــدم توفــر محكمــة جلرائــم الفســاد يف قطــاع غــزة، وعــدم وضــوح إجــراءات التعامــل مــع جرائــم الفســاد يف بلديــة 
البريــج، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
ال يوجــــد يف بلديــــة البريج سياســــات أو إجــــراءات تنظــــم عمليــــة اإلبــــالغ عــــن حــــاالت الفســــاد، وتتعامــــل البلديــــة مــع شــكوى 
الفســاد ضمــن وحــدة الشــكاوى والتــي يتــم حتويلهــا لرئيــس املجلــس البلــدي مباشــرة، والــذي بــدوره يحــدد كيفيــة التعامــل 
مــع هــذه الشــكوى، وبالغالــب يتــم تشــكيل جلنــة حتقيــق مكونــة مــن رئيــس املجلــس البلــدي ووزارة احلكــم احمللــي ويتــم رفــع 
التوصيــــات للمجلــــس البلــــدي والــــذي بــــدوره يتخــــذ القــــرار املناســب ومــن ثــم تصــادق عليــــه وزارة احلكــم احمللــي، ويف حالــة 

كانــــت القضيــــة تتطلــــب حتويلــــه جلهــــات التحقيــق مثــل النيابــة أو القضــاء فــإن البلديــة تقــوم بذلــك)59(.

هل مت اإلبالغ عن حاالت فساد تخص الهيئة احمللية؟ 1.2

بســــبب عــــدم إبــــالغ بلديــــة البريج للجهــــات املختصــــة بجرائــــم مكافحــة الفســاد واالكتفــاء بإقالــــة املوظــف والتوصــل لتســوية 
معــه، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
يف إحــــدى احلــــاالت مت اإلبــــالغ عــــن حالــــة فســــاد يف بلديــــة البريج، وقــــد مت تشــــكيل جلنــــة حتقيــق، وقــد مت النظــر يف األمــر 
ورفــع التوصيــة للمجلــس البلــدي والــذي اتخــذ قــرار بإنهــاء تعاقــد املوظــف شــريطة التوصــل لتســوية ماليــة وقــد صادقــت 

وزارة احلكــــم احمللــي علــى القــرار )60(.

59  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
60 مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م..
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سادسًا: مهام اإلشراف والمساءلة الخارجية:
تشــمل مهــام اإلشــراف واملســاءلة اخلارجيــة ثالثــة محــاور، هــي: معاجلــة الشــكاوى وآليــات االعتــراض، والتدقيــق والرقابــة، 

والتحقيــق يف قضايــا الفســاد.

معاجلة الشكاوى وآليات االعتراض: 1
هل الشكوى التي ُترفع على الهيئة احمللية ورئيسها ومجلسها البلدي أو موظفيها حتل على أرض الواقع؟ 1.1

بالرغــــم مــــن أن الشــــكاوى ترفــــع مــــن خــــالل قلم اجلمهور لرئيــــس البلديــــة ويتــــم التحقــق مــن حلهــــا علــى أرض الواقــع، لكــن 
ونتيجــــة لوضــــوح الفتــــرة الزمنيــــة للــــرد علــــى الشــكوى فقــد اســتحق هــــذا املؤشــر درجــة جيد.

ضعيفمتوسطجيد
يوجــد لــدى بلديــة البريج دليــل لتنظيــم عمليــة اســتقبال الشــكاوى واملقترحــات مــن قبــل املواطنــن )61(، وبسبب وجــود دليــل 
للشــــكاوى واســــتقبال االقتراحــــات حيــــث يتــــم تقــــدمي الشــكوى إلــى قلــم اجلمهــور والــذي يقــوم بــدوره بتحويــل الشــكوى إلــى 
رئيــس البلديــة والــذي بــدوره يقــوم بتحويلهــا إلــى جهــة االختصــاص، حيــث تقــوم جهة االختصاص بدراســتها ورفع التوصية 

لرئيــس البلديــــة للبــث النهائي)62(.

وتســــتخدم البلديــــة الكثيــــر مــــن األدوات الســــتقبال الشــــكاوى منهــــا الشــــكاوى الورقيــــة، خــــط التلفــــون، صناديــــق الشــــكاوى، 
مواقــــع التواصــــل االجتماعــــي والتــــي تكــــون مرتبطــــة بالعالقــــات العامــــة مباشــــرة. 

التدقيق والرقابة: 2
مــــا مــــدى توفــــر القوانيــــن للتدقيــــق الــــدوري مــــن قبــــل دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة فــــي وزارة احلكــــم احمللــــي علــــى أعمــــال  2.1

الهيئــة احملليــة؟

ســــبب عــــدم وجــــود نصــــوص قانونيــــة بشــــأن التدقيــق الــدوري مــــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، 
ولكــــن بســــبب وجــــود نصــــوص متفرقــة بشــــأن رقابــة الــوزارة، اســتحق هــذا املؤشــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
ــادة )2(،  ــة م ــات احمللي ــي والهيئ ــم احملل ــن وزارة احلك ــة ب ــم )1( لســنة 1997 يحــدد العالق ــة رق ــات احمللي ــون الهيئ رغــم أن قان
إال أنــه ال ينــص علــى عمليــة التدقيــق الــدوري مــن قبــل الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة. ولكــن توجــد يف القانــون أحــكام 
متفرقــة تتعلــق برقابــة الــوزارة علــى أعمــال الهيئــات احملليــة، مثــل مصادقــة الوزيــر علــى احلســاب اخلتامــي للهيئــة احملليــة مــادة 
)32(، وتعــن الــوزارة مختــص لفحــص حســابات الهيئــة احملليــة، ومراجعــة جميــع معامالتهــا املاليــة واإلداريــة والقانونيــة، وجــرد 

موجوداتهــا )مــادة 35(، وإرســال التقريــر الســنوي عــن أعمــال الهيئــة احملليــة إلــى الوزيــر مــادة )36( )63(.

61 مقابلة: محمود عيسى - رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
62 مقابلة: محمود عيسى - رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.

63 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، دراسة حول نظام النزاهة احمللي يف بلدية اخلليل.
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إلى أي مدى تقوم دائرة التوجيه والرقابة يف وزارة احلكم احمللي بالتدقيق الفعلي على عمل الهيئة احمللية؟ 2.2

ألن التدقيــــق الفعلــــي مــــن قبــــل وزارة احلكــــم احمللــــي علــــى أعمــــال بلديــــة البريج تتــــم مــــن قبــــل دائــــرة التوجيــــه والرقابــة يف 
الــــوزارة، ولكــــن ألن التدقيــــق ال يتــــم بشــــكل دوري، اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
تقــــوم دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي بالتدقيــــق علــــى أعمــــال بلديــــة البريــج، ويتعــاون املجلــس البلــدي يف 

بلديــــة البريج مــــع دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي، لكــــن ال يتــــم التدقيــــق بشــــكل دوري )64(.

هــل تتــم عمليــة التدقيــــق والرقابــــة مــــن قبــــل دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة فــــي وزارة احلكــــم احمللــــي اســــتنادا إلــــى الزمــــان  2.3
احملــدد، مراقبــن أكفــاء، وتبعــا لألهــداف احملــددة؟ مــع نشــر نتائــج التدقيــق العامــة؟

ألن عمليــــة التدقيــــق والرقابــــة مــــن قبــــل دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي تتــــم اســــتناداً إلى مراقبن أكفاء، 
وانطالقاً مــــن أهــــداف محــــددة، ولكــــن ال يتــــم نشــــر نتائــــج عمليــــة التدقيــــق، فقــد اســتحق هــذا املؤشــــر درجــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
لــــدى دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي مدققــــون متخصصــــن يف الشــأن املالــــي واإلداري، وهــم علــى درجــة 
عاليــــة مــــن الكفــــاءة واملهنيــــة، ويلتــــزم هــــؤالء املراقبــــن باألهــداف احملــددة لعمليــــة الرقابــة، لكــن ال يتــم نشــر نتائــج الدقيــق 

علــــى العامــــة بــــل يتــــم تزويــــد املجلــــس البلــدي بنســخة منهــا وبطبيعــــة احلــال وزارة احلكــم احمللــي)65(.

هــل قامــت البلديــة بالتعاقــد مــع مدقــق خارجــي ليقــوم بالتدقيــق علــى األعمــال املاليــة واإلداريــة فــي الهيئــة احمللية؟ 2.4

ألن بلديــــة البريج تقــــوم بالتعاقــــد مــــع مدقــــق خارجــــي ليقــــوم بالتدقيــــق علــــى األعمــــال املاليــــة واإلداريــــة يف الهيئــــة احملليــة، 
فقــــد اســــتحق هــذا املؤشــــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
تتعاقــد بلديــة البريــج مــع مدقــق مالــي خارجــي، وميكــن اعتمــاد املدقــق املالــي اخلارجــي ملــدة ثــالث ســنوات فقــط كحــد أقصــى 

ومــن ثــم يجــب أن يتــم التعاقــد مــع مدقــق مالــي خارجــي.

هــل تقــوم الهيئــة احملليــة بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو  2.5
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احمللية؟

64  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19.
65  مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
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ألن بلديــة البريج تقــوم بتطبيــق وتنفيــذ توصيــات عمليــة التدقيــق، ســواء تلــك التــي تقدمهــا وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو توصيــات التدقيــق اخلارجــي علــى ســير أعمــال ومصروفــات الهيئــة احملليــة.

ضعيفمتوسطجيد

تلتــــزم بلديــــة البريج بتطبيــــق وتنفيــــذ توصيــــات عمليــــة التدقيــــق، ســــواء تلــــك التــــي تقدمهــــا وزارة احلكــــم احمللــــي، أو ديــوان 
الرقابــــة املاليــــة واإلداريــــة، أو توصيــــات التدقيــــق اخلارجــــي علــــى ســــير أعمــال ومصروفــــات الهيئــة احملليــة.

هل تقوم وزارة احلكم احمللي بالرقابة والكشف عن املمارسات املالية اخلاطئة يف الهيئات احمللية؟ 2.6

ألن دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي تقــــوم بالكشــــف عــــن أي ممارســــات ماليــــة خاطئــــة وتتابــــع عمليــــة 
تصويبهــــا، فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة جيــــد.

ضعيفمتوسطجيد
مــن خــالل عمــل دائــرة التوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، فــإذا ظهــرت أيــة ممارســات ماليــة خاطئــة، فــإن الــوزارة 
تقــوم مبراجعــة الهيئــة احملليــة لتصويــب اخلطــأ)66(، ويف حالــــة ارتقــــى هــــذا اخلطــــأ إلــــى شــــبهات فســــاد فــــإن الــــوزارة تقــــوم 

بإبــــالغ الهيئــــة احملليــــة وحتويــل املوظــــف للتحقيــق كمــا أوردنــا ســابقاً.

مــا مــدى متكــن وزارة احلكــم احمللــي، أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، أو عمليــة التدقيــق اخلارجــي، مــن الوصــول إلــى  2.7
كافــة الســجالت واملعامــالت املاليــة فــي الهيئــة احملليــة؟ وهــل ميكنهــا طلــب أي معلومــة؟ وهــل توفرها الهيئة احمللية؟

ميكــن لــوزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة اإلداريــة واملدقــق اخلارجــي الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــالت 
املاليــة يف بلديــة البريج، وميكنهــا طلــب أي معلومــة، لذلــك اســتحق هــذا املؤشــر درجــة جيــد.

ضعيفمتوسطجيد
ميكــن لــوزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملدقــق اخلارجــي، الوصــول إلــى كافــة الســجالت واملعامــالت 
املاليــــة يف الهيئــــة احملليــــة، وتبــــدي البلديــــة تعاونــــاً كبيراً يف متكن هــــذه اجلهــــات الرقابيــة ســواء اخلارجيــة او الداخليــة مــن 

الوصــول ألي معلومــة. حيــث تبــدي بلديــة البريج مرونــة وانفتــاح كبيــر علــى املســاءلة اخلارجيــة والداخليــة)67(.

هل يوجد مدقق داخلي لدى الهيئة احمللية؟ 2.8

بسبب عدم وجود وحدة الرقابة الداخلية يف بلدية البريج، فقد استحق هذا املؤشر درجة ضعيف.

ضعيفمتوسطجيد
ال يوجد يف بلدية البريج وحدة للرقابة الداخلية)68(، ويقوم بأداء مهام وحدة الرقابة رئيس البلدية.  

66 مقابلة: محمود عيسى – رئيس بلدية البريج، بتاريخ 2019/03/19م.
67  املرجع السابق
68  املرجع السابق
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هــــل تفحــــص وزارة احلكــــم احمللــــي والهيئــــات الرســــمية )ديــــوان الرقابــــة املاليــــة واإلداريــة( فعاليــة التدقيــق الداخلــي فــي  2.9
الدوائــر املختلفــة علــى املســتوى احمللــي؟ وهــل توفــر الدعــم الفنــي والتقنــي لهــم؟

ألن وزارة احلكــــم احمللــــي وديــــوان الرقابــــة املاليــــة واإلداريــــة تقومــــان بفحــــص فعاليــــة التدقيــــق الداخلــــي يف بلديــــة البريج، 
ولعــدم وجــود وحــده رقابــة وتدقيــق داخلــي فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة متوســط.

ضعيفمتوسطجيد
بالرغــــم مــــن عدم وجــــود وحــــدة للرقابــــة الداخليــــة يف بلديــــة البريج، إال أن وزارة احلكــــم احمللــــي والهيئــــات الرســمية )ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة( فحصــت فعاليــة التدقيــق الداخلــي ومثبــت ذلــك يف تقريــر هيئــة الرقابــة العامــة اخلــاص ببلديــة 

البريــج وتتــــم العمليــــة ســنوياً وموثــق ذلــك يف تقاريــر وزارة احلكــم احمللــي)69(.

التحقيق يف قضايا الفساد: 3
هــل توجــد أطــراف أو أجســام رســمية لديهــا القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد فــي الهيئــة احمللية؟ 3.1

بالرغــــم مــــن عــــدم قيــــام هيئــــة مكافحــــة الفســــاد مبهامهــــا يف قطــــاع غــــزة، إال أنــــه ونتيجــــة لتواجــــد أطــراف رســــمية لديهــا 
القــــدرة علــــى التفتيــــش والكشــــف عــــن قضايــــا الفســــاد يف بلديــــة البريج، فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة متوســــط.

ضعيفمتوسطجيد

ال تعمــــل هيئــــة مكافحــــة الفســــاد يف قطــــاع غــــزة، لكــــن يقــــوم ديــــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــــة ووزارة احلكــم احمللــي بعمليــة 
التفتيــــش والتعامــــل مــــع قضايــــا الفســــاد يف بلديــــة البريج، ومــــن ثــــم تقــــوم هــــذه اجلهــــات بتحويــــل القضيــــة لنيابــــة جرائــــم 

األمــــوال والتــــي تنــــوب يف قطــــاع غــــزة عــــن هيئــة مكافحــــة الفســاد.

وقــــد منــــح قانــــون ديــــوان الرقابــــة املاليــــة واإلداريــــة لســنة 2004 الديــوان العديــد مــن الصالحيــــات التــي متكنــه مــن القيــام 
بــدوره الرقابــــي)ملحق القوانــن(.

أيضاً فقــــد منــــح قانــــون الهيئــــات احملليــــة رقــــم )1( لسنة 1997 وزارة احلكــــم احمللــــي دورا يف الرقابــــة واإلشــــراف والتوجيــــه 
والتدقيــــق علــــى أعمــــال الهيئــات احملليــة.

69  مقابلة: احمد منصور مدير الشئون املالية واالدارية، بتاريخ 2019/03/20م.
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سابعًا: رفع الوعي العام بثقافة النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد
يركز موضوع الوعي بثقافة النزاهة واملساءلة على محور واحد هو رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط.

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط 1
مــــا مــــدى قــــدرة األطــــراف املختلفــــة، مثــــل وســــائل اإلعــــالم ومؤسســــات املجتمــــع املدنــــي، فــــي رفــــع وعــــي املواطنيــــن علــــى  1.1

املســــتوى احمللــــي مبكافحــــة الفســــاد وأســــاليب الضغــط؟
بالرغــم مــن امتــالك مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات اإلعالميــة للقــدرة علــى رفــع الوعــي للمواطنــن حــول مكافحة 
الفســــاد وأســــاليب الضغــــط، إال أنــــه وبســــبب غيــــاب هيئــــة مكافحــــة الفســــاد وعدم تبني بلدية البريج خطط وأنشــطة لرفع 

الوعــي العــام بثقافــة النزاهــة واملســاءلة ومكافحــة الفســاد فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
يف ظــل غيــاب هيئــة مكافحــة الفســاد، تلعــب مؤسســات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم الــدور الرئيســي يف عمليــة توعيــة 
املواطنــــن مبكافحــــة الفســــاد، حيــــث متتلــــك وســــائل اإلعــــالم ومؤسســــات املجتمــع املدنــي مثــل االئتــــالف مــن أجــل النزاهــة 
واملســــاءلة - أمــــان قــــدرة واســــعة يف تنفيــــذ أنشــــطة لرفــــع الوعــي وبنــاء قــدرات املواطنــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي حــول 

مكافحــــة الفســــاد وأســــاليب التوعيــــة والتثقيــــف املجتمعيــة لضمــان انخــراط املواطنــن يف التبليــغ عــن قضايــا الفســاد.

هــل تنفــذ تدريبــات وفعاليــات لرفــع وعــي ممثلــي الهيئــة احملليــة مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن العقــاب واإلبالغ  1.2
عــن حــاالت الفســاد واملالحقــة والتجرمي للفاســدين؟

ألن أعضــاء املجلــس البلــدي لبلديــة البريج لــم يســبق أن تلقــوا تدريبــات لرفــع الوعــي مبكافحــة الفســاد ومنــع اإلفــالت مــن 
العقــاب واإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد واملالحقــة والتجــرمي للفاســدين، فقــد اســتحق هــذا املؤشــر درجــة ضعيــف.

ضعيفمتوسطجيد
لــــم يســــبق ألعضــــاء املجلــــس البلــــدي يف البريــج بــــأن تلقــــوا أي تدريبــــات وفعاليــــات لرفــــع وعــــي ممثلــــي الهيئــــة احملليــــة 

مبكافحــــة الفســــاد ومنــــع اإلفــــالت مــــن العقــــاب واإلبــــالغ عــــن حــــاالت الفســــاد واملالحقــــة والتجــــرمي للفاســــدين)70(.

هــــل قامــــت الهيئــــة احملليــــة، بالتعــــاون مــــع أي مؤسســــة مــــن مؤسســــات رفع الوعــــي، بتنفيذ برامــــج حول وعــــي املواطنن،  1.3
وتعزيــز مســؤوليتهم االجتماعيــة يف مكافحــة الفســاد؟ 

ألن بلديــــة البريــج لــم تتضمــن خطتهــا أي انشــطة تهــدف إلــى التعــــاون مــــع مؤسســــات املجتمــــع املدنــــي يف تنفيــــذ برامــــج رفــــع 
وعــــي املواطنــــن وتعزيــــز مســــئوليتهم االجتماعيــــة يف مكافحــــة الفســــاد، واقتصــر نشــاط بلديــة البريــج يف هــذا اجلانــب علــى 
بتنفيــذ جلســات اســتماع ومســاءلة ألعضــاء املجلــس البلــدي ملره واحدة بالتعــاون مــع االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

- أمــــان وهذه الدارسة تعتبر أحــــد أشــــكال هــــذا التعــــاون فقــــد اســــتحق هــــذا املؤشــــر درجــــة متوسط.

ضعيفمتوسطجيد

70  مقابلة: محمود عيسى - رئيس املجلس البلدي، بتاريخ 2019/03/19م.
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االستنتاجات الرئيسية:

أوال: اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

االنتخابات
االستقالل

الرقابة على األداء التنفيذي
التمثيل

الشفافية يف العمل
املساءلة وقيم النزاهة

الدرجة العامة

محور االنتخابات:
· قانــون االنتخابــات للهيئــات احملليــة يضمــن انتخابــات عادلــة وحــرة ونزيهــة وممثلــة، وتضمــن إجــراءات االنتخابــات 	

يف الهيئــات احملليــة إجــراءات عادلــة وشــفافة ومنشــورة، للترشــح واختيــار املرشــحن.

· لــم تعقــد أي انتخابــات بعــد االنتخابــات التــي جــردت يف عــام 2005م ويتــم تعــن املجلــس البلــدي مــن قبــل وزارة احلكــم 	
احمللي.

· املمارســــات االنتخابيــــة الســــابقة ال تعكــــس االلتــــزام مبــــواد القانــــون. حيــــث لــــم تلتــــزم القوائــــم االنتخابيــــة مبــــواد 	
القانــــون يف الدعايــــة االنتخابيــــة، كمــــا لــــم تفصــــح أي قائمــــة انتخابيــــة عــــن مصــــادر متويلهــــا وســــقوفها.

محور االستقالل:
· املجلــس البلــدي يف بلديــة البريج ميثــل لــون سياســي واحــد، وال يعكــس التنــوع العمــري لكافــة فئــات املجتمــع، لكنــه 	

يف الوقــت ذاتــه يعكــس التنــوع اجلغــرايف واالجتماعــي.

· يخضــع املجلــس البلــدي يف بلديــة البريج لسياســة التعيــن مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، واشــتراط موافقــة وزيــر 	
احلكــــم احمللــــي علــــى الكثيــــر مــــن قــــرارات أعضــــاء املجلــــس، وهــو مــا يؤثــر ســلباً علــى اســــتقاللية املجلــس البلــدي 
ويضعــــف مــــن قدرتــــه علــــى مواجهــــة الضغوطــــات اخلارجيــــة )السياســــية والعائليــــة( ويقلــــل مــــن فــــرص ممارســــته 

ملهامــه بحريــــة واســتقاللية.

محور الرقابة على األداء التنفيذي:
· املجلــــس البلــــدي يف البريــج يتولــــى اإلشــــراف بصــــورة فعليــــة علــى البلديــة وأنشــطتها، ويتخــــذ القــــرارات واملوازنــــات 	

الالزمــــة لكنــــه ال يــــزال بحاجــــة إلــــى مصادقــــة قراراتــــه مــــن وزارة احلكــــم احمللــي.

محور التمثيل:
· املجلــــس البلــــدي يف البريج ال يضــــم ممثلن شباب أو مــــن ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة، كمــــا أنــــه يضــم احلــد األدنــى 	

مــن متثيــل النســاء.
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· ميثــل املجلــس البلــدي جميــع احيــاء مدينــة البريج.	

· يقــوم املجلــس البلــدي لبلديــة البريج بإشــراك املواطنــن يف حتديــد االحتياجــات دون اعتبــارات سياســية أو عائليــة، 	
لكــــن يجــــب اإلشــــارة إلــــى أن جلــــان األحيــــاء مت تشكيلها بشكل مباشر من قبل املجلس احمللي.

محور الشفافية يف العمل:
· ال تعقــد بلديــة البريــج جلســات علنيــــة ومفتوحــــة للجمهــــور، رغــــم عــــدم معارضــــة ذلــــك مــــن قبــــل املجلــــس البلــــدي. 	

ويف نفــس الوقــت توجــد خطــة اســتراتيجية تنمويــة اشــتركت يف وضعهــا فعاليــات املدينــة، ولكــن ال تتــم االســتجابة 
الكاملــــة ألولويــــات املجتمــــع احمللــي بســــبب ضعــف اإلمكانيــات.

· توجــــد جلــــان مجتمعيــــة - جلان االحياء - يناقــــش معهــــا مجلــــس البلديــــة خططــــه ومشــــاريعه، ولكن ال تقــــوم بلديــــة 	
البريج بنشــــر معلوماتهــــا يف مواقــــع يســــهل وصــــول املواطنــــن إليهــــا ســوى معلومات املشــاريع املنجزة.

محور املساءلة:
· بلديــــة البريج ال تشــــرك املواطنــــن يف إعــــداد املوازنــــة وعــــرض تقاريــــر اإلجنــــاز وســــير العمــــل يف الهيئــــة وتكتفــــي 	

مبشــــاركتهم يف التخطيــــط للمشــــاريع الرئيســــية.

· ال يوجــــد لــــدى البلديــــة دليــــل اســــتقبال الشــــكاوى يضمــــن إجــــراءات واضحــــة ومحــــددة، وتتعــــدد جهــــات اســــتقبال 	
الشــــكاوى يف بلديــــة البريج، يتوافــــر لــــدى البلديــــة موظفــــن مختصــن الســتقبال الشــكاوى والتعامــل معهــا من خالل 

قلم اجلمهور، ويتــــم حتويــــل الشــــكاوى لرئيــــس البلديــــة وللجهــــات املختلفــــة.

· بلديــــة البريج تقــــوم بإصــــدار التقريــــر الســــنوي العــــام خالل الســنوات املاضيــة بشــكل دوري ومنتظــم، وتنشر البلديــة 	
التقريــر علــى املوقــع ووســائل التواصــل االجتماعــي.

محور قيم النزاهة:
· بلديــة البريــج لديهــا مدونــة قواعــد الســلوك لألعضــاء واملوظفــن والعاملــن يف البلديــة، أيضــاً ال يوجــد أنظمــة للتعامــــل 	

مــع قضايــا الفســاد، مثــل دليــل ملنــع تضــارب املصالــح، إقــرار الذمــة املاليــة، سياســة اســتقبال الهدايــا.
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ثانيًا: على صعيد اجلهاز التنفيذي:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

وضوح املهام

املصادر
إدارة الطاقم التنفيذي )األنظمة 

اإلدارية(
اإلشراف على تقدمي اخلدمات 

املنفذة من القطاع اخلاص
األنظمة والقوانن التي لها عالقة 

باحلرف والصناعات

شفافية املوازنة

مساءلة اجلهاز التنفيذي

قيم النزاهة

املشاركة املجتمعية

الدرجة العامة

محور وضوح املهام:
· يلتــزم أعضــاء املجلــس البلــدي ورئيــس بلديــة البريج باملهــام والصالحيــات واملســؤوليات التــي نــص عليهــا القانــون، 	

وال يحصــل يف البلديــة تنــازع بشــأن الصالحيــات.

محور املصادر: 
· تقــــوم البلديــــة بتحصيــــل جــــزء مــــن اإليــــرادات املســــتحقة لهــــا، وتطالــــب بهــــا باســــتمرار. ولكــــن ال تلتــــزم الســــلطة 	

التنفيذيــة بتحويــل املســتحقات املاليــة التــي يقررهــا القانــون للبلديــة، وال يلتــزم املواطنــون بدفــع الرســوم املســتحقة 
عليهــــم، أو يقومــــون بتأخيرهــا.

محور إدارة الطاقم التنفيذي:
· بلديــــة البريج تعتمــــد علــــى األنظمــــة الصــــادرة عــــن مجلــــس الــوزراء ووزارة احلكــم احمللــــي، وتكتفــي بدليــل خدمــات 	

املواطنــن.
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محور اإلشراف على تقدمي اخلدمات امُلنفذة من القطاع اخلاص:
· جهــــات متعــــددة داخــــل بلديــــة البريــج تشــــرف علــــى مــــزودي اخلدمــــات ومقاولــــي البلديــــة، كمــــا أن املجلــــس يقــــوم 	

مبحاســــبة مــــزودي اخلدمــــات ومقاولــــي البلديــــة مــــن خــــالل التقاريــــر واملراقبــــن امليدانيــن.

محور األنظمة والقوانن التي لها عالقة باحلرف والصناعات:
· شفافية األنظمة والقوانن التي لها عالقة باحلرف والصناعات املعمول بها يف بلدية البريج.	

· تتوافــر قوانــن وأنظمــــة تنظــــم تراخيــــص عمــــل احلــــرف والصناعــــات يف بلديــــة البريــج، وتتوافــــر آليــــات وإجــــراءات 	
مكتوبــــة مــــن قبــــل بلديــــة البريج.

· يوجــــد عمليــــات تفتيــــش مــــن قبــــل املجلــــس البلــــدي علــــى احلــــرف والصناعــــات داخــــل حــــدود الهيئــــة، لكــــن تعانــــي 	
البلديــــة مــــن عــــدم دوريــــة عمليــــة التفتيــــش نتيجــــة لضعــــف عــــدد املفتشــــن.

· بلدية البريج تطبق أنظمة وإجراءات موحدة وفعالة يف بالتراخيص واحلرف.	

محور شفافية املوازنة:
· اإلطــــار القانونــــي واألنظمــــة املاليــــة الناظمــــة لعمــــل الهيئــــات احملليــة لــم تشــر إلــى ضــــرورة إعــداد موازنــة املواطــن 	

كما أن األحــكام القانونيــة الناظمــة لعمــل الهيئــات احملليــة ال تنــص علــى ضــرورة إشــراك املجتمــع احمللــي يف إعــداد 
املوازنــة الســنوية للبلديــة، وال يوجــد دور واضــح للمجتمــع احمللــي يف إعــداد املوازنــة الســنوية.

· بلديــة البريج لديهــا دليــل بإعــداد املوازنــة الســنوية، كمــا أنهــا تقــوم بنشــر املوازنــة الســنوية ولكن كم دون تبســيطها 	
للمواطنن.

محور مساءلة اجلهاز التنفيذي:
· تقــدم كافــة األقســام يف بلديــة البريج تقاريــر دوريــة تقريبــاً عــن أعمالهــا إلــى املجلــس البلــدي، كمــا يوجــد تواصــل 	

وتغذيــة راجعــة مــن املجلــس.

محور املشاركة املجتمعية:
· بلديــــة البريج تضمــــن مشــــاركة فاعلــــة للمجتمــــع احمللــــي واملواطنــــن من خالل جلان األحياء يف التخطيط للمشاريع 	

وإعداد اخلطة االســتراتيجية، إال أنهــا ال تقــوم مبشــاركة املواطنــن يف إعــداد املوازنــة الســنوية للبلديــة. كمــا تعتمــد 
البلديــــة سياسة االبواب املفتوحة للمواطنــــن ملقابلــــة رئيــــس البلديــة. 
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ثالثا: على صعيد النظام الهيكلي وبيروقراطية العمل

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

كفاية املصادر

االستقاللية واحليادية

الشفافية يف نظام املشتريات العامة
دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية 

)االنفتاح واملشاركة(
فحص نظام جباية الضرائب

حماية حقوق امللكية واألراضي

شفافية اإلدارة )نشر املعلومات العامة(

مساءلة مزودي اخلدمة العامة

نزاهة شركات القطاع اخلاص واملقاولون

الدرجة العامة

محور كفاية املصادر:
· بلديــــة البريج تعمــــل علــــى توفيــــر جميــــع اخلدمــــات املتنوعــــة واحملــددة يف القانــــون ولكن تعانــي البلديــة نتيجــة عــدم 	

وجــــود مصــــادر ماليــــة وبنيــــة حتتيــة ومــــوارد بشــرية كافيــة يف بلديــة البريج.

محور االستقاللية واحليادية: 
· البلديــــة تتبــــع املهنيــــة يف التعامــــل مــــع املواطنــــن والتــــزام احلياديــــة وعــــدم تعرضهــــا للضغــــوط السياســــية، ويوجــــد 	

ــاة،  أحــــكام قانونيــــة وأنظمــــة حتّصــن سياســة التوظيــف مــن التأثــر مبظاهــر الفســاد كالواســطة واحملســوبية واحملابــ
ويوجــــد دليــــل إلجــــراءات التوظيــــف.

محور الشفافية يف نظام املشتريات العامة:
· يوجــــد نظــــام مكتــــوب ومنشــــور للمشــــتريات والعطــــاءات يف الهيئــــات احملليــــة، وبلديــــة البريــج تلتــــزم بأحــــكام هــــذا 	

النظــــام مــــن خــــالل جلنــــة العطــــاءات واملشــتريات.

محور دعم مبادرات املشاركة واملساءلة املجتمعية )االنفتاح واملشاركة(:
· ال تقــــوم بلديــة البريــج بعقــــد اللقــــاءات املجتمعيــة بهــدف املســاءلة املجتمعيــة إال يف طلــب منهــا مــن قبــل جهــات خــارج نطــاق 	

البلدية كمؤسسات املجتمع املدني وكان ذلك لعدم وجــــود نظــــام وإجــــراء فعــــال يدعــــم تنفيــــذ وتنظيــــم لقــــاءات مجتمعيــــة 
للمســــاءلة واملشــــاركة يف اتخاذ القــــرارات، يف هيئــــات احلكــم احمللــي بشــكل عــام. 
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محور جمع الضرائب: 
· توجــــد لــــدى بلديــــة البريــج لديهــــا أنظمــــة وآليــــات واضحــــة محــــددة جلمــــع الضــــراب والرســــوم وتخضــع لعمليــة جــرد 	

الصنــدوق بشــكل يومــي.

محور حماية حقوق امللكية واألراضي:
· توجــــد أنظمــــة واضحــــة ومحــــددة ومكتوبــــة تنظــــم منــــح رخــــص البنــــاء والرســــوم، أبرزهــــا نظــــام األبنيــــة والتنظيــــم رقــم 	

)6( لسنة 2011 الصــــادر عــــن مجلــــس الــــوزراء. وبلديــــة البريج ملتزمــــة بالنظــــام املذكــــور، وقــــد نشــــرت دليــــل للمواطنــن 
بشــــأن خدمــــات األبنيــــة. وآليــــات الرقابــــة واملســــاءلة علــــى تطبيــــق منح التراخيص تتم من خالل وحدة الرقابة والتدقيــــق 

الداخلــــي، وشــــكاوى املواطنــــن، وديــــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

محور شفافية اإلدارة: 
· ال تتوفــــر أحــــكام قانونيــــة تعــــزز شــــفافية املعلومــــات حــــول النشــاطات والقــرارات الصــــادرة، ولكــن يف نفــس الوقــت تقوم 	

بلديــة البريــج بنشــر وتوفيــر املعلومــات واألخبــار بشــكل مقبــول، ولكنــه غيــر كاٍف، حيــث ال يتــم نشــــر كافــــة قــــرارات املجلــــس 
البلــدي، ولــم يتــم البــدء باجللســات العلنيــة واملفتوحــة. 

محور مساءلة مزودي اخلدمة العامة: 
· تقــــوم األقســــام التــــي تختــــص بتقــــدمي اخلدمــــات يف بلديــــة البريج بإعــداد تقاريرهــا املكتوبــة والشــــفهية، وترفــع بعضهــا 	

إلــــى املجلــــس البلــــدي، وهــــذه اآلليــــة، يف الغالــــب، فاعلــة يف معاجلــة ومتابعــــة املشــاكل املتعلقــة باخلدمــات. 

محور نزاهة مقدمي اخلدمة العامة )نزاهة شركات القطاع اخلاص واملقاولن(:
· يوجــــد نظــــام ملوظفــــي الهيئــــات احملليــــة يتضمــــن العديــــد مــــن اإلجــــراءات التــــي تعــــزز نزاهــــة عمــــل الطاقــــم التنفيــذي، 	

وتوجــد مدونــة ســلوك للطاقــــم التنفيــــذي.

· ال توجــد أنظمــة وإجــراءات تعــزز نزاهــة عمــل مــزودي اخلدمــة مــن شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن، مثــل مدونــات 	
الســــلوك وتلقــــي الهدايــــا واإلبــــالغ عــــن الفســــاد، رغــــم وجــــود نظــام بشــأن توريــد وتنفيــذ األعمــــال يف الهيئــات احملليــة، 

لكنــه ال يشــير إلــى كثيــر مــن اإلجــراءات التــي تعــزز نزاهــة شــركات القطــاع اخلــاص واملقاولــن.

رابعًا: على صعيد مجالس الهيئات احمللية:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

املصادر ونزاهة االنتخابات

الدرجة العامة

محور توفر املصادر ونزاهة االنتخابات:
· املصــــادر املاليــــة الالزمــــة لتنفيــــذ احلمــــالت االنتخابيــــة ال يتــم اإلعــالن عنهــــا، فاملتنافسن يف انتخابات بلدية البريج 	

لــم يعلنــوا يف االنتخابــات عــن مصــادر التمويــل بشــفافية، ولــم يقدموا كشــوفات تفصيليــة للجنــة االنتخابــات حســب 
القانون.

· ال يوجد أحكام قانونية تنظم مصادر متويل حمالت الدعاية االنتخابية وسقوفها يف االنتخابات احمللية.	
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خامسًا: على صعيد املالحقة والتجرمي واإلبالغ عن الفساد:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد

الدرجة العامة

محور اإلبالغ عن قضايا وحاالت الفساد:
تعاملت بلدية البريج يف السابق مع حاالت ارتقت لشبهات فساد، وتكتفي بإقالة املوظف والتوصل لتسوية معه.

سادسًا: على صعيد مهام اإلشراف واملساءلة اخلارجية:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

معاجلة الشكاوى وآليات االعتراض

التدقيق والرقابة

التحقيق يف قضايا الفساد

الدرجة العامة

محور معاجلة الشكاوى وآليات االعتراض:
· الشــــكاوى ترفــــع مــــن خالل قلم اجلمهور لرئيــــس البلديــــة ويتــــم التحقــــق مــــن حلهــا علــــى أرض الواقــع، ويوجــد لــدى 	

بلديــــة البريج دليــــل ينظــــم عمليــــة اســــتقبال الشــــكاوى واالقتراحــــات مــــن اجلمهــــور، وهناك وضوح للفتــــرة الزمنيــــة 
للــــرد علــــى الشــــكوى، وجهــــات اســــتقبال الشــــكاوى يف البلديــــة من خالل تقدميها بشــكل مباشــر لرئيس البلدية ومن 

خــالل قلــم اجلمهــور.

محور التدقيق والرقابة:
· عمليــــة التدقيــــق والرقابــــة مــــن قبــــل دائــــرة التوجيــــه والرقابــــة يف وزارة احلكــــم احمللــــي يقــــوم بهــــا مراقبــــون أكفــاء، 	

وتتــــم تبعــــا لألهــــداف احملــــددة، ولكــــن ال يتــــم االلتــــزام بالتدقيــــق بشــــكل دوري، كمــــا ال يتــــم نشــــر نتائــــج التدقيــــق.

· تتعاقد بلدية البريج مع مدقق خارجي، لكن ال يوجد وحدة رقابة داخلية يف البلدية.	

· تقــــوم بلديــــة البريج بتطبيــــق وتنفيــــذ توصيــــات عمليــــة التدقيــــق، ســــواء تلــــك التــي تقدمهــــا وزارة احلكــم احمللــي، أو 	
ديــــوان الرقابــــة املاليــــة واإلداريــة، أو توصيــــات املدقــق اخلارجــي.

· اإلدارة العامــة للتوجيــه والرقابــة يف وزارة احلكــم احمللــي، تقــوم بدورهــا يف الكشــف عــن املمارســات املاليــة اخلاطئــة 	
يف بلديــة البريج، وتقــوم مبتابعــة تصويــب هــذا اخلطــأ ويف حالــة ارتقــى اخلطــأ لشــبهات فســاد فــإن املوظــف يتــم 

حتويلــه للجنــة التحقيــق.



بلدية البريج دراسة حالة

47

· تتمكــن وزارة احلكــم احمللــي، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، واملدقــق اخلارجــي، من الوصول إلى كافة الســجالت 	
واملعامــــالت املاليــــة يف بلديــــة البريج، التــــي توفــــر لهــــم كل املعلومــــات. إال أن الــــوزارة والديــــوان ال يقومــــان بفحــــص 

فعاليــــة التدقيــق الداخلــي يف البلديــة.

· ال توجــــد نصــــوص قانونيــــة بشــــأن التدقيــــق الــــدوري مــــن قبــــل وزارة احلكــــم احمللــي علــى أعمــــال الهيئــات احملليــة، 	
ولكن توجــد نصــوص متفرقــة بشــأن رقابــة الــوزارة علــى الهيئــات احملليــة. والتدقيــق الفعلــي مــن قبــل وزارة احلكــم 

احمللــــي علــــى أعمــــال بلديــــة البريج ال يتــم بشــكل كاف.

محور التحقيق يف قضايا الفساد:
· بالرغــــم مــــن عــــدم قيــــام هيئــــة مكافحــــة الفســــاد مبهامهــــا يف قطــــاع غــــزة، إال أنــــه توجــــد أطــــراف رســــمية لديهــــا 	

القــدرة علــى التفتيــش والكشــف عــن قضايــا الفســاد يف بلديــة البريج، وهــي ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ووزارة 
احلكــــم احمللــــي. وقــــد تعاملــــت بلديــــة البريج ووزارة احلكــــم احمللــــي مــن قبــل مــع بعــض قضايــا بهــا شــبهات فســاد، 

ومت تشــــكيل جلــــان حتقيــــق مــــن قبــل املجلــس البلــــدي ووزارة احلكــم احمللــي.

سابعًا: على صعيد رفع الوعي العام بثقافة النزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد:

الدرجةاحملور
ضعيفمتوسطجيد

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط

الدرجة العامة

محور رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد
· متتلــــك مؤسســــات املجتمــــع املدنــــي واملؤسســــات اإلعالميــــة للقــــدرة علــــى رفــــع الوعــــي للمواطنــن حــول مكافحــة 	

الفســاد وأســــاليب الضغــــط. أعضــــاء املجلــــس البلــــدي لبلديــــة البريج لــــم يســــبق أن تلقــــوا تدريبــــات لرفــــع الوعــــي 
مبكافحة الفســــاد ومنــــع اإلفــــالت مــــن العقــــاب واإلبــــالغ عــــن حــــاالت الفســــاد والتجــــرمي للفاســــدين، لكــــن شــــاركت 

البلديــــة يف أنشــــطة املســــاءلة والرقابــــة التــــي تنفذهــــا مؤسســــات املجتمــــع املدنــــي.
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التوصيات:
أواًل: التوصيات الرئيسية على صعيد اإلطار القانوني:

علــى اجلهــات املتنفــذة يف قطــاع غــزة اإلســراع لعقــد االنتخابــات احملليــة يف بلديــة البريــج، لتعزيــز قــدرة املجلــس البلــدي . 1
علــى متثيــل املواطنــن وتضمــن احتياجاتهــم يف برامــج وخدمــات البلديــة، باإلضافــة إلــى أن ذلــك مــن شــأنه أن يعــزز 
مبــدأ املســألة يف عمــل البلديــة، ويســاهم يف تفعيــل الــدور الرقابــي للمواطنــن ويســاهم يف حتســن وتنظيــم العالقــة بــن 

البلديــة ووزارة احلكــم احمللــي.

ضــرورة توحيــد القوانــن بــن الضفــة وقطــاع غــزة وتطبقهــا بشــكل كامــل واملضــي قدمــاً يف ســن القوانــن والتشــريعات . 2
التــي تتيــح للمواطنــن احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات.

اإلســراع يف إقــرار األحــكام القانونيــة التــي تعــزز شــفافية املعلومــات يف عمــل الهيئــات احملليــة وبشــكل خــاص تلــك . 3
املعلومــات املتعلقــة بنشــر الهيئــة لنشــاطاتها وقراراتهــا وخططهــا وبرامــج عملهــا ومشــاريعها وموازناتهــا الســنوية.

تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم )10( لسنة 2005 لتحديــد ســقوف معينــة بخصــوص الصــرف . 4
علــى الدعايــة االنتخابيــة، وكذلــك بخصــوص مصــادر متويــل احلمــالت االنتخابيــة أســوة بقانــون االنتخابــات العامــة.

ثانيًا: على صعيد وزارة احلكم احمللي:
التوقف عن اتباع سياسة التعين ألعضــــاء املجالــــس احملليــــة كبديــــل عــــن إجــــراء االنتخابــات، كــون ذلــك يضعــف مــن . 1

اســتقاللية وفعاليــة الهيئــات احملليــة ويعــزز مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى باقــي الســلطات املختلفــة.

صياغــة السياســات العامــة للهيئــات احملليــة كمــا نــص علــى ذلــك القانــون األساســي، مبــا يشــمل الرؤيــة الفلســطينية . 2
لقطــــاع احلكــــم احمللــــي، ويعــــزز الالمركزيــــة، ويطــور املــوارد املاليــة للهيئــات احملليــة، ويشــيع مفاهيــم النزاهــة وقيــم 

الشــفافية ونظــم املســاءلة.

اعتمــــاد سياســــة نشــــر نتائــــج التدقيــــق لتحقيــــق املســــاءلة املجتمعيــة، وعــدم االكتفــاء بحفــــظ التقاريــر لــدى الــوزارة . 3
والهيئــات احملليــة نفســها.

ثالثًا: على صعيد انتخابات الهيئات احمللية:
إلــــزام كافــــة القوائــــم االنتخابية بتقــــدمي الكشــــوفات املاليــــة بخصــوص مصــادر التمويــــل وأوجــه الصــرف كمــا ينــص . 1

القانــون. والعمــل علــى أن يكــون التمويــل االنتخابــي معلنــا، أي نشــر هــذه التقاريــر للجمهــور لالطــالع علــى مصــادر 
التمويــل وأوجــه الصــرف.

العمــــل علــــى التوعيــــة بأهميــــة االنتخابــــات للحــــد مــــن عمليــــة الفــــوز بالتزكيــــة والقوائــــم التوافقيــــة التــــي تغــــذي . 2
املواطنــن. العشــائرية وتضعــف خيــارات 

رابعًا: على صعيد بلدية البريج:
إيــالء مزيــد مــن االهتمــام لتمثيــل الشــباب يف املجلس البلدي.. 1

والتخطيــط . 2 التنمويــة  للمشــاريع  والتخطيــط  للبلديــــة،  الســــنوية  املوازنــة  إعــداد  يف  املواطنــن  مشــاركة  ضــرورة 
للبلديــة. االســتراتيجي 
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اعــداد ونشــر دليــــل إجــــراءات للشــكاوى الــــذي يتضمــــن إجــــراءات موحــــدة ومحــــددة وتوضــح دورة حيــــاة الشــــكاوى . 3
وجهــة االســتقبال واملــدد الزمنيــة للــرد عليهــا وآليــات الرقابــة الفاعلــة علــى التــزام البلديــة باالســتجابة للشــكاوى 

املقدمــــة مــــن قبــل املواطنــن.

اتخاذ قرارات تدعم عملية اإلفصاح والنشر للتقرير السنوي العام لبلدية البريج.. 4

ــن . 5 ــات مــ ــى ملــزودي اخلدمــ ــج ســواء لألعضــاء واملوظفــن، أو حت ــة البري اتخــاذ قــرارات تدعــم نزاهــة العمــل يف بلدي
القطــــاع اخلــــاص مــــن خــــالل تفعيل )مدونــــة قواعــــد الســــلوك، إقــــرار الذمــــة املاليــــة، سياســــة اســــتقبال الهدايــــا، 

سياســــة اإلفصــــاح عــــن تضــــارب املصالــــح، أنظمــــة للتعامــــل مــــع قضايــــا الفســــاد(.

زيــادة املــوارد البشــرية املتخصصــة يف عمليــة التفتيــش لتكــون عمليــة التفتيــش دوريــة.. 6

ضــرورة العمــل علــى اعــداد برامــج مختصــة بتنفيــذ أنشــطة لرفــع الوعــي العــام حــول قضايــا الفســاد يف بلديــة البريــج، . 7
بحيــث تأخــذ علــى عاتقهــا إعــداد خطــة لرفــع الوعــي املجتمعــي مبخاطــر الفســاد وتعزيــز دور املواطنــن يف االنخــراط 

والتبليــغ عــن أي حــاالت فســاد محتملــة.

ضرورة أن تقوم البلدية بتخصيص جزء من موازنتها للتوعية ولتشجيع املبلغن عن حاالت الفساد.. 8

ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات املوظفن والعاملن يف البلدية حول قضايا الفساد.. 9

بــذل مزيــد مــن اجلهــود يف مجــال التوعيــة للمواطنــن بقضايــا الفســاد باســتخدام وســائل متعــددة مثــل املواقــع . 10
املجانية...الــخ األرقــام  النصيــة  الرســائل  االلكترونيــة 
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املقابالت:
· أ. فريد اللولو – املستشار القانوني لبدلية البريج تاريخ املقابلة 2019/03/14	

· أ. محمود عيسى – رئيس بلدية البريج تاريخ املقابلة 2019/03/19.	

· أ. أحمد منصور – مدير الشؤون املالية واالدارية يف بلدية البريج تاريخ املقابلة 2019/03/20.	

· أ. بالل بحر – مدير العالقات العامة يف بلدية البريج تاريخ املقابلة الهاتفية 2019/03/23.	

· م. وسام أبو لبدة – الشؤون االدارية يف بلدية البريج تاريخ املقابلة الهاتفية 2019/04/16.	





ــة  االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدولي
منــذ العــام 2006. تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم 
ــاً  ــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّي ــق رؤيت ــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقي الصال
إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد 

ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة 
املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة 

يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره. 

رام اهلل: عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949-2989506  

فاكس: 02-2974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق األرضي

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/AmanCoalition :فيسبوك

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر


