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 يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل للباحث األستاذ عبد املنعم رمضان الطهراوي إلعداده هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي
وفريق أمان إلشرافه ومراجعته وحتريره له.

 إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” قد بذل جهوداً يف التحقق من املعلومات الواردة يف هذه الدراسة، وال يتحمل أي
مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( ©
 يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2020.

نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي بلدية بيت الهيا- دراسة حالة.
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امللخص التنفيذي 

االستخالصات العامة: 

من خالل مراجعة وتقييم التشريعات والقوانني الناظمة لعمل بلدية بيت الهيا، من أجل تعزيز قيم النزاهة وإجراءات مكافحة 
الفساد، فقد مت التوصل من خالل التقرير إلى النتائج التالية: 

على صعيد االنتخابات واجمللس البلدي 

يف ظل ضمان قانون انتخابات الهيئات احمللية إجراء انتخابات حرة وعادلة وممثلة، إال أن الواقع، ونتيجة لالنقسام السياسي 
يف بلديات محافظات قطاع غزة، أدى إلى رفض حركة حماس وحكومتها إجراء االنتخابات البلدية يف العام 2017 وبالتالي فقد 
أدى ذلك إلى اعتماد سياسة التعيينات للمجالس البلدية. ونتيجة لرفض العديد من األحزاب السياسية املشاركة يف اجملالس 
املعينة، فإن تلك اجملالس اتخذت لونا سياسيا واحدا. ونتيجة الستمرار العمل بسياسة التعيني وعدم إجراء االنتخابات، فإن 
ذلك أثّر على استقاللية اجمللس البلدي، ليس على صعيد ممارسة مهامه فقط، بل على صعيد قدرة اجمللس البلدي على اتخاذ 
القرارات، بعيداً عن التعرض للضغوطات اخلارجية املرتبطة باألوضاع السياسية، وتأثير األحزاب السياسية، وهو ما يضعف 

من استقاللية عمل اجمللس البلدي، ويتركه عرضة للضغوطات اخلارجية املستمرة.

على صعيد اإلطار القانوني 

فقد كفل القانون الشخصية االعتبارية املستقلة للهيئة، كما كفل إشراف اجمللس احمللي على اجلهاز التنفيذي للهيئة؛ فرئيس 
اجمللس مسؤول أمام اجمللس. كما اشترط القانون أيضا مصادقة وزارة احلكم احمللي على بعض قرارات اجمللس، مثل: املصادقة 
على املوازنات السنوية، والتوظيف. وتلتزم البلدية بتلك النصوص، من خالل العالقة مع الوزارة، حيث ال يتم أي إجراء للتوظيف 
إال من خالل التنسيق واحلصول على املوافقة، من اجلهة اخملتصة يف الوزارة، كذلك احلال بخصوص املوازنات السنوية التي 

تنشر على موقع البلدية موقّعة من الوزارة.   
على صعيد االلتزام باإلقرار بخصوص الذمم املالية لرئيس اجمللس واألعضاء، ونشرها حسب القانون، فإن أعضــاء اجمللــس 

ورئيســه لم يقدموا إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد، ولم يطلب منهم أيضا تقدميها للجهات اخملتصة.
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تعزيز بيئة النزاهة يف بلدية بيت الهيا 

على صعيد قيم النزاهة: 

املؤشرات، كانت  األلوان على كافة  بلدية بيت الهيا، وتطبيق مفتاح  النزاهة احمللي يف  بنظام  املؤشرات اخلاصة  بعد فحص 
النتيجة كما يوضحها اجلدول التالي:  

وتشير األلوان يف اجلدول، إلى أن بلدية بيت الهيا قد عملت على االلتزام بالعديد من متطلبات نظام النزاهة احمللي، إال أنها 
ما زالت بحاجة إلى تعزيز وتقوية بعض املمارسات واإلجراءات األخرى، كما هو موضح يف النتائج التالية:  

اتبعت البلدية سياسات توظيف اتسمت بالشفافية والنزاهة، من خالل اتباع إجراءات واضحة إلعالنات التوظيف واالمتحانات 
واملقابالت، إال إن البلدية لم تراِع النوع االجتماعي يف التوظيف، حيث ال تزيد نسبة النساء املوظفات يف البلدية بشكل دائم عن 

.%6
البلدي. ويقتصر العمل على  كما ال توجد مدونات سلوك خاصة ومعتمدة من قبل اجمللس، خاصة برئيس وأعضاء اجمللس 

مدونات السلوك العامة، التي مت تطويرها من قبل مؤسسة أمان ووزارة احلكم احمللي. 
وجتدر اإلشارة، إلى أنه على الرغم من وجود مدونة السلوك واطالع املوظفني عليها، إال أن البلدية حتتاج لدعم وتعزيز تطبيق 
قدرات  بناء  إلى  بحاجة  كذلك احلال  السلوك.  باتباع مدونة  للموظفني،  ملزمة  وإجــراءات  قــرارات  اتخاذ  املدونة، من خالل 
العاملني/ات بآليات تطبيق املدونة، كما أنه ال يوجد لدى البلدية دليل إجرائي خاص بإجراءات مكافحة الفساد، وعليه فإن 
ومقّدمي  التنفيذي  الطاقم  مستوى  على  عنها،  واإلبالغ  الفساد  قضايا  مع  للتعامل  اجرائي،  دليل  تطوير  إلى  بحاجة  البلدية 
اخلدمات. وتلتزم البلدية بتطبيــق إجــراءات واضحــة يف عمليــات الشــراء العام، واســتدراج العــروض مبا يتالءم مع متطلبات 
النزاهة والشفافية، واحلد من تضارب املصالح، وذلك وفق القوانني املعمول بها يف الهيئات احمللية يف محافظات غزة، ووفق ما 

يقوله املسؤولون يف هذه الهيئة احمللية.

نظم املساءلة مبادئ الشفافية قيم النزاهة 
 رفع الوعي بالفساد 

ومكافحته 
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على صعيد االلتزام مببادئ الشفافية

لبيئة  التحليل  نتائج  أن  إال  أعماله،  عام يف  بشكل  الشفافية  مبادئ  وتعزيز  احترام  إلى  بيت الهيا  البلدي يف  يسعى اجمللس 
الشفافية تؤكد أن اجمللس ما زال بحاجة إلى تعزيز وحتسني وتطوير العديد من الوسائل، واإلجراءات التي تضمن حرية وصول 
املواطنني إلى املعلومات، من خالل إتاحتها لهم،  وضمان سهولة الوصول لتلك املعلومات، حيث تعتمد البلدية بشكل كبير على 
الفيسبوك، حيث توفر البلدية   نشر املعلومات على موقعها االلكتروني، وصفحتها على مواقع التواصل االجتماعي، وحتديداً 
العديد من وثائقها، ولكنها ما زالت بحاجة إلى اتاحة العديد من الوثائق األخرى، مثل نشر كافة قرارات اجمللس أو ملخص عنها، 
وعدم اقتصار النشر على قرارات التنظيم، ونشر ملخص عن أعمال اجتماع اجمللس الدوري، وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي، 
والتقارير اإلدارية السنوية للبلدية. وعلى الرغم من عدم وجود سياسات واضحة لإلفصاح، إال ان بلدية بيت الهيا منفتحة على 

استقبال طلبات املواطنني والباحثني، من أجل احلصول على املعلومات غير املنشورة على املوقع االلكتروني.
 ويعمل اجمللس البلدي برؤية ورسالة واضحتني ومنشورتني، وباستراتيجية مصوغة مبشاركة مجتمعية، متت من قبل صندوق 

البلديات، ولكن البلدية بحاجة الي تطوير قدرات العاملني، من لتعزيز قدرتهم على تطبيق الرؤية والرسالة االستراتيجية لها.
 وتقوم البلدية أيضا بنشر موازناتها، حيث بدأت بنشرها منذ العام 2016 فقط بصورة تقليدية، بينما قامت بنشر موازنة العامني 

2018 و2019 بطريقة واضحة ومفهومة للمواطنني، حيث مت إعدادها حسب آلية املوازنة املقروءة. 
 وتلتزم البلدية بإجراءات توظيف شفافة، ومتماشية مع القوانني واللوائح واألنظمة ذات العالقة املعمول بها.

على الرغم من التزام البلدية بالنظم واإلجراءات اخلاصة بتحصيل الضرائب والرسوم، إال أنها ال متلك سياسات وأدلة إجرائية، 
تضمن عدم التالعب يف دفع وحتصيل الرسوم والضرائب، ما يبرر قيمة الفاتورة املرتفعة لديون البلدية على املواطنني، والتي 

تزيد عن خمسة مليون شيكل.
بحاجة  زال  ما  فهو  الشكاوى،  لنظام  بالنسبة  احلال  وكذلك  منشورة،  غير  ولكنها  للشكاوى،  واضحة  إجــراءات  البلدية  ولدى 

ملأسسة، تضمن قدرة اخملتصني على االستجابة وتعمل على شفافية االستجابة.
ترجع معظم  البلدي، حيث  قــرارات اجمللس  االعتراض على  آليات  ومنشورة، حول  واضحة  آليات  املواطنني  لدى  يوجد  وال   

اإلجراءات إلى سياسة الباب املفتوح من قبل اجمللس البلدي.
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على صعيد نظم املساءلة

 على صعيد رفع الوعي بالفساد ومكافحته

تتمتع بلدية بيت الهيا بنظام مساءلة متوسط، من خالل اعتمادها العديد من اإلجراءات التي تضمن املساءلة، إال أن نتائج 
التحليل تؤكد على أن البلدية ما زالت بحاجة الي تطوير العديد من اإلجراءات الضامنة لزيادة فعالية املساءلة فيها، حيث أن 
العديد من الدوائر واألقسام فيها تقّدم تقارير دورية )أسبوعية، شهرية(، ولكن دون سياسة أو إجراءات واضحة لهذه اآللية، 
مما يقلل من فعاليتها أحيانا. وفيما يخص االجتماعات الدورية، فإن الدوائر اخملتلفة يف البلدية تلتزم بعقد اجتماعات دورية 
تناقش فيها اإلجنازات والتحديات، مما يشكل آلية فاعلة للمساءلة وتصحيح املسار، حيث تقوم الدوائر اخملتلفة بتقدمي تقاريرها 
الدورية ألعضاء اجمللس البلدي املكلفني برئاسة اللجان اخلمسة، ما يعزز من دور اجمللس يف مساءلة اجلهاز التنفيذي. كما يلتزم 

رئيس البلدية بتقدمي تقرير للمجلس البلدي، ما يساهم يف تعزيز مساءلة السلطة التنفيذية من قبل اجمللس البلدي.
وتلتزم الشركات املتعاقدة مع البلدية إلدارة بعض املرافق العامة، مثل املتنزهات، واألمالك اخلاصة يف البلدية، بتقدمي تقارير 
دورية للجهات االختصاص )الدائرة املالية، دائرة املشاريع(، ما يعزز من مساءلة اجمللس للمتعاقدين اخلارجيني. إال أن تلك 
التقارير ما زالت مقتصرة على اإلجنازات دون وجود سياسات واضحة لتقييم األداء، وضمان املساءلة وفق األسس واملعايير 
املعتمدة.  وال تغطي مدونة السلوك أيضا أي جوانب ذات عالقة باملوردين، ومقدمي اخلدمات، لذلك، فإن هذا اجلانب بحاجة 
إلى املزيد من التطوير، لضمان مساءلة مقدمي اخلدمات.  أما على مستوى املشاركة اجملتمعية ومتثيل املواطنني، فإنه يوجد 
12 “جلنة حي” مت تشكيلها واعتمادها من اجمللس البلدي، وفق آلية التوافق بني املواطنني حيث عليها أن تلتزم بقيم النزاهة 
ومبادئ الشفافية وأن تخضع للمساءلة، وتقوم تلك اللجان بدورها يف تعزيز املشاركة واملساءلة اجملتمعية. ويرحب اجمللس البلدي 
مببادرات اللقاءات اجملتمعية، ولكنها ما زالت ضعيفة، كما يرحب مببادرات املساءلة اجملتمعية، ولكنها محدودة أيضاً، وال ميكن 

قياس فعاليتها بسبب حداثتها يف البلدية.
فيما يخّص املوازنة التشاركية، ومشاركة املواطنني يف إعداد املوازنة، فإن كافة البلديات يف قطاع غزة، ومنها بلدية بيت الهيا 
لم تقم حتى اآلن بإعداد املوازنات التشاركية. وتعمل البلدية على تعزيز عالقتها مع مؤسسات اجملتمع املدني، من أجل تطوير 
قدرات البلدية والعاملني يف مجال املساءلة اجملتمعية؛ فاجمللس البلدي منفتح على كافة الفعاليات واألنشطة التي تعزز من 

املشاركة واملساءلة اجملتمعية.

ما زال قانون الكسب غير املشروع رقم )1( للعام 2005 والذي مت تعديله بقرار قانون رقم )7( يف العام 2010 إلى قانون مكافحة 
الفساد، غير مطبق يف قطاع غزة، وبالتالي، فإن النظر يف جرائم الفساد يقتصر على احملاكم النظامية، وديوان الرقابة املالية 

واإلدارية، ودائرة التفتيش واملتابعة يف وزارة احلكم احمللي. كذلك لم تتلق البلدية أي شكاوى تتعلق بقضايا الفساد.
كما لم تعمل البلدية أو املؤسسات اخملتصة برفع الوعي لدى كافة العاملني يف البلدية، بأسباب الفساد وطرق مكافحته، وآليات 

اإلبالغ عنه، واقتصر العمل على رفع الوعي اجتاه مدونات السلوك.
ولم يتلق ممثلو اجمللس البلدي أو الطاقم التنفيذي أي تدريبات للتعريف بجرائم الفساد وآليات اإلبالغ عنه.
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مقدمة 
على الصعيد العاملي، هناك توجه متزايد حول اإلصالح يف نظام احلكم، عن طريق تبني أمناط الالمركزية يف احلكم، أو مبا 
يُعرف بنقل املسؤوليات واملهام املتعلقة ببعض اخلدمات العامة، من السلطة املركزية إلى السلطة احمللية املنتخبة، مبا يشمل: 
الهيئات احمللية هي األكثر قدرة على معرفة احتياجات مواطنيها  أن  التنفيذ، إميانا مببدأ  القرارات، واإلشراف على  اتخاذ 

وأوليات اهتماماتهم.
بادرت منظمة الشفافية الدولية عام 2015 بتطوير أداة قياس لواقع “ نظام النزاهة يف الهيئات احمللية”، لتعزيز احلوكمة يف 
عمل الهيئات احمللية، بهدف تقييم شفافية اإلجراءات واآلليات التي تدير فيها اجلهات املسؤولة يف الهيئة، وتقدم يف إطارها 
اخلدمات، وفاعلية نظام العمل للتعرف على مدى التزام املسؤولني بقيم ونزاهة العاملني فيه، إضافة إلى تعزيز منظومة املساءلة 
الشفافية  منظمة  قررت  وكمرحلة جتريبية،  اجملتمعية.  املساءلة  اجملتمعية يف  األطراف  ودور  والداخلية،  الرسمية  اخلارجية 
الدولية اختيار خمس هيئات محلية يف خمس دول بالتعاون مع فروعها الوطنية، حيث مت اختيار مؤسسة أمان لتمثيل منطقة 
الشرق األوسط ضمن املرحلة التجريبية، والتي هدفت الى قياس مدى فعالية ومالئمة املؤشرات التي تقوم عليها الدراسة؛ حيث 

ساهمت نتائج الدراسة التجريبية على بلدية رام اهلل بتطوير مؤشرات عاملية، لتعزيز نظام النزاهة يف قطاع الهيئات احمللية.
وقــام االئتالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بتوطــني ومالئمة املؤشــرات لتتناســب والواقــع الفلســطيني، حيث قام 
ائتالف أمان بفحــص مــدى فعاليــة وكفــاءة املؤشــرات، وذلك بتطبيقــه يف مرحلتــه التجريبيــة علــى مجموعــة مــن البلديــات، 

منــذ العــام 2015 وصوال الى بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة بالتعاون مع الفئة املستهدفة.

يف  املســاءلة  ونظــم  الشــفافية  ومبــادئ  النزاهــة  قيــم  تعزيــز  ملتابعة   2020-2017 االستراتيجية  أمــان  خطــة  ســياق  ويف 
اجملتمع الفلسطيني، بادر االئتالف يف رفع الوعي بهذه املنظومة يف الهيئــات احملليــة مبحاورهــا الثالثة: تعزيــز نظــام النزاهــة 
الوطنــي للهيئــات احملليــة، ورفــع الوعــي احمللــي مبكافحــة الفســاد، وتفعيــل آليــات املســاءلة الداخليــة واخلارجيــة، تأتــي هــذه 
الدراســة ملتابعــة التعــاون الــذي بــدأ منــذ ســنوات مــع هيئات احلكم احمللي، لتطبيــق مؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات 
احملليــة للعام 2020 يف أعمــال بلدية بيت الهيا يف احملافظات اجلنوبية، بعد ان مت تطبيقه وجتربته يف كل من بلدية رفح، 

خانيونس والبريج و غزة  وجباليا النزلة. 
وجتدر اإلشارة إلى أن تنفيذ الدراسة يف بلدية بيت الهيا كان قد بدأ العمل به خالل شهر نسيان 2020، واستمر العمل لغاية 
أيلول 2020 نتيجة توقف العمل بسبب جائحة كوفيد 19 ومنع التنقل واحلركة يف محافظات قطاع غزة، وقد حدثت العديد من 

التغيرات الهامة يف تلك الفترة، أهمها إعادة تشكيل مجلس بلدي جديد، غير  الذي كان عند بداية الدراسة. 

https://www.aman-palestine.org/programs-and-projects/2306.html ،نظام النزاهة يف الهيئات احمللية، الصفحة االلكترونية ملؤسسة امان
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تقييم مدى شفافية اإلجراءات التي تقدم يف إطارها اخلدمات، وفحص مدى التزام املسؤولني والعاملني بقيم النزاهة يف 	 
بلدية بيت الهيا.

فحص مدى وضوح )وشفافية( اإلجراءات املالية واإلدارية املتبعة يف بلدية بيت الهيا.	 
فحص مدى فاعلية نظم املساءلة )الداخلية واخلارجية(، والتعرف على درجة وعي األعضاء والعاملني مبخاطر الفساد 	 

القيم الضرورية إلدارة األعمال  التعرف على واقع مجموعة  الى  وأسبابه، وطرق مكافحته على الصعيد احمللي، إضافة 
وتقدمي اخلدمات العامة للمراجعني.

التعرف على واقع املســاءلة اجملتمعيــة.	 
فحص بلورة توصيات لتعزيز منظومة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وفعالية آليات املساءلة للهيئة احمللية موضوع الدراسة	 

اعتمــد إعــداد الدراســة علــى املنهــج الوصفــي االســتقصائي التحليلــي، إضافــة إلــى مراجعــة بيئــة عمــل قطــاع الهيئــات 
بنيــة عمــل بلديــة  احملليــة مــن مختلــف جوانبــه )القانونيــة، واملؤسســاتية، واإلجرائيــة، والسياســاتية( بشــكل عــام، وعلــى 
بيت الهيا بشــكل خــاص، حيــث مت فحــص مؤشــرات الدراســة علــى واقــع بيئــة العمــل يف بلديــة بيت الهيا، تنفيــذا ألهــداف 

هــذه الدراســة.

منهجية إعداد الدراسة:

يف جلسة مناقشة املسودة األولى التي عقدت يف األول من أكتوبر 2020 بنّي رئيس اجمللس البلدي اجلديد أنه مت 

اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات التي تعزز من قيم النزاهة والشفافية يف البلدية، من خالل االستعانة مبخرجات 

الدراسة، مثل: تطوير وحتسني نظام اإلعالنات عبر الصفحة االلكترونية للبلدية، وإعادة نشر املوازنات التفصيلية 

واملوازنات املقروءة للسنوات من 2016-2020، وتطوير ونشر الئحة ناظمة لتعويضات املواطنني، وتطوير نظام األجور 

الطوارئ مبشاركة مجتمعية عريضة وضامنة  العمل اجملتمعي من خالل تشكيل جلان  البلدية، وتطوير  للعاملني يف 

للتمثيل وفق النوع االجتماعي. إضافة التخاذ قرار إلعادة تشكيل او عقد انتخابات للجان األحياء وفق الشكل الذي 

يتوافق علية اجملتمع يف بلدية بيت الهيا.

املصدر: املهندس عالء العطار رئيس اجمللس البلدي اجلديد لبلدية بيت الهيا، جلسة حوارية بتاريخ 2020/10/1

أهداف الدراسة 
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الهيئــات، مــن حيــث احلكــم  بيئــة احلوكمــة يف هــذه  الهيئــات احملليــة« علــى تقييــم  النزاهــة يف  تركــزت مؤشــرات »نظــام 
الداخلــي يف الهيئــة احملليــة، وقــدرة كل الفاعلـيـن األساسيــني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة، كمــا تعمــل أيضــا علــى 
فحــص مــدى االلتــزام يف العمــل مببــادئ الشــفافية، مثــل علنيــة القــرارات وإتاحــة املعلومــات واملعطيــات واإلجــراءات، مــن 

أجــل فتــح اجملــال للمواطنـيـن للمشــاركة، وفحــص مــدى فعاليــة كل مــن نظامــّي الرقابــة واملســاءلة. 
واستخدمت الدراســة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا يف تقييــم دور األطــراف الرئيســية يف الهيئــات احملليــة، مؤشــرات عامــة 
لقياســها، ويف كل محور، مت قيــاس ثالثة أبعــاد هــي: مؤشرات النزاهــة ومؤشرات الشــفافية ومؤشرات املســاءلة التي يعتمدها 

ائتالف أمان لهذا الغرض، والتي سبق أن مت اإلشارة لكيفية بلورتها. ومت فهرسة احملاور:  
واقع اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية. 	 
دور رئيس البلدية وأعضاء اجمللس البلدي. 	 
واقع اجلهاز الهيكلي للهيئة احمللية )العاملني واجلهاز التنفيذي(.	 
محكمة الهيئات احمللية. 	 
مهام اإلشراف واملساءلة الداخلية واخلارجية واجملتمعية.	 
الفساد ومكافحته ورفع الوعي جتاه مكافحة الفساد.	 

املؤشر 

اجلهاز التنفيذي/ رئيس اجمللس البلدي

النظام الهيكلي

اجمللس البلدي 

محاكم البلدية 

وظائف اإلشراف والرقابة 

املساءلة اخلارجية واجملتمعية 

املساءلة الشفافية  النزاهة 

احلاكمية الداخلية
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ولــكل مؤشــر ووظيفــة أبعــاد مت قياســها، عــن طريــق أســئلة محــددة، ومت تقييمهــا باســتخدام طريقــة التوزيــن باأللــوان، حيــث 
اســتخدمت يف الدراســة ثالثة ألــوان للتعبيــر عــن تقييــم املؤشــر هــي:

املعيار اللون 
حقق 90%- 100% من مؤشرات املعيار جيد 

حقق ما بني 50%- 90% من مؤشرات املعيار 
أقل من 50% من مؤشرات املعيار

متوسط 
ضعيف 

التوصيف 

أدوات جمع البيانات 

ومن أجل ضمان املشاركة الفاعلة لكافة الفاعلني والفاعالت يف الهيئة احمللية، فقد عمل الباحث على التنويع يف استخدام أدوات 
الدراسة، والتي اشتملت على األدوات التالية: 

املراجعة املكتبية 
مراجعة التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الهيئات احمللية.	 
الدراسات الصادرة عن مؤسسة أمان، حول نظام النزاهة يف الهيئات احمللية يف كل من )رفح، خانيونس، البريج جباليا، 	 

نابلس، قلقيلية، ورام اهلل( 
مراجعة اخلطة االستراتيجية لبلدية بيت الهيا لألعوام 2012-2018.	 
مراجعة التقارير املالية املتوفرة حتى إعداد التقرير وهي لألعوام 2018-2017-2016.	 
مراجعة موازنة املواطن للبلدية. 	 
األدلة والسياسات الصادرة عن بلدية بيت الهيا.	 
تقارير األداء للمساءلة واملشاركة اجملتمعية. 	 
مراجعة ومتابعة الصفحة االلكترونية للبلدية، وصفحات التواصل االجتماعي.	 

املقابالت مع الفاعلني وطاقم العمل يف بلدية بيت الهيا. 
مت عقد 10 مقابالت شخصية مع مسؤولني وفاعلني رئيسيني يف البلدية )رئيس البلدية، وعضو مجلس بلدي، ، ومدير البلدية، 
واملستشار القانوني، املدير املالي، و دائرة العالقات العامة، و دائرة الشئون اإلدارية، ودائرة قلم اجلمهور(.  انظر مرفق رقم )1( .
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حتليل املعلومات واعداد الدراسة 

أوال: البيئة العامة لبلدية بيت الهيا 

يتماشى  مبا  الرئيسية،  الدراسة  محاور  وفق  التحليل  عملية  متت  اخملتلفة،  مصادرها  من  املعلومات  جمع  من  االنتهاء  بعد 
ومؤشــرات نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة، ومن ثم مّت صياغة املسودة األولى للدراسة، والتي اشتملت على تقييم مدى 
التزام الهيئة احمللية مبؤشرات النظام واستخالصات ونتائج حتليل النتائج، ومن ثم تقدمي مجموعة من التوصيات، وفق الفجوات 

التي ظهرت باملقارنة مع املتطلبات الفعلية للمؤشر، حيث مت مناقشة املسودة األولى للدراسة مع اجلهات اخملتصة يف أمان.
ومن أجل ضمان املشاركة الفاعلة خملرجات الدراسة، مت عقد جلسة تشاورية مع أعضاء من البلدية واجمللس البلدي، لنقاش 
املسودة األولى، للتأكد من البيانات واملعلومات الواردة يف الدراسة، ومت عقد جلسة نقاش بحضور األطراف ذات العالقة وبعض 
اخلبراء ملراجعة مسودة الدراسة وعلى ضوء ذلك متت إضافة التغذية الراجعة من ذوي االختصاص، وأصحاب املصلحة من 

اجلهات الرسمية واجملتمعية، ومن ثم مت تطوير النسخة النهائية من الدراسة.

 أجريت أول انتخابات بلدية يف فلسطني بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 2005/05/5، حيث فازت كتلتا التغير 
بنتائج  بالطعون  والتي متثلت  آنذاك  التي حصلت  للنزاعات  ونتيجة  الثالثة عشر.  املقاعد  بكافة  والوفاء لألقصى  واإلصالح 
االنتخابات، وحفاظا على استمرار عمل اجمللس، وتفاديا ألي نزاعات قد تؤثر على السلم األهلي آنذاك، قررت حركة حماس 
ممثلة بكتلة التغيير واإلصالح تسليم رئاسة اجمللس لكتلة الوفاء لألقصى، وعليه، فقد مت تشكيل اجمللس من كتلة الوفاء لألقصى 
برئاسة املهندس على أبو مرسه، حيث استمر احلال حلني االنقسام السياسي يف حزيران/ يونيو 2007، حيث قامت وزارة احلكم 
احمللي يف حكومة غزة بتاريخ 2007/7/17 بتكليف مجلس بلدي من 7 أعضاء إلدارة البلدية برئاسة السيد عز الدين الدحنون، 
واستمرت اللجنة بإدارة البلدية لغاية العام 2011 حيث مت تكليف 6 أعضاء جدد، ليصبح العدد الكلي ألعضاء اجمللس البلدي 13 
عضوا يضم سيدتني، وعضوين من الشباب دون 35 سنة، وما زال اجمللس املكلف يدير شئون البلدية إلى تاريخ اعداد الدراسة. 

الهيئات احمللية يف  الفلسطيني، شاركت  االنقسام  والتي جاءت يف ظل  الثانية،  االنتخابات احمللية  اما 
الضفة الغربية وامتنعت الهيئات احمللية من املشاركة يف غزة، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يف رام 
اهلل بتاريخ 10 متوز 2012 بإجراء االنتخابات احمللية يف كافة محافظات الضفة الغربية بتاريخ 20 تشرين 

األول 2012، حيث شـارك يف هـذه االنتخـابات 272 هيئـة محــلية من أصــل 353. 
ولذلك أصــدر مجــلـس الوزراء قـراراً آخـر السـتكمال العمـلية االنتخـابية بانتخـابات تكمـيلية عقدت

آخر بإجراء  يف 22 كانون األول 2012، وشارك فيها 81 هيئة محلية، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً 
انتخابات محلية تكميلية ثانية يف 1 حزيران 2013، وشارك فيها 22 هيئة محلية.

اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد مــــــبــــــدأ 
الــتــعــيــن بــديــال عن 
االنتخابات منذ عام 

2007

السيد عزالدين الدحنون، رئيس بلدية بيت الهيا، مقابلة بتاريخ 2020-5-4

13
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ويف العام ،2017 جرت اجلولة الثالثة من االنتخابات احمللية، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 31 كانون ثاني 2017 
بإجراء االنتخابات احمللية يف جميع الهيئات احمللية بتاريخ 13 أيار 2017. وقد أجريت االنتخابات يف الهيئات احمللية يف الضفة 
الغربية فقط، وشـارك يف هـذه االنتخـابات 326 هيئـة محــلية من أصــل 391. ويف وقت الحق أصــدر مجــلـس الوزراء قـراراً 

آخـر بإجراء انتخابات محلية تكمـيلية عقدت يف 29 متوز 2017 وشارك فيها 32 هيئة محلية .

وقد رفضت حركة حماس اجراء االنتخابات يف الهيئات احمللية يف محافظات غزة، وبناء على ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا 
يف شباط/ فبراير 2017 يقضي بتأجيل االنتخابات يف محافظات غزة ، وبهذا تكون بلديات غزة لم يجر فيها أية انتخابات بعد 

انتخابات 2005.
 وقد اعتمدت السلطة احلاكمة يف غزة سياسة التكليفات للمجالس البلدية، والتي متيزت يف الغالب يف طغيان اللون السياسي 
الواحد، السيما يف ظل رفض بعض الفصائل واألحزاب الفلسطينية املشاركة يف اجملالس البلدية املكلفة، حسب ما أوضح رئيس 

بلدية بيت الهيا. 

ينظم عمل الهيئات احمللية قانون الهيئات احمللية رقم )1( للعام 1997 الذي عرف الهيئة احمللية يف املادة )3( بأنها “شخصية 
اعتبارية ذات استقالل مالي، يتولى إدارتها هيئة منتخبة انتخابا حرا ومباشرا”. ووفقا لهذا القانون وبحسب املادة رقم )2( 
واإلشــراف على وظائف  املقررة ألعمال اجملالس احمللية،  العامة  السياسة  لوزارة احلكم احمللي صالحيات رسم  أوكلت  فقد 

واختصاصات هذه اجملالس وشؤون تنظيم املشاريع العامة، وأعمال امليزانيات واإلجراءات اخلاصة بتشكيل هذه اجملالس.
التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال الهيئة احمللية،  اللوائح  فيما منحت املادة )15( الهيئات احمللية صالحية إصدار األنظمة أو 

وتأمني مصاحلها واحتياجاتها بشرط موافقة وزارة احلكم احمللي واعتمادها للنظام.  
واجهــت الهيئــات احملليــة، مبــا فيهــا بلديــة بيت الهيا، العديــد مــن املعيقــات التــي أثــرت علــى عملهــا منــذ ســنوات، وقــد 
جــرى تســليط األضــواء عليهــا واســتهدافها يف أكثــر مــن دراســة ســابقة، حيــث أشــارت هــذه الدراســات إلــى مجموعــة مــن 

التحديــات، كان مــن أبرزهــا مــا يلــي: 

االنقسام السياسي وممارسة إسرائيل حصار قطاع غزة وأّثر على كافة القطاعات احليوية يف قطاع غزة، منها قطاع احلكم 	 
احمللي.

عدم إجراء االنتخابات منذ العام 2005 للهيئات احمللية يف قطاع غزة. وأضعف الثقة بني املواطنني واجملالس البلدية املكلفة.	 

املوقع االلكتروني للجنة االنتخابات املركزية، فلسطني، 
تقرير االنتخابات احمللية 2017، جلنة االنتخابات املركزية، فلسطني، ايلول2017  

السيد عزالدين الدحنون، رئيس بلدية بيت الهيا، مقابلة بتاريخ 2020-5-4 
االئتالف من اجل النزاهة و املساءلة أمان، 2018، نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية نابلس، دراسة حالة، رام اهلل، فلسطني

 https://www.elections.ps/tabid/634/language/ar-PS/Default.aspx

اإلطار القانوني الناظم لعمل البلدية

أوال: ضعف احلياة الدميقراطية:
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سحب العديد من املشاريع البلدية التي كانت قائمة أو قيد التنفيذ ما قبل االنقسام.	 
توقف الدعم احلكومي للبلديات.	 
رفض وامتناع املنظمات غير احلكومية الدولية منها واحمللية، من التعامل مع البلديات بسبب االنقسام، وسياسات التمويل 	 

بعدم التعامل مع حكومة غزة. 
ضعــف املــوارد املاليــة نســبة للمهــام املوكلــة لهــا، رافقه شــح املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن الضرائــب والرســوم املنصــوص 	 

عليهــا قانونــاً، وعــدم انتظام حتويــل وزارة املاليــة للمســتحقات املاليــة للهيئــات احملليــة. 
ضعف اجلباية من املواطنني وتراكم املديونيات املرتفعة عليهم، يف ظل ظروف اقتصادية صعبة، تقلل من قدرة البلدية على 	 

املطالبة باملستحقات. 

عــدم حتديــث قانــون الهيئــات احملليــة، ملواكبــة التطــورات يف الهيئــات احملليــة يف العالــم، باإلضافــة إلــى عــدم اســتكمال 	 
اســتصدار بعــض األنظمــة واللوائــح املنصــوص عليهــا يف قانــون الهيئــات احملليــة الســاري املفعــول، مــع اإلشــارة إلــى أن 
احلكومــة أصــدرت بعــض األنظمــة والتعليمــات يف العــام 2018 شملت الهيئات احمللية يف الضفة الغربية، ولم تطّبق على 

الهيئات احمللية يف غزة. 

ضعف اإلدارة الرشيدة )احلوكمة( الداخلية يف الهيئات احمللية خاصة يف مجال الشفافية واملساءلة، حيث ما زالت البلديات 	 
بحاجة إلى مأسسة اإلدارة الرشيدة، وتطوير األدلة والقرارات اإلجرائية لضمان حتسينها. 

ضعف اإلعالم احمللي املساند ألعمال الهيئات احمللية من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف اإلعالم الداخلي للبلديات يف 	 
الترويج لتوجهات البلديات، السيما يف ظل انتشار مواقع التواصل االجتماعي وسهولة الوصول للمواطنني.

ثانيا: ضعف الواقع املالي بسبب توجهات املمولني بعدم التعامل مع تلك البلديات، األمر الذي أدى الى: 

ثالثا: عدم تطور اإلطار القانوني:

رابعا: ضعف اإلدارة احمللية:

د. تامر الصليبي، مدير البلدية 
السيد حسام عبد العزيز، مدير الشئون اإلدارية، مقابلة بتاريخ 2020/4/27 
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سادسا: ضعف تطبيق أوامر التنفيذ 

سابعا: ضعف استقاللية القرار 

حقائق حول بلدية بيت الهيا  

ضعــف مراكز الشرطة يف تنفيذ أوامر احلبس الصادرة يف القضايا اجلزائية الصادرة عن محكمة صلح شمال غزة، اخلاصة 	 
بقضايا مخالفات البلدية.

نتيجة عدم إجراء االنتخابات البلدية يف محافظات قطاع غزة، واعتماد سياسات التكليف من قبل وزارة احلكم احمللي، فان 	 
تلك السياسات أضعفت قدرة اجملالس البلدية على االستقاللية يف اتخاذ القرار، نتيجة تدخالت األحزاب السياسية يف 
أعمال الوزارة، حيث ال يوجد لدي أعضاء اجمللس القوة الشعبية الناجتة عن كونهم/ن منتخبني من الشعب، وليسوا مكلفني 

ميكن انهاء تكليفهم بأي حلظة. 

تقع بلدية بيت الهيا يف شمال قطاع غزة على بعد حوالي 9 كم من مدينة غزة، و5 كم شمال جباليا. يحدها من الغرب 	 
البحر األبيض املتوسط على بعد 4 كم من وسط البلدة، ومن الشرق بلدة بيت حانون وعزبتها، ومن الشمال قرية “هربيا” 

التي احتلها اليهود سنة 1948 ومن اجلنوب جباليا والنزلة ثم مخيم جباليا لالجئني.
بلغت مساحتها قبل سنة 1948 حوالي 50 كم، عدا األراضي التي ميلكها أهلها شرقا خارج نطاق القرية، وقد تغيرت هذه 	 

التي حدثت؛ فقد اقتطعت بعض هذه األراضي يف الشمال من االحتالل اإلسرائيلي، كما  للتغيرات  املساحة اآلن نتيجة 
استخدمت مساحات واسعة إلسكان الالجئني وبناء األحياء اجلديدة مثل مدينة الشيخ زايد، ومشروع بيت الهيا لالجئني، 
وعزبة بيت حانون. ويف نفس الوقت انضمت أحياء جديدة للبلدة لم تكن تابعة لها يف املاضي، مثل أحياء أصالن والسيفا 
والعطاطرة والسالطني، ما سبب تغييًرا يف البنية الدميغرافية للقرية من حيث املساحة والسكان، كما ّقلت مساحة األراضي 
الزراعية نتيجة للتوسع يف البناء وزيادة عدد السكان. وتبلغ مساحتها حاليا )14979( دومنا، وقدر عدد سكانها يف سنة 
1945ما يقارب )1700 نسمة(، وحسب تعدد السكان احلالي للبلدية فان عدد سكان بيت الهيا بلغ يف العام 2020 حوالي 

95200 نسمة ذكور واناث. 

  تقرير صادر عن مكتب رئيس البلدية، 2020/5/4 
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شكل رقم )1( نفوذ بلدية بيت الهيا واالحياء املعتمدة

زراعية  مدينة   “ بالتالــي:  الهيا  بيت  بلديــة  رؤيــة  تتلخــص   
سياحية متطورة ومتكافلة اجتماعيا” ونبعت هــذه الرؤيــة مــن آراء 
واحتياجــات اجملتمــع احمللــي، حيــث جــرت مناقشــتها وتعديلهــا 
واالتفــاق عليهــا من خالل ورش عمــل ولقــاءات عقدتهــا البلديــة 
بإشــراف صنــدوق تطويــر البلديــات أثنــاء صياغــة خطــة التنميــة 
 2018/30 رقم  بجلسته  البلدي  اجمللس  اقرها  والتي  احملليــة، 
بتاريخ 2018/7/4، وقد اطلقت البلدية شعار عام تبنته من خالل 
خطتها االستراتيجية بعنوان” املدينة الواعدة، واالسرة الواحدة”،  

وقد علل رئيس البلدية سبب اختيار هذا الشعار كون بلدة بيت الهيا تتميز عن غيرها من املدن والبلدات يف قطاع غزة، بانتشار 
العائالت الكبيرة واملمتدة والتي تربطها أواصر الدم والنسب، وهذا الشعار يسعى لتجاوز أي اثار نتجت عن االنقسام، بغية 

تضافر اجلهود من كافة املواطنني من أجل تطوير البلدة. 
ويقــوم رئيــس اجمللــس البلدي مبمارســة صالحياتــه وأداء املهــام املنوطــة بــه حســب قانــون الهيئــات احملليــة، كما ان أعضاء 
اجمللس ايضا يقومــون مبمارســة مهامهــم حســب القانــون، حيــث جــرى تشــكيل 5 جلــان متخصصــة حســب مهــام البلدية، 
وتفويضهــا مبمارســة مهامهــا مبتابعــة أعمــال البلديــة ذات العالقــة كل حســب اختصاصهــا، وتقــوم هــذه اللجــان بتقــدمي 

تقارير دورية تعــرض علــى اجمللــس يف االجتماعــات للمشــورة وأخــذ الــرأي.  
أما فيما يخص املوارد املالية والبشرية للبلدية، فإن املوازنة املالية للعام 2019 واملنشورة على موقع البلدية واملصادق عليها من 
قبل وزارة احلكم احمللي يف غزة، قد بلغ اجمالي إيرادات املوازنة )18,127,037( شيكال، يف حني بلغ إجمالي اإليرادات للموازنة 
يف العام 2018 ما قيمته )14,248,300( شيكل أي بزيادة يف اإليرادات بزيادة بنسبة 21%،  وتبني املوازنة ان الزيادة يف اإليرادات 
تعود للزيادة يف حتسني اإليــرادات يف املشاريع، حيث شكلّت زيادة اإليــرادات يف املشاريع ما يقارب 60% من إجمالي زيادة 

اإليرادات، مع مالحظة التراجع يف العديد من بنود اإليرادات. 

السيد محمد الزين، عضو مجلس بلدي، ورئيس اللجنة املالية، مقابلة بتاريخ 2020/5/4
بكر عمر، املدير املالي، مصدر سابق الذكر 

الصفحة الرسمية لبلدية بيت الهيا، نسخة من موازنة البلدية للعام 2019 )املوازنة املقروءة(
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البند
استخدام املمتلكات واألموال 
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تعاني البلدية من مديونية عالية نتيجة عدم التزام املواطنني يف دفع الفواتير والرسوم األخرى؛ حيث تقدر ديون املواطنني لصالح 
البلدية ما يقارب 50 مليون شيكل.  وتشكل فاتورة الرواتب يف ميزانية 2019 ما نسبته 53% من اجمالي نفقات املوازنة الربحية 

والتشغيلية املعتمدة، بنقص تقدر بـ 4% عن فاتورة رواتب العام 2018.  
تعمــل البلديــة بشــكل دؤوب علــى رفــع نســبة اإليــرادات، إذ طــرأت زيــادة علــى اإليــرادات للعام 2019 مقارنة بالعام 2018 مبا 
نسبته 21%، ويعود ذلك لتحسني سياسات البلدية يف التواصل مع اجلمهور، وتطوير آليات ومنح حوافز لزيادة التحصيل من 

الرسوم والضرائب، إضافة لزيادة فرص البلدية يف احلصول على املشاريع. 
اما فيما يخص شرطة البلديات، فان شرطة البلديات تتبع إداريا ملدير شرطة البلديات يف محافظات غزة، وأن العالقة ما بني 
البلدية وشرطة البلديات ومركز شرطة بيت الهيا قائمة على التنسيق ومتابعة تنفيذ قرارات محكمة صلح بلدية جباليا، ومحكمة 
البلدية واملواطنني،  البلديات قرارات االزالة، والتعديات، وسّد الطرق، واملشاكل ما بني  تتابع شرطة  صلح شمال غزة، حيث 
رئيس  وليس  البلديات،  مدير شرطة  قرارات  وفق  تتحرك  البلدية  ان شرطة  املستشار  أوضح  وقد  قرارات احملكمة.  وتنفيذ 
البلدية. ويرجع ذلك الى ان شرطة البلديات ال تعتبر دائرة ضمن هيكلية البلدية، وبالتالي فإن املسؤولية اإلدارية ال تتبع البلدية. 

عمر بكر، املدير املالي، مصدر سابق الذكر 
مقارنة بني ميزانيات البلدية لسنوات مختلفة، منشورة على الصفحة الرسمية للبلدية 

موازنة البلدية للعام 2019 
فارس رجب الكيالني، املستشار القانوني للبلدية، مقابلة بتاريخ 2020/4/27
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تخضع القضايا والنزاعات احملولة من البلدية إلى احملاكم لقانون رقم )1( للعام 1934 حيث مت انشاء غرفة صغيرة حملكمة 
البلديات، كانت تنظر يف القضايا يف بلدية جباليا النزلة، إلى حني مت تخصيص مكان حملكمة البلديات ضمن محكمة صلح 
شمال غزة ) تخدم بلديات الشمال األربعة بيت الهيا، بيت حانون، جباليا النزلة وأم النصر( والتي تنظر يف النزاعات احملّولة 
من النيابة )النيابة اخملتصة(، وذلك بعد حتويل الشكوى من الدائرة القانونية يف بلدية بيت الهيا، ويقدر عدد القضايا املنظورة 

امام محكمة البلديات واخلاصة يف بلدية بيت الهيا بـ 100 قضية.   

نصت املادة رقم )13/ج( من قانون الهيئات احمللية 1997 على أن رئيس اجمللس احمللي يفقد عضويته إذا عقد اتفاقا مع اجمللس، 
أو أصبح ذا منفعة هو أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة األولى يف أي اتفاق. لكن لم يجِر تفعيل نظــام رؤســاء الهيئــات 
احملليــة بعــد التعديـالت التــي أدخلــت عليــه يف يونيو 2018 بسبب االنقسام السياسي، واخلالفات املستمرة ما بني الوزارة يف 
غزة واألخرى يف الضفة الغربية. يتضمــن هــذا النظــام العديــد مــن البنــود التــي تنظــم وتعــزز نزاهــة عمــل رئيــس اجمللــس 
البلــدي وأعضائــه. يف املقابل توجــد مدونــات ســلوك لرئيــس وأعضــاء البلديات يف غزة قامت بلدية بيت الهيا بالتوقيع عليها 
وتعميمها على املوظفني أيضا لالطالع عليها. وفيما يخص االلتزام بتقدمي اإلقرارات املالية لرئيس البلدية وأعضاء اجمللس 
البلدي؛ فقد أكــد رئيــس اجمللــس أن أعضــاء اجمللــس ورئيســه لم يقدموا إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد، ولم 
يطلب منهم أيضا تقدميها للجهات اخملتصة.  ورغم وجود مدونة السلوك وتعميمها، إال أن البلدية حتتاج لدعم وتعزيز تطبيق 

املدونة من خالل اتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة للموظفني بإتباع مدونة السلوك.

يخضــع رؤساء وأعضاء مجالس الهيئــات احملليــة ومــن يف حكمهــا لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حســب ما هو وارد 
إلــى قانــون الهيئــات احملليــة، وهــذه القوانــني تنظــم األحــكام اخلاصــة بتضــارب املصالــح وإقــرار  يف املادة )31(، إضافــة 
الذمــة، حيــث تخضــع الهيئــات احملليــة بشــكل ســنوي لتدقيــق ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. وقــد جــرى تأكيــد تفعيــل 
أعمــال خاصــة  لديهــم  وبشــكل خــاص ممــن  عــام،  بشــكل  البلــدي  أعضــاء اجمللــس  مــن خــالل  واألنظمــة  القوانــني  هــذه 
تتضــارب ومهامهــم، وجاء ذلك بشكل صريح يف املادة رقم )5( إلى عدم جواز اجلمع بن رئاسة اجمللس وأية وظيفة أو مهنة 
أخرى، ويف حال كان لدى الرئيس مهنة أخرى، فإنه يتوجب عليه تقدمي استقالته منها فورا، أو تركها خالل مدة أقصاها شهر 
من تاريخ تسلمه ملهام رئاسة اجمللس. وتتابع دائرة الرقابة الداخلية وتراقب العمل، ومن يستغل العمل للمصالح اخلاصة يتم 

مساءلته وإخضاعه للتحقيق إذا ثبت وجود أي شبه يف ذلك. 

ثالثا: نظام النزاهة ومكافحة الفساد يف بلدية بيت الهيا 

واقع قيم النزاهة يف بلدية بيت الهيا 	. 

أعضاء اجمللس البلدي 	 

فارس رجب الكيالني، املستشار القانوني للبلدية، مقابلة بتاريخ 2020/4/27
عزالدين الدحنون، رئيس بلدية بيت الهيا، مقابلة بتاريخ 2020/5/4 

حسام عبد العزيز، مدير الشئون اإلدارية واملالية، مقابلة بتاريخ 2020/4/27 
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قامت البلدية باعتماد مدونة سلوك اجملالس البلدية التي مت إعدادها من قبل االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان، ويجري 
االلتزام بها كجزء من ثقافة البلدية، إضافة إلى اطالع العاملني والعامالت جميعا عليها، وبخصوص سياسة التعامل مع الهدايا، 
أكد مدير الشؤون اإلدارية و املالية، إلى أنه من املعروف لدى أعضاء اجمللس بشكل عام، أن أي هدية يستلمها العضو يجب 
اإلبالغ عنها، ومن ثم التصرف بها حسب األصول إال انه ال يوجد لدى اجمللس أو دائرة الرقابة أي سجل لتسجيل الهدايا، أما 
بالنسبة لسياسة عدم تضارب املصالح، فإن من املعروف ضمنا، وعند السؤال عن أمثلة حلاالت تنّحت نتيجة لتضارب املصالح، 

مثل املناقصات او التوظيف، فلم يتسن معرفة الرد لعدم وجود سجالت توثق تلك احلاالت.
 كما ال يوجد لدى البلدية تعليمات متخصصة يف مكافحة جرائم الفساد. يف حني أكد رئيس اجمللس البلدي أنه لم يسبق أن 

ُعرضت أمام اجمللس أي قضية فساد، وهذا ما أكده املستشار القانوني أيضا. 

نظراً للظروف السياسية السائدة نتيجة االنقسام، وعدم إجراء االنتخابات احمللية يف قطاع غزة، فإن السياسة املتبعة يف بلديات 
غزة هي سياسة التعيني، حيث مت تعيني 13 عضو من قبل وزارة احلكم احمللي يف غزة مبوافقة ورضا لون سياسي واحد. أشار 
رئيس اجمللس البلدي إلى أن األحزاب السياسية اخملتلفة رفضت املشاركة يف اجمللس املكلف يف العام 2011، ويعتقد رئيس 
اجمللس أنه مت األخذ بعني االعتبار التوزيع اجلغرايف ملناطق بيت الهيا عند تشكيل اجمللس، وكذلك احلال فيما يخص متثيل 

النساء، حيث يضم اجمللس املكلف سيدتني.
أما فيما يخص طبيعة تركيبة اجمللس، ومتثيل الفئات اخملتلفة من اجملتمع، فإن اجمللس البلدي لبلدية بيت الهيا، والذي يبلغ 
عدده 13 عضواً/ة ال يعتبر ممثال جلميع الفئات العمرية، وهو بحاجة إلى تعزيز متثيل الفئات العمرية، حيث أظهرت الدارسة 

أن التوزيع العمري ألعضاء اجمللس البلدي كان كالتالي:

استقاللية ومتثيل اجمللس 	 

فوق سن 40 سنة

أقل من 40 سنة

نساء

11 عضوا 

عضوان 

عضوان 
% 13

% 87

% 13
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أما فيما يخص مدى االستقاللية يف القرارات التي يتخذها اجمللس البلدي، بالرغم من وجود أحكام عززت املركزية من حيث 
دور وزارة احلكم احمللي والوزير، فقد  نّصت العديد من أحكام قانون الهيئات احمللية رقم )1( للعام 1997 على استقاللية هيئات 
احلكم احمللي، باعتبارها منتخبة مباشرة من املواطنني، حيث منحها القانون صالحيات، رسم السياسات العامة املقررة ألعمال 
اجملالس احمللية الفلسطينية، واإلشراف على وظائف واختصاصات هذه اجملالس، وشؤون تنظيم هذه املشاريع العامة، وأعمال 
امليزانيات، والرقابة املالية واإلدارية والقانونية، واإلجراءات اخلاصة، باإلضافة إلى القيام باألعمال الفنية واإلدارية املتعلقة 
بأعمال التنظيم والتخطيط، ووضع أنظمة اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال الهيئة احمللية، وتأمني مصاحلها وحاجياتها، 

من أجل تنفيذ واجباتها املنصوص عليها يف أحكام القانون. 
ولكن، ونتيجة الستمرار عمل وزارة احلكم احمللي بسياسة التعيني، وعدم إجراء االنتخابات احمللية، فإن ذلك أثّر على استقاللية 
قدرة اجمللس البلدي على اتخاذ القرارات بعيداً عن التعرض للضغوطات من األحزاب السياسية احلاكمة يف قطاع غزة، ما 
يضعف من استقاللية عمل اجمللس البلدي، ويتركه عرضة للضغوطات اخلارجية املستمرة. يف حني أكد عضو اجمللس البلدي 
مسئول اللجنة املالية، على ان اجمللس يتمتع باستقاللية كاملة يف اتخاذ القرارات، وال يوجد أي تأثير لألحزاب السياسية على 

اجمللس. 

طورت بلدية بيت الهيا هيكليتها، ومت املصادقة عليها من قبل وزارة احلكم احمللي، كما هو موضح 
بالشكل رقم )2( حيث تضم الهيكلية 6 دوائر رئيسية وثالث وحدات. منها وحدة للتنمية احمللية 
ولالستثمار، ويعمل يف البلدية 129 موظفا وموظفة بعقود دائمة، و159 موظفا بعقود مؤقتة، وتشكل 
النساء حوالي 6% فقط من مجمل العاملني يف البلدية؛ حيث يبلغ عدد النساء العامالت بعقود دائمة 
يف البلدية 7 نساء وبعقود مؤقتة 10 نساء فقط.  كما أكد مدير الشؤون اإلدارية ان هناك وصفا 

وظيفيا للموظفني، ويتم تقييم األداء بشكل سنوي لكل موظف لضمان تطور األداء.
وعلى الرغم من وجود هيكلية إدارية محدثة، تراعي االحتياجات احلقيقية من املوظفني واملوظفات، اال أن الوضع املالي الصعب 

للبلدية يحّد من قدرتها على ملء الشواغر الوظيفية، وتلبية احتياجاتها من املوظفني واملوظفات. 

إجراءات التوظيف 	 

هيكلية وطاقم العاملن

محمد الزين، عضو مجلس بلدي، مرجع سابق 
حسام عبد العزيز، مدير الشؤون اإلدارية، مرجع سابق 

مــــــطــــــلــــــوب مـــــوائـــــمـــــة 
ــام  املــــديــــنــــة بـــشـــكـــل عــ
بشكل  احمللية  والهيئة 
خاص لتمكن املعاقن 
من ممارسة حقهم يف 

التعليم ويف العمل.
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تعيني املوظفني

شكل رقم )3( اعالن وظيفة منشور عبر مواقع التوظيف شكل رقم )2( هيكلية البلدية املعتمدة واملنشورة                

واضحة  إجــراءات  اتباع  من خالل  والنزاهة،  بالشفافية  تتسم  توظيف  تتبع سياسات  البلدية  ان  املوظفني  مدير شؤون  يؤكد 
إلعالنات التوظيف واالمتحانات واملقابالت. ومن خالل مراجعة ملفات دائرة شئون املوظفني واالطالع على إعالنات التوظيف، 
إضافة إلى مراجعة إعالنات التوظيف على صفحة البلدية الرسمية، فإن كافة الوظائف يف السنوات العشر األخيرة تخضع 

لسياسات وإجراءات تتسم بالشفافية.
ويؤكد أيضا على ان البلدية ملتزمة بالتعميم الصادر من وزارة احلكم احمللي بخصوص التعيني والتوظيف، حيث تقوم بالتأكد 
من مدى االحتياج للوظيفة املطلوبة، وبإعالن الوظيفة، ويجب أن حتصل اإلعالنات على موافقة وزارة احلكم احمللي، قبل أن 
تقوم البلدية بنشرها عبر مواقع االنترنت. اخملتلفة ومن خالل صفحة البلدية الرسمية، حيث تتضمن إعالنات الوظيفة املهام 

واملسئوليات والوصف الوظيفي، والشروط الواجب توافرها يف املتقدم للوظيفة كما هو موضح بالشكل رقم )3(.

أما فيما يخص حتصني إجراءات التوظيف من التأثير مبظاهر الواسطة واحملسوبية واحملاباة، فقد أكد رئيس اجمللس البلدي 
على أن كافة التعيينات تتم وفق االحتياجات الفعلية للهيكلية إضافة الى وجود عضو من اجمللس البلدي يف جلان املقابالت 
أن  البلدية،  يف  اإلداريــة  الشؤون  مدير  أكد  فقد  التعيينات،  ونزاهة  شفافية  يخص ضمان  فيما  أما  العملية.  نزاهة  لضمان 
البلدية تعتمد كافة اإلجراءات التي تضمن نزاهة عملية التوظيف بدءا من اإلعالنات عبر صفحة البلدية، ومرورا باالمتحانات 

واملقابالت، ضمن جلان مشتركة ما بني البلدية ووزارة احلكم احمللي.
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يؤكد مدير البلدية على ان البلدية ومن أجل ضمان النزاهة يف عمل الطاقم 
على  احمللي  احلكم  وزارة  مع  وبالتنسيق  البلدية  عملت  للبلدية،  التنفيذي 
واإلجراءات  القيم  تشمل  والتي  باملوظفني،  السلوك اخلاصة  تعميم مدونة 
البلدية،  يف  املوظفني  شؤون  مدير  أكد  حيث  والشفافية،  للنزاهة  الناظمة 
على أنه قد مت اطالع كافة املوظفني على مضمون ومكونات املدونة وشرحها 

للعاملني والعامالت، ولم يتم توزيعها ونشرها على موقع البلدية.
ولم يتلق املوظفون واملوظفات أي تدريبات ذات عالقة باملدونة حتديدا، وامنا شارك املوظفون واملوظفات يف تدريبات ذات عالقة 

بالنزاهة والشفافية واملساءلة اجملتمعية من خالل العديد من املؤسسات األهلية. 
ومن خالل مجموعة املقابالت مع املوظفني يف البلدية، فقد أّكد كل منهم على أن االلتزام بأحكام املدونة هو التزام أخالقي 

طوعي، وال يوجد أي نصوص تلزم املوظف بذلك.
وفيما يخص عالقة املدونة بتقييم أداء املوظفني واملوظفات السنوي، فإنه ال يوجد أي إشارة لذلك يف التقييم، حيث ال يعتبر 

االلتزام بنصوص املدونة جزء من تقييم األداء. 
أما فيما يخص ضوابط النزاهة ملقدمي اخلدمات العامة حسب التعريف املرفق، فإن مقدمي اخلدمات لم يطلعوا على املدونة، 
اقتصرت على  بل وإمنا  إجــراءات ذات عالقة مبقدمي اخلدمات،  أية  املدونة وبعد مراجعتها ال تشتمل على  إن  إلى  إضافة 

املوظفني يف البلديات.  
أما فيما يخص التعامل مع تلقي الهدايا، فال يوجد أي سياسات مكتوبة لدى البلدية توضح اإلجراءات املتبعة يف تلك احلاالت، 
وامنا يترك تقدير كل حالة للموظف، حيث أن دائرة الرقابة الداخلية تتابع وتراقب العمل. ويؤكد املستشار القانوني للبلدية يف 

ذات السياق، انه لم يتم حتى اآلن تقدمي أي شكوى بحق أحد املوظفني/ات تتعلق باستغالل املنصب العام. 

وفيما يخص اإلدارة واإلشراف واملشتريات، فقد أكد املدير املالي للبلدية، أن بلدية بيت الهيا قامت بإقرار عدد من األنظمة 
والتعليمات واللوائح املتعلقة باإلشراف على عملية تقدمي اخلدمات من قبل رؤساء األقسام ومدراء الدوائر اخملتلفة، باإلضافة 
إلى تعليمات متعددة تتعلق بسياسات وإجراءات التعاقد والشراء، حيث أعدت الدائرة املالية الئحة تنظم فيها عمليات الشراء 
بشكل مفصل ومتكامل، وهو ما من شأنه أن يساعد البلدية يف اإلشراف على مزودي اخلدمات ومن األمثلة على ذلك الزيارات 
امليدانية لألسواق العامة واملشاريع اإلنشائية للبلدية، والتعديات على الطرق العامة. كما تقوم دائرة الرقابة يف الدائرة املالية 

مبراقبة وتقييم أداء اللجان املتخصصة بعمليات الشراء .

ضوابط النزاهة للعاملني يف البلدية ومقدمي اخلدمات العامة من شركات القطاع اخلاص 	 

املــقــصــود بــاخلــدمــات الــعــامــة التي 
تــقــدمــهــا الـــشـــركـــات اخلـــاصـــة نــيــابــة عن 
الــبــلــديــة )خــصــخــصــة( مــثــل إدارة ســـوق، 
حسبة، منتزه، تزويد مياه، تزويد كهرباء، 
صــرف صــحــي....الــخ وهــذا يعني ضــرورة 
ــلـــوك عــلــى  ــة الـــسـ ــام مــــدونــ ــكــ تــضــمــن احــ

العاملن يف هذه الشركات.  

مجموعة مقابالت مع املدير املالي، واملدير اإلداري للبلدية، مرجع سابق 
مقابلة مع املدير املالي للبلدية، مرجع سابق الذكر 
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تراعي البلدية أن يتم الفصل يف عضوية اللجان املتعلقة بالشراء، بحيث ال يشارك املوظف أو عضو اجمللس البلدي إال يف جلنة 
واحدة فقط؛ فاملوظف العضو يف جلنة فتح املظاريف ال يكون عضوا يف جلنة الدراسة الفنية أو الترسية، وذلك لتحقيق أقصى 

قدر ممكن من النزاهة يف خدمات ومشتريات البلدية.
وتبني هيكلية الدائرة املالية يف البلدية تسلسل اتخاذ القرارات والصالحيات، مبا يعزز النزاهة يف اإلجراءات املالية، وتدقيق 
العمل فيما يخص العطاءات واملناقصات، حيث تتكون الدائرة املالية من 3 موظفني مشتريات، وموظف للخزينة، و4 محاسبني، 

وموظف جباية ومدير مالي يشرف على عمل الدائرة. 

يوجد لدى بلدية بيت الهيا قسم مشتريات يعمل فيه ثالثة موظفني، وهو مختص بالعطاءات والتوريد واملشتريات، ويتبع إداريا 
للبلدية ووزارة  الداخلية واخلارجية  للرقابة  والتوريد واملشتريات  بالعطاءات  املتعلقة  املالية وتخضع جميع اإلجراءات  للدائرة 
احلكم احمللي، وتعتمد البلدية يف تعامالتها فيما يخص املشتريات والتوريدات والعطاءات دليل إجراءات الشراء وتوريد األعمال، 
الذي أعدته وزارة احلكم احمللي والذي أخذ بعني االعتبار النظام املالي للهيئات احمللية، ونظام التوريد وقانون العطاءات واللوازم 

العامة. 
ويؤكد املدير املالي، بأن البلديــة تقوم بتطبيــق إجــراءات واضحــة يف عمليــات الشــراء واســتدراج العــروض، وذلك وفق القوانني 
املعمول بها يف الهيئات احمللية يف محافظات غزة، حيــث تتــم عمليــة التوريــدات يف البلديــة مــن قبــل قســم املشــتريات، وهــي 
التــي تعمــل علــى إدارة عمليــات الشــراء وإمتــام كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بها. وقد يتــم تشــكيل جلــان املشــتريات بعضويــة 

أعضــاء مــن اجمللــس لتنفيــذ اســتدراج العــروض أو العطــاءات.
أما يف العطــاءات العامــة، فيتــم إعــداد وثائــق خاصــة لــكل مشــروع علــى حــدة، وترفــق معــه جــداول الكميــات واخملططــات 
إن وجــدت. وعنــد اعتمــاده مــن القســم املعنــي، يعــرض علــى وزارة احلكــم احمللــي ألخــذ املوافقــة، وبعدهــا يتــم اإلعالن 
عنــه. ويتــم تشــكيل جلنــة خاصــة مــن أعضــاء اجمللــس البلــدي وقسم واملشــتريات والدائــرة املاليــة والقســم املعنــي. كمــا تتــم 
دعــوة ممثــل عــن وزارة احلكــم احمللــي لفتــح العــروض اخلاصــة باملشــاريع يف اليــوم والوقــت احملدديــن يف اإلعالن، بحضــور 
الشــركات املشــاركة، وتفتــح العــروض يف جلســة علنيــة، ويتــم اإلفصــاح عــن األســعار وقيمــة الكفــاالت املطلوبــة، وحتــال بعــد 
ذلــك للجنــة الفنيــة لدراســتها، والتــي بدورهــا تعــد تقريــرا التخــاذ القــرار باإلحالــة علــى الشــركة التــي جنحــت بالعطاء، 
وتتــم خــالل املشــروع متابعــة الشــركات املنفــذة مــن قبــل قسم املشاريع ومهندسي االشراف، وتقــوم الدائــرة املاليــة مبتابعــة 
طلــب دفعــات ماليــة مــن البلديــة، ويجــري تدقيقهــا وصرفهــا حســب األصــول، وعنــد االنتهــاء مــن املشــروع، يتــم تشــكيل 
جلنــة الســتالم املشروع من خالل مقارنة املشروع املنجز بكراسة العطاء، وتقدمي تقرير حول مدى التــزام الشــركة بشــروط 

العقــد. 

إجراءات الشراء والعطاءات 	 

محمود أبو سمره، قسم إدارة املشاريع و العطاءات، مقابلة بتاريخ 2020/4/28 
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تعرف الشفافية على أنها: وضوح كامل اإلجراءات اإلدارية واملالية واخلطط واملشاريع واملعايير والقرارات التي يعتمدها اجمللس 
لدى املواطنني، وهل هي منشورة وميكن الوصول جلمع املعلومات ذات العالقة، على املوقع االلكتروني أو مطبوعة وموزعة على 

املواطنني، أو يف لوحة يف البلدية أو مكان عام.
يوجد لدى البلدية وفق املقابالت املتعددة مع طاقم العمل، نظم إدارية ومالية معمول بها يف البلدية، وهي موحدة للبلديات، وهي 
أيضا مسؤولية وزارة احلكم احمللي، حيث يوجد نظام مالي موحد، ونظم إدارية متفق عليها، ويتم تصميمها وفق املهام والهياكل 

األساسية للبلديات. إال أن تلك النظم غير متوفرة على موقع البلدية وغير منشورة. 

تنشر البلدية على صفحتها الرسمية موازناتها لألعوام 2016-2017 بطريقة تقليدية، ومنذ العام 2018 بدأت البلدية بنشر 
البلديات، حيث تنشرها علــى  املوازنة املقروءة، من خالل مشروع مشترك مع صندوق إقراض ومتويل  موازنتها على طريقة 
صفحتهــا الرســمية  بطريقــة ســهلة ومفهومــة للمواطنــني، فقد أرفقــت يف ملخــص املوازنــة جــداول  لــكل مــن املصاريــف 
حســب تصنيفهــا، واإليــرادات للعام 2017 مــع البيــان الفعلــي للعــام 2018 وضحــت فيهــا املوازنــة التقديريــة للعــام حســب 
الثاني  الربع  البلدية خالل  البلديــة. وقد قامت  أقســام  واإليــرادات حســب  البلديــة،  أقســام  واملصاريــف حســب  تصنيفهــا، 
من العام 2020 بنشر موازنتها املقروءة للعام 2019 و 2020، ويؤكد املدير املالي للبلدية أنهم لم يتلقوا تدريبا إلعداد املوازنة 
املقروءة، وإمنا قام اخلبير االستشاري اخلارجي بإعداد املوازنة املقروءة ونشرها على صفحة البلدية خالل العام 2018، وعليه، 
فإنهم ال ميلكون اخلبرة الكافية إلعداد املوازنات بالطريقة نفسها. ويقتصر دور املواطن باملشاركة بتحديد احتياجاته وترتيب 
األولويات املتعلقة باملشاريع، ولكنه ال يشارك يف إعداد املوازنة، حيث أن بنود املوازنة يتم حتديدها من قبل وزارة احلكم احمللي.

وتستخدم البلديات يف قطاع غزة كافة دليل موحد للمشتريات والعطاءات، وهو يخضع للرقابة واملتابعة من قبل وزارة احلكم 
احمللي، وقد مت االطالع عليه من قبل الباحث، حيث أكد مدير املالية يف البلدية التزام البلدية بكافة اإلجراءات حسب القانون 

والدليل، وهذا يخضع لرقابة دائمة من قبل الوزارة، وان النظام يضمن إجراءات شفافة وخاضعة للمساءلة.

نشر املوازنة 	 

واقع مبادئ الشفافية يف بلدية بيت الهيا   .2

شكل رقم )4( يوضح طريقة نشر قرارات اجمللس البلدي

بكر عمر، املدير املالي، مصدر سابق الذكر 
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 كمــا ان البلدية ال تنشــر تقريــر املدقــق املالــي اخلارجي على صفحتها الرسمية، علما أن البلدية متعاقدة مع شركة تدقيق 
خارجية تقوم بالتدقيق السنوّي. 

آليات جمع الضرائب والرسوم 	 

تلتــزم البلديــة بتســعيرة نظام توريد املياه لعام 2019 فيما يتعلق بأسعار املياه، وتسعى البلدية حاليا إلى تعديل نظام توريد 
فيمــا  أمــا  املياه.  فواتير  علــى  معلنــة  التســعيرة  ان  الي  اإلشارة  املواطنني، وجتدر  يحقق مصلحة  العام 2020 مبا  املياه يف 
يتعلــق برســوم احلــرف والصناعــات، فقيمــة الرســوم محــددة ومعلنــة حســب النظــام. ولقد طورت البلدية نظاما محوسبا 
يضمن الشفافية واملساءلة فيما يخص الضرائب والرسوم، حيث تظهر الفواتير املرسلة للمواطنني قيم كافة الضرائب وطريقة 
توزيعها وآليات إنفاقها، وقد أكد املدير املالي، وعضو اجمللس البلدي املسؤول عن اللجنة املالية، ان البلدية بصدد تطوير نظم 
وأدلة تضمن زيادة الشفافية يف جمع الضرائب والرسوم، بهدف حتسني اجلباية، وبالتالي زيادة اإليرادات املتأتية من الرسوم 

والضرائب اخملتلفة كونها من أهم مصادر اإليرادات ملوازنة البلدية. 
وتظهر املوازنات املنشورة على موقع البلدية ولسنوات مختلفة حتسن ملحوظ يف زيادة الضرائب والرسوم،  ويؤكد املدير املالي 
ان البلدية تلتزم بالقرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة احلكم احمللي، فيما يخص الضرائب والرسوم، ومبا ال يتعارض مع 

القوانني السارية واملعمول بها. 
اال انه ورغم التزام البلدية بالنظم واإلجراءات، إال انها ال متلك سياسات وأدلة إجرائية تضمن عدم التالعب يف دفع وحتصيل 

الرسوم والضرائب، ما يبرر قيمة الفاتورة املرتفعة لديون البلدية على املواطنني والتي تزيد عن 5.000.000 شيكل.

موقع البلدية الرسمي، الدائرة املالية، قسم املوازنات 

شكل رقم )5( املوازنة املقروءة 2018 
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شفافية العطاءات واملشتريات 	 

شفافية اإلدارة 	 

من خالل االطالع على الصفحــة الرســمية لبلديــة بيت الهيا، تبــني أن البلديــة قامــت بنشــر اخلطــة االستراتيجية وأخبــار 
ونشــاطات اجمللــس احمللــي، باإلضافــة إلــى قــرارات اجمللــس اخلاصــة بالتنظيــم بشــكل محــدث، كمــا تنشــر البلديــة دليــل 

اخلدمــات، حيث عملت البلدية على تطوير خمسة ادلة للجمهور لزيادة الشفافية يف اإلجراءات هي:  
دليل خدمات احلرف والصناعات. 	 
دليل الصرف الصحي. 	 
دليل خدمات املباني. 	 
دليل خدمات املياه.	 
دليل اخلدمات العامة. 	 

 وتنشــر البلديــة علــى صفحتهــا أيضــا إعالنات التوظيــف، وعطاءاتهــا واســتدراج العــروض اخلاصــة بنشــاطاتها علــى صفحــة 
باإلعالنــات  لــوح خــاص  علــى  تعلــق  ورقيــة  وبنســخ  التنظيم،   قرارات  املتكررة حول  اعالناتها  كما هو موضح يف  البلديــة، 
النشــاطات  البلديــة  تنشــر  املواطنــني. كمــا  تهــم  التــي  والتنظيــم  البنــاء  قــرارات  كافــة  إلــى  البلديــة، باإلضافــة  يف مدخــل 

واملشــاريع التــي تنفذهــا البلديــة واملراحــل التــي وصلــت لهــا، واملشــاريع املزمــع تنفيذهــا. 

تلتزم البلدية مببادئ الشفافية من خالل نشر العطاءات واملشتريات اخلاصة يف البلدية، وفق النظام املالي املعمول به، وفق 
إجراءات العطاءات املعمول بها أيضا، حيث تنشر البلدية العطاءات على الصفحة االلكترونية الرسمية للبلدية، وعلى مواقع 
التواصل االجتماعي، ويف الصحف احمللية املتوفرة مبحافظات غزة، حيث يتم نشر نتائج العطاءات على صفحات البلدية واملوقع 
الرسمي، من خالل خبر صحفي يتم فيه اإلعالن عن الفائز بالعطاء، إضافة الي ان البلدية تقوم بوضع لوحة إعالنات كبيرة يف 

مكان تنفيذ املشروع، تشمل اسم الشركة املنفذة وقيمة العطاء وفترة التنفيذ.

/http://www.bietlahia.mun.ps الصفحة الرسمية للبلدية، دليل خدمات اجلمهور   

http://bietlahia.mun.ps/index.php/itemlist/category/4905-20-20-14-03-2017-
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كما أن البلدية تلتزم مببادئ الشفافية واإلفصاح، من خالل نشر عمليات الشراء والتوظيف والتعاقد مع املقاولني والشركات، 
واإلفصاح بشكل كامل عن املعلومات والبيانات.

وتقوم البلدية بإصدار التقارير الشهرية والسنوية ونشرها عبر املوقع اإللكتروني اخلاص بالبلدية، والذي يتم حتديثه بشكل 
غير  املعلومات  على  أجل احلصول  من  والباحثني  املواطنني  طلبات  استقبال  على  منفتحة  البلدية  أن  إلى  باإلضافة  مستمر. 

املنشورة على املوقع اإللكتروني والتي قد تكون مرتبطة بأنشطة ومشاريع البلدية. 
إضافة إلى أن  بلدية بيت الهيا قامت بحوسبة كافة النظم اإلدارية الداخلية واملعامالت مع اجلمهور، من أجل زيادة الشفافية 
وسرعة العمل واإلجناز، حيث تأكد للباحث من خالل االطالع على كافة مكونات نظام احلوسبة يف البلدية مدى التقدم الواضح 
يف هذا اجملال، مما يعزز من نزاهة وشفافية اإلجراءات على مستوى العاملني كالنقل واملواصالت، والعهد اخلاصة باملوظفني، 
والرواتب واملكافآت وغيرها من اإلجراءات اإلدارية واملالية الداخلية والسياسات. كما يعمل النظام احملوسب على سهولة وصول 

املواطنني للمعلومات واملعامالت اخلاصة بهم كالشكاوى والطلبات اخلاصة بعمل البلدية. 
وكما أشرنا، فإن بلدية بيت الهيا ال يوجد لديها سياسات اإلفصاح للذمم املالية ألعضاء اجمللس البلدي ورئيس البلدية. 

 يوجد لدى البلدية هيكلية وظيفية مقسمة إلى عدة دوائر تسهل من عملية االشراف واملتابعة، وتعزز من نظم املساءلة. والهيكلية 
مقســمة إلــى عــدة دوائــر يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل اجمللس البلدي، ورئيس اجمللس البلدي وإدارة الشــؤون اإلداريــة. 
والدوائــر هــي: دائــرة الشؤون املالية، ودائرة العالقات العامة واالعالم، ودائرة الصحة املياه والصرف الصحي، ودائرة الهندسة، 

ودائرة التخطيط واملشاريع، ودائرة الشئون القانونية. 

موقع البلدية الرسمي، الدائرة املالية، قسم املوازنات 
مقابلة مع رئيس اجمللس البلدي، مصدر سابق الذكر 

حسام عبد العزيز، مدير الشؤون اإلدارية، مرجع سابق 

شكل رقم )6( يوضح واجهات النظام احملوسب يف البلدية

واقع نظم املساءلة اخلارجية والداخلية واملساءلة اجملتمعية    .3

اإلشراف على اخلدمات ومساءلة مزودي اخلدمات 	 
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أما فيما يخص اإلشراف على مزودي اخلدمات من القطاع اخلاص، فإنه يتم اإلشراف عليهم من قبل الدوائر اخملتصة، كالدائرة 
املالية من خالل اإلشراف ومتابعة املعامالت املالية وتدقيقها، وتوفير احللول ألي إشكاليات قد تطرأ، وبدورها تقوم الدائرة 
املالية برفع تقاريرها الدورية لرئيس اجمللس البلدي والدوائر اخملتصة كدائرة التخطيط واملشاريع، كما تقوم دائرة التخطيط 
البلدي  البلدي، من خالل عضو اجمللس  الدورية للمجلس  التقارير  لتنفيذ املشاريع ورفع  واملشاريع أيضا باإلشراف واملتابعة 
مسئول جلنة املشاريع، الذي يقوم باجتماعات دورية مع الدائرة، ويشرف على العمل بشكل مباشر، وذلك لتسهيل أي عقبات 

تواجه العمل مع الشركات واملمولني.
كمــا تتــم آليــة اإلشــراف حســب ممــول املشــروع، فــإذا كان التمويــل مــن صنــدوق البلديــات، يقــوم الصنــدوق بتعيــني شــركة 
إشــراف خاصــة، وإذا كان مــن خــالل جهــات مانحــة، كمــا هــو احلــال مــع املمولــني األملــان، فـإن إدارة املشــروع تأتــي مبشــرف 
العقــد. وتقتصر  املقاولــني مــن قبــل املشــرفني حســب شــروط  البلديــة، وجتــري مســاءلة  للعمل مــع مشــريف  مــن اخلــارج 
العالقة مع املقاولني على دائرة املشاريع واملشرفني على املشروع، حيث يتم رفع تقارير اإلجناز من قبل املشرفني لدائرة املشاريع 

التي بدورها ترفع تقاريرها للمجلس البلدي.  
وتعمل دائرة الرقابة الداخلية على ضبط اجلودة للخدمة املقدمة للجمهور، وتقوم هذه الدائرة بإعداد تقاريرها بشكل دوري، 

عن مزودي اخلدمة العامة وتقدميها للمجلس البلدي مباشرة من خالل رئيس اجمللس البلدي. 

يتوفر يف بلدية بيت الهيا هيكلية إدارية واضحة ومصادق عليها من قبل وزارة احلكم احمللي يف غزة، وتبني الهيكلية خطوط 
بني  للمساءلة  وقابال  سلسا  يبدو  نظري  منظور  من  البلدية  يف  العمل  فإن  لذا  املسؤولية،  ومستويات  واضح  بشكل  السلطة 

املستويات اإلدارية اخملتلفة، والتي تتمثل باجمللس البلدي، ورئيس اجمللس البلدي، ومدراء الوحدات، ومسؤولي األقسام. 
متعددة  هناك مستويات  ان  على  املالي  املدير  أكد  فقد  واملوظفني،  الهيئة  على عمل  رئيس اجمللس  إشراف  فيما يخص  أما 
لإلشراف، تتم من خالل رفع التقارير املالية األسبوعية والشهرية والربعية لرئيس الهيئة وجمللس الهيئة ممثلة مبسؤول جلنة 

املالية يف اجمللس، إضافة إلى االجتماعات الدورية ما بني الدائرة املالية ورئيس الهيئة. 
يتوفر يف بلدية بيت الهيا هيكلية إدارية واضحة ومصادق عليها من قبل وزارة احلكم احمللي يف غزة، وتبني الهيكلية خطوط 
بني  للمساءلة  وقابال  سلسا  يبدو  نظري  منظور  من  البلدية  يف  العمل  فإن  لذا  املسؤولية،  ومستويات  واضح  بشكل  السلطة 

املستويات اإلدارية اخملتلفة، والتي تتمثل باجمللس البلدي، ورئيس اجمللس البلدي، ومدراء الوحدات، ومسؤولي األقسام. 
متعددة  هناك مستويات  ان  على  املالي  املدير  أكد  فقد  واملوظفني،  الهيئة  على عمل  رئيس اجمللس  اشراف  فيما يخص  اما 
لإلشراف، تتم من خالل رفع التقارير املالية األسبوعية والشهرية والربعية لرئيس الهيئة وجمللس الهيئة ممثلة مبسئول جلنة 

املالية يف اجمللس، إضافة إلى االجتماعات الدورية ما بني الدائرة املالية ورئيس الهيئة. 

التقارير الدورية للمجلس البلدي 	 

محمود أبو سمره، وحدة املشاريع، مصدر سابق الذكر 
محمد الزين عضو مجلس بلدي، مصدر سابق الذكر 
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ويناقش اجمللس البلدي التقارير بشكل منتظم وبطريقة دورية، حيث يتم عقد جلستني شهرياً للمجلس البلدي، مما يفتح اجملال 
بشكل واسع ملساءلة اجلهاز التنفيذي ومتابعته من قبل اجمللس البلدي، باإلضافة أن للمجلس البلدي ذراع رقابي فعال، وهو دائرة 

الرقابة الداخلية والتي تتبع للمجلس البلدي، ويشرف على أعمالها مقرر جلنة الرقابة الداخلية باجمللس البلدي.  
أكد رئيس اجمللس أنه يقوم بتقدمي التقارير للمجلس وفق جدول األعمال، وحسب احلاجة، حيث تقدم أحيانا بشكل مختصر 
ويتم اإلشارة إلى النقاط املهمة فيها. كما عمل اجمللس البلدي أيضا من أجل زيادة الشفافية واالطالع على التقارير بشكل دوري 
إلى تقسيم اجمللس إلى عدة جلان تخصصية تشارك يف اجتماعات دورية ومستمرة مع الدوائر حسب االختصاص، مما يسهل 
رفع التقارير واالطالع عليها بشكل مباشر.   كما أكد مدراء الدوائر اتلي انهم يقدمون تقارير بشكل مستمر ألعضاء اجمللس، 
كل حسب تخصصه ومتابعته، ويف الغالب يكون عضو اجمللس البلدي على اطالع مسبق بالتقرير، كونه يشارك بشكل مباشر يف 

االجتماعات واللقاءات واإلشراف.

قامت البلدية بتطوير مركز قلم اجلمهور الستقبال معامالت وشكاوى املواطنني ويعمل هذا املركز وفق إجراءات واضحة ومعلنة 
ومحددة لتقدمي الشكاوى من قبل اجلمهور، وميكن للجمهور تقدمي الشكاوى بطريقة ورقية يف املركز، ومن ثم يقوم املوظف 
بتحويلها إلكترونيا إلى القسم اخملتص إلبداء الرأي ورفع التوصيات بخصوص الشكوى، وساهمت البلدية يف توفير بنية حتتية 
وموارد بشرية كافيه لبناء قدرات هذا املركز لتعزيز األداء، ويحصل املواطنون على إشعار باستالم الطلب )شكوى أو طلب خدمة(
يثبت تاريخ تقدمي الطلب واحلد األقصى ملوعد الرد، ويتم الرد على الطلب بشكل محوسب من خال إرسال رسالة جلوال املواطن 
تتضمن، إما تنفيذ الطلب أو سبب الرفض أو التأجيل، وحترص البلدية على االلتزام بالرد على طلب املواطن يف املدة احملددة 
باإلشعار بدرجة كبيرة، حيث بلغت نسبة اإلجناز خالل العام 2019 والربع األول من العام 2020 ما نسبته  100% حسبما اكد 
مدير وحدة قلم اجلمهور يف البلدية، ويصدر عن مركز خدمات اجلمهور تقارير دورية حول سير العمل، تتضمن حتليل نوعي 

وكمي للطلبات املقدمة وكيفية التعامل معها. 

نظام الشكاوى واالعتراض على قرارات اجمللس 	 

مقابلة مع محمد الزين عضو مجلس بلدي، مرجع سابق
عزالدين الدحنون، رئيس اجمللس البلدي، مرجع سابق 

مت االطالع على التقارير والبيانات اخلاصة بالشكاوى والطلبات من قبل الباحث 

شكل رقم )7( يوضح النظام احملوسب للشكاوى
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إال أن نظام الشكاوى ما زال يعتمد طريقة واحدة للشكاوى، وهي تقدمي الشكوى بشكل مباشر عبر قلم اجلمهور أو إرسالها عبر 
صفحة البلدية، إضافة لعدم وجود دليل إجراءات للشكاوى واالستجابة.

ويؤكد مدير قلم اجلمهور، إلى أن الشكاوى ترفع للدوائر اخملتصة للتعامل معها ويف حال وجدت شكاوى أو اعتراضات على 
قرارات اجمللس البلدي، ترفع لرئيس اجمللس بشكل مباشر ويقوم بدوره بالرد على الشكوى او عرضها على اجمللس، ومن ثم 

ارجاعها لقلم اجلمهور الذي يقوم بدوره بإبالغ املواطن بالرد عبر رسالة SMS او بشكل مباشر.
ويؤكد رئيس اجمللس، أنه ومن خالل اجمللس يتم التعاطي مع كافة الشكاوى التي تصل إليهم، وأحيانا يتلقون شكاوى بشكل 
مباشر وجها لوجه اثناء مشاركتهم باألنشطة اجملتمعية او اللقاءات اجلماهيرية، ويقومون بالتالي بالتعامل مع الشكوى وحلها 

وفق القانون والنظم املعمول بها.
 ومن خالل مراجعة إجراءات الشكاوى يف قلم اجلمهور، تبني وجود سهولة يف تقدمي الشكوى وان هناك سرعة بالرد واالستجابة، 

اال ان عدم وجود دليل إجراءات واضح آلليات وطرق الشكوى والفترة الزمنية لالستجابة يقلل من فعالية العمل يف الشكاوى.
إلــى  التوجــه  أو  القضيــة،  للنظــر يف  النظاميــة  القضــاء عبــر احملاكــم  إلــى  التوجه  للمشتكي  انه ميكن  إلى  وجتدر اإلشارة 
شــخصية  بصفتهــا  ملزمــة  إداريــة  قــرارات  احملليــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  تعتبــر  حيــث  العليــا،  العــدل  محكمــة 
اعتباريــة مســتقلة. وقــد أتــاح القانــون الطعــن يف القــرارات اإلداريــة عــن طريــق األفــراد أو الهيئــات املتضــررة، برفــع شــكوى 
أو طلبــات طعــون حملكمــة العــدل العليــا للنظــر فيهــا علــى اختصاصــات هــذه احملكمــة احملــددة بقانــون تشــكيل احملاكــم 
النظاميــة، والتــي مــن ضمنهــا الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات اإلداريــة النهائيــة 

املاســة باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن أشــخاص القانــون. 
وإن كانت اإلجراءات واضحة ومحددة ضمن القوانني ويعلمها اخملتصون واجلهات الرسمية واحلقوقية، فإن املواطن العادي 
يجهلها، ومن أجل زيادة املساءلة وتعزيز نظم الشكاوى، ال بّد من العمل على تطوير أدلــة إجــراءات منشــورة للمواطــن ترشــده 

إلــى هــذه اآلليــات واالجراءات.
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التدقيق والرقابة الداخلية   	 

التدقيق والرقابة اخلارجية 	 

يوجد لدى بلدية بيت الهيا، ضمن الهيكلية اإلدارية املعتمدة دائرة للرقابة الداخلية تتبع مباشرة للمجلس البلدي، ولكنها غير 
مفّعلة، حيث أكد عضو اجمللس البلدي، مسؤول اللجنة املالية أنه مت تسمية مدير لدائرة الرقابة الداخلية، وأنه بصدد القيام 

مبهامه.
يف هذا السياق، يوجد يف البلدية دائرة للتدقيق املالي تتبع الدائرة املالية، حيث تقوم الدائرة بأعمال الرقابة املالية على كافة 
املعامالت واإلجراءات املالية، وتقوم بإعداد تقارير التدقيق الداخلية، وترفع تقريرها ملدير الدائرة املالية الذي يقوم برفعه الى 

رئيس اجمللس.
اما فيما يتعلق بالرقابة والتدقيق على أنشطة البلدية اخلارجية، مثل اإلشراف على احلرف والصناعات، واملنشآت اخلارجية، 
وممتلكات البلدية، فإن الدوائر واألقسام اخملتلفة يف البلدية تقوم بدورها الرقابي والتدقيق يف هذا اجملال، حيث تظهر أنشطة 
البلدية املنشورة على املوقع الرسمي، وموقع التواصل االجتماعي للبلدية عشرات الزيارات امليدانية للمتابعة والرقابة والتفتيش، 
إضافة إلى العديد من اإلعالنات والتعميمات بخصوص مخرجات املتابعة والتفتيش والتدقيق. وحسبما أشار املدير املالي، فإن 
وزارة احلكم احمللي تقدم الدعم الفني واللوجستي عند الطلب، لتطوير قدرات البلدية يف مجاالت مختلفة منها مهارات التدقيق 

املالي. 

وعلى صعيد الرقابة والتدقيق اخلارجي، تخضع البلدية للرقابة والتدقيق السنوي ووفق مواعيد محددة من قبل وزارة احلكم 
احمللي، وديوان الرقابة املالية واإلدارية، وشركة تدقيق خارجي مستقلة لتدقيق تقاريرها املالية السنوية، إضافة للرقابة من قبل 
جلنة احلكم احمللي يف اجمللس التشريعي؛ حيث تتمتع اجلهات الرقابية بكافة الصالحيات اخملولة لها وفق القانون، ويحق لها 
طلب كافة امللفات واملستندات. يؤكد رئيس اجمللس واملدير املالي للبلدية ان تلك اجلهات ميكنها الوصول إلى كافة السجالت 
واملعامالت املالية على مستوى البلدية، وعلى الرغم من وجود تلك اجلهات الرقابية املتعددة، اال ان تقارير تلك اجلهات ال تنشر 

عبر موقع البلدية، وال يتم نشرها للجمهور. 
كافة  تقوم مبتابعة  املستقلة،  التدقيق اخلارجية  الرقابية، وجهات  وبالتنسيق مع اجلهات  البلدية  ان  املالي على  املدير  ويؤكد 

التوصيات واملالحظات، والعمل على تعديلها وإصالحها بهدف تالفيها يف التقارير الالحقة.
 كما تخضع البلدية للرقابة غير الرسمية، مثل: الرقابة من قبل جلان األحياء واملؤسسات احمللية اجملتمعية، واللجان اجملتمعية 
اخملتلفة حيث حترص البلدية عبر دائرة العالقات العامة على عقد لقاءات مع املستفيدين من خدمات البلدية بشكل مستمر، 
للمشورة وتبادل اآلراء، وتقييم أداء البلدية ونشر املعلومات املتعلقة بعمل البلدية. وعلى الرغم من وجود شركة تدقيق خارجية، 
اال انه ال يتم نشر تقرير مدقق احلسابات عبر صفحة البلدية، ولم يتسن لنا احلصول عليه، حيث كانت اخر مره نظمت البلدية 

لقاء مجتمعيا لعرض ومناقشة تقرير مدقق احلسابات اخلارجي يف العام 2016 كما يظهر على صفحة البلدية الرسمية. 

http://bietlahia.mun.ps/index.php/item/80330-55-06-31-03-2020-
   http://bietlahia.mun.ps/item/4022016-
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املساءلة واملشاركة اجملتمعية 	 

اعتمد اجمللس البلدي يف جلسته رقم 2018/30 اخلطة االستراتيجية لبلدية بيت الهيا لألعوام 2018-2022 والتي مت إعدادها 
وتصميمها وفق دليل التخطيط التنموي االستراتيجي، بتعاون وإشراف صندوق اقراض وتطوير البلديات. وقد مت تصميم وإعداد 
االستراتيجية وفق املنهج التشاركي القائم على املشاركة اجملتمعية، ويؤكد مدير قسم التخطيط واملشاريع يف البلدية ان اخلطة 
راعت املشاركة اجملتمعية وفق متطلبات الدليل التنموي بشكل كامل، ومن خالل مراجعة مستندات اخلطة االستراتيجية، بدا 
واضحا مشاركة اجملتمع احمللي يف كافة مراحل التخطيط، بدءا من حتديد االحتياجات و األولويات التنموية، مرورا باملشاركة 

يف جلان التخطيط األربعة و جلان التقييم واملتابعة.  
وحسب متطلبات دليل التخطيط التنموي، فقد عقدت بلدية بيت الهيا اللقاء التقييمي املفتوح لتقييم إجنازات اخلطة للعام 

2018 مبشاركة مجتمعية.
أما فيما يخص املوازنة التشاركية، ومشاركة املواطنني يف اعداد املوازنة، فإن كافة البلديات يف قطاع غزة ومنها بلدية بيت 
الهيا لم تقم حتى االن بإعداد املوازنات التشاركية، او موازنات املواطن، حيث ان املوازنات التشاركية كانت من ضمن املتطلبات 
األساسية يف أدوات املشاركة واملساءلة اجملتمعية، ضمن دليل التخطيط التنموي االستراتيجي، ولكن كافة البلديات لم تنفذ هذا 
املتطلب بسبب عدم القدرة الفنية واملالية من جهة، ولعدم جهوزية اجملتمع للمشاركة يف مثل تلك األنشطة حسب وجهة نظر 
البلديات، حيث انها تعتقد ان إعداد املوازنات بحاجة إلى مختصني ومهنني، اكثر منها إلى مواطنني ال يوجد لديهم خلفية مالية.  
ومن ناحية أخرى، عززت البلدية ومن خالل دائرة العالقات العامة، العمل مع اجملتمع احمللي من خالل إعادة تشكيل جلان 
االحياء، حيث وضح مدير العالقات العامة واالعالم يف البلدية  انه يوجد حاليا 12 جلنة حي مت تشكيلها واعتمادها من اجمللس 
البلدي وفق آلية التوافق بني املواطنني، حيث لم جتر أي انتخابات للجان األحياء. ومن أجل تعزيز العالقة ما بني جلان االحياء 
واجمللس البلدي، فقد مت تكليف عضو مجلس بلدي مبتابعة اللجان وعقد اللقاءات معها. ويعتقد رئيس اجمللس ان االنتخابات 
آلية مهمة وضرورية لتشكيل جلان األحياء، إال ان الظروف احلالية ورغبة املواطنني بالتوافق وتزكية اللجنة للبلدية هي التي 
جعلت البلدية حتترم هذا القرار، ويؤكد أيضا ان تشكيل اللجان راعي النوع االجتماعي، والتوزيع اجلغرايف واملناطقية، والتوزيع 
األكادميي واملهني، بحيث يضمن متثيل كافة الفئات دون أي متييز. وهذا يبدو واضحا من خالل قوائم جلان األحياء املتوفرة 

لدي البلدية.

http://bietlahia.mun.ps/index.php/201734-55-21-09-03-2017/09-12-16-20-03- وثائق اخلطة االستراتيجية لبلدية بيت الهيا 2021-2018
اراء متعددة ملمثلي البلديات يف ورشة التدريب على تطبيق دليل التخطيط االستراتيجي، 2018 

حازم األشقر، مدير العالقات العامة واالعالم، مقابلة بتاريخ 2020/4/28 
 مت تكليف السيد محمود أبو القمصان عضو اجمللس البلدي ملتابعة جلان االحياء 
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وفيما يتعلق بدعم فرص تنفيذ لقاءات مجتمعية للمساءلة والتفاعل يف اتخاذ القرارات يف الهيئة احمللية، يؤكد قسم العالقات 
العامة انهم يقومون بشكل مستمر مبتابعة تنظيم األنشطة اجملتمعية، لتعزيز التواصل مع اجملتمع احمللي، ولتعزيز مبدأ املساءلة 
واملشاركة اجملتمعية بهدف حتديد االحتياجات أحيانا، وحل املشاكل أحيانا أخرى، ومن خالل مراجعة الصفحة الرسمية للبلدية، 
وقسم األنشطة واالخبار وجدنا العديد من األنشطة اجملتمعية التي تتقوم البلدية بتنفيذها من خالل مؤسسات اجملتمع املدني. 
البلدية بعقد مجموعة من الورش مع املواطنني من مختلف املناطق الستقبال شكواهم ومالحظاتهم وتوصياتهم،  فقد قامت 
املتعلقة بتطوير العمل يف البلدية، حيث يشارك يف هذه اللقاءات أعضاء اجمللس البلدي واملوظفني أصحاب العالقة. كما تولي 
البلدية أهمية كبيرة يف املشاركة يف اللقاءات وجلسات املساءلة التي تعقدها مؤسسات اجملتمع املدني، واملبادرات واجملموعات 
الشبابية يف نفوذ البلدية وتقدم لها كافة التسهيالت الالزمة لذلك حيث عقدت البلدية مجموعة من اللقاءات احلوارية وجلسات، 

كما توضحها الصفحة الرسمية للبلدية. 

يقتصر النظر يف جرائم الفساد على احملاكم النظامية وديوان الرقابة املالية واإلدارية ودائرة التفتيش واملتابعة يف وزارة احلكم 
احمللي حسب قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005. أما على ارض الواقع ومن خالل مقابالت املستشار القانوني 
للبلدية، ورئيس اجمللس البلدي وعضو اجمللس املسؤول عن اللجنة املالية، فقد أكدوا إنه لم يتــم الكشـف عـن قضايـا فسـاد مـن 

قبـل اإلعالميني، كمـا لـم يتــم حتويل أي ملفـات احملاكم اخملتصة عـن قضايـا الفساد مـن قبـل البلديـة.
ويف ذات السياق، ال يوجد دليل إجراءات مكافحة الفساد يف البلدية، وامنا يقتصر العمل على مدونة السلوك جملالس البلديات 

ومدونات السلوك للعاملني يف البلديات. 

يعتبــر نشــر الوعــي العــام مبكافحة الفســاد أحــد املرتكزات األساسية للوقاية من الفساد ومكافحته، ولكنها غير فاعلة يف 
محافظات غزة؛ فقد أكد رئيس اجمللس انه لم يسبق أن تلقى العاملون والعامالت دورات تدريبية حول مكافحة الفساد، فيما 
تعمـل بعض مؤسسـات اجملتمع املدني ووسـائل اإلعالم علـى رفـع الوعـي العـام بأسـاليب الضغــط واملناصرة ملكافحة الفساد. 
وتبنّي أنشطة البلدية املتعددة خالل السنوات الثالث املاضية، ان البلدية شاركت يف العديد من ورش العمل ذات العالقة بإعداد 
يؤكد مدير  وآليات احلّد منه، يف حني  الفساد واشكاله  توعوية حول  لقاءات  لم تشارك يف  ولكنها  السلوك،  وتنفيذ مدونات 
العالقات العامة ان هناك العديد من املؤسسات تنشط يف بلدية بيت الهيا، منها احمللية ومنها الدولية، تعمل على نشر الوعي 
حول مكافحة الفساد بالتنسيق مع املؤسسات القاعدية يف بلدة بيت الهيا، مثل ائتالف أمان، جمعية احلياة واالمل، الوكالة 

األملانية للتنمية ZIG، وصندوق تطوير البلديات، واملركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات. 

رفع الوعي بالفساد ومكافحته   .3

مكافحة الفساد 	 

رفع الوعي يف مجال مكافحة الفساد والضغط واملناصرة	 

   http://bietlahia.mun.ps/index.php/201754-37-16-20-03-2017/20-35-16-20-03-/item/28429-58-11-10-03-2017-
http://bietlahia.mun.ps/index.php/item/30948-38-19-14-03-2017-

حازم األشقر، مدير العالقات العامة واالعالم، مقابلة بتاريخ 2020/4/28 
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تعتبر املشاكل والتحديات ذات العالقة بالنزاهة والشفافية واملساءلة، حتديات تواجه قطاع احلكم احمللي يف فلسطني بشكل عام، 
وبلدية بيت الهيا كغيرها من الهيئات احمللية تواجه تلك املشاكل والتحديات. وعليه، فقد توصلـت الدراسـة علـى صعيـد بلديـة 
بيت الهيا إلـى حتديات ومشاكل موضوعيـة، تتعلق بالنظم واإلجراءات والسياسات اخلاصة بالبلدية نفسها، وأخـرى ناجتة عـن 

التحديات واملشاكل التي تواجه الهيئـات احمللية بشكل عام، حيث ميكن تلخيصها على النحو التالي:

حتديد مفاهيمي ومعريف كاٍف يف التطبيق العملي وااللتزام القوي، والذي يعبر عن إرادة ورغبة القيادات احمللية يف مجاالت 1. 
قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة.

ضعف الوعي العام يف أهمية الوقاية من الفساد، ودور األطراف احمللية يف مكافحته.2. 
عدم وضوح دور أعضاء اجمللس يف مساءلة رئيس البلدية واالطر التنفيذية، وليس وزارة احلكم احمللي.3. 
ميثل تعطيل العملية الدميقراطية وعدم إجراء االنتخابات يف محافظات غزة، واتباع سياسة التعيينات والتكليفات حتديا 4. 

كبيرا أمام قدرة اجملالس البلدية املكلفة على نيل ثقة املواطنني.
يشكل عدم إجراء االنتخابات حتديا يقلل من قدرة البلدية على القيام بأدوارها اجملتمعية املطلوبة منها. 5. 
يشــرف اجمللس البلــدي علــى اجلهاز التنفيــذي، مــن خالل رئيــس اجمللس الــذي ميارس دوره يف ظــل عــدم اســتقرار 6. 

للهيكليـة، وضعـف املوارد املالية، وارتفاع فاتورة الرواتب التي تزيد عن 44%، وعدم قدرة الوزارة اخملتصة على اإليفاء 
بالتزاماتها املادية.

يعانـي اجمللس البلـدي مـن مديونيـة عاليـة ناجتـة عـن ضعف اجلباية، نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة بسبب احلصار 7. 
اإلسرائيلي لقطاع غزة ملا يزيد عن 51 عاما.

ال يوجـد توزيـع عـادل للموظفني علـى اإلدارات، حيـث تتواجـد إدارات بفائـض مـن العاملني، وإدارات أخـرى تواجـه شـحاً يف 8. 
موظفيهـا، مثـل قلم اجلمهور. 

تعانـي البلدية من ضعـف تنفيـذ القـرارات الصـادرة عـن محكمة البلديات وخاصة القرارات املالية، األمر الـذي ترتـب عليـه 9. 
أثـر مالـّي سـاهم يف ضعـف إيـرادات البلديـة.

يواجـه اجمللس البلـدي صعوبـة يف التعامـل مـع بعـض نتائـج السياسـات واإلجراءات التـي اتخـذت يف ظـل اجملالس السـابقة،   .10
مثـل قـرارات التوظيـف املفرطة وقـرارات تلـزمي العطـاءات لبعـض الشـركات.

 خامسًا: االستنتاجات

استنتاجات عامة
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االستنتاجات اخلاصة ببلدية بيت الهيا

قيم النزاهة	 

نتيجة الستمرار عمل وزارة احلكم احمللي بسياسة التعيني وعدم إجراء االنتخابات، فإن ذلك يؤثر على استقاللية اجمللس   .1
البلدي، ليس على صعيد ممارسة مهام  بل وحتى على صعيد قدرة اجمللس البلدي على اتخاذ القرارات، بعيداً عن التعرض 
للضغوطات اخلارجية املرتبطة باألوضاع السياسية وتأثير األحزاب السياسية احلاكمة يف قطاع غزة، وهو ما يضعف من 

استقاللية عمل اجمللس البلدي ويتركه عرضة للضغوطات اخلارجية املستمرة.
تتبع البلدية سياسات توظيف تتسم بالشفافية والنزاهة، من خالل اتباع إجراءات واضحة إلعالنات التوظيف واالمتحانات   .2
واملقابالت، إال ان البلدية ال تراعي النوع االجتماعي يف التوظيف، حيث ال تزيد نسبة النساء املوظفات يف البلدية بشكل 

دائم عن %6.
العمل على  البلدي، ويقتصر  ال توجد مدونات سلوك خاصة ومعتمدة من قبل اجمللس، خاصة برئيس وأعضاء اجمللس   .3

مدونات السلوك العامة التي مت تطويرها من قبل مؤسسة أمان ووزارة احلكم احمللي. 
توجد مدونة سلوك للعاملني صادرة بقرار عن وزارة احلكم احمللي، وقد اطلع عليها كافة العاملني، وقاموا بالتوقيع عليها،   .4

ولكنها بحاجة إلى إجراءات تفعلها بشكل أكبر، وتضمن حتويلها إلى إجراءات فعلية لتصبح أحد أدوات املساءلة. 
وجتدر اإلشارة إلى انه على الرغم من وجود مدونة السلوك وإطالع املوظفني عليها، إال أن البلدية حتتاج لدعم وتعزيز   .5
تطبيق املدونة، من خالل اتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة للموظفني، باتباع مدونة السلوك، كذلك احلال بحاجة إلى بناء 
قدرات العاملني/ات بآليات تطبيق املدونة، كما أنه ال يوجد لدى البلدية دليل إجرائي خاص بإجراءات مكافحة الفساد، 
وعليه فإن البلدية بحاجة إلى تطوير دليل إجرائي للتعامل مع قضايا الفساد واإلبالغ عنها على مستوى الطاقم التنفيذي 

ومقدمي اخلدمات.
النزاهة  متطلبات  مع  يتالءم  العــروض  واســتدراج  العام  الشــراء  عمليــات  واضحــة يف  إجــراءات  بتطبيــق  البلدية  تلتزم   .6
والشفافية، واحلد من تضارب املصالح، وذلك وفق القوانني املعمول بها يف الهيئات احمللية يف محافظات غزة، ووفق ما 

يقوله املسؤولني يف هذه الهيئة احمللية.
لم يلتزم رئيس وأعضاء اجمللس البلدي بتعبئة إقرارات الذمة املالية املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد.  .7
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مبادئ الشفافية	 

نظم املساءلة	 

يعمل اجمللس البلدي برؤية ورسالة واضحتني ومنشورتني، وباستراتيجية مصوغة مبشاركة مجتمعية، متت من قبل صندوق   .1
البلديات، ويحتاج العاملون تأهيال حول كيفية تبنيها عمليا وبشكل دائم ومؤسسي.

واضحة  بطريقة  منشورة   2018 موازنة  بينما  تقليدية،  بطريقة  منشورة   2017-2016 لألعوام  السنوية  البلدية  موازنات   .2
ومفهومة للمواطنني، حيث مت إعدادها حسب آلية املوازنة املقروءة.

3.  تلتزم البلدية بإجراءات توظيف شفافة، ومتماشية مع القوانني واللوائح واألنظمة ذات العالقة املعمول بها.
على الرغم من التزام البلدية بالنظم واإلجراءات اخلاصة بتحصيل الضرائب والرسوم، إال انها ال متلك سياسات وأدلة   .4
البلدية على  لديون  املرتفعة  الفاتورة  قيمة  يبرر  ما  والضرائب،  الرسوم  دفع وحتصيل  التالعب يف  إجرائية تضمن عدم 

املواطنني، والتي تزيد عن خمسة مليون شيكل.
املواطنني  بلدية بيت الهيا منفتحة على استقبال طلبات  أن  إال  الرغم من عدم وجود سياسات واضحة لإلفصاح،  على   .5

والباحثني، من أجل احلصول على املعلومات غير املنشورة على املوقع االلكتروني. 
البلدية إجراءات واضحة للشكاوى ولكنها غير منشورة، وكذلك احلال فإن نظام الشكاوى ما زال بحاجة ملأسسة،  لدى   .6

تضمن قدرة اخملتصني على االستجابة وتعمل على شفافية االستجابة.
7.   ال يوجد لدى املواطنني آليات واضحة ومنشورة حول آليات االعتراض على قرارات اجمللس البلدي، وامنا ترجع معظم 

اإلجراءات إلى سياسة الباب املفتوح من قبل اجمللس البلدي.
تلتزم البلدية مبستوى عاٍل من نشر وثائقها وشفافية عملها، ولكنها ما زالت بحاجة إلى التطوير يف بعض اجلوانب، مثل نشر   .8
كافة قرارات اجمللس أو ملخص عنها، وعدم اقتصار النشر على قرارات التنظيم، ونشر ملخص عن أعمال اجتماع اجمللس 

الدوري، وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي، والتقارير اإلدارية السنوية للبلدية البلدية.

تقوم العديد من الدوائر واألقسام يف البلدية بتقدمي تقارير دورية )أسبوعية، شهرية(، ولكن دون سياسة أو إجراءات واضحة   .1
لهذه اآللية، ما يقلل من فعاليتها احيانا.

تلتزم الدوائر اخملتلفة للبلدية بعقد اجتماعات دورية تناقش فيها اإلجنازات والتحديات، ما يشكل آلية فاعلة للمساءلة   .2
وتصحيح املسار. 

تقدم الدوائر اخملتلفة تقاريرها الدورية ألعضاء اجمللس البلدي املكلفني برئاسة اللجان اخلمسة، ما يعزز من دور اجمللس   .3
مبساءلة اجلهاز التنفيذي.

يلتزم رئيس البلدية بتقدمي تقرير للمجلس البلدي، ما يساهم يف تعزيز مساءلة اجمللس البلدي للسلطة التنفيذية.  .4
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تلتزم الشركات املتعاقدة مع البلدية إلدارة بعض املرافق العامة، مثل: املتنزهات واألمالك اخلاصة يف البلدية بتقدمي تقارير   .5
دورية للجهات االختصاص )الدائرة املالية، دائرة املشاريع(، ما يعزز من مساءلة اجمللس للمتعاقدين اخلارجيني.

6.  يوجد 12 “جلنة حي” مت تشكيلها واعتمادها من اجمللس البلدي، وفق آلية التوافق بني املواطنني، حيث عليها أن تلتزم بقيم 
النزاهة ومبادئ الشفافية وخضوعها للمساءلة، فلم جتر أية انتخابات للجان األحياء، وتقوم تلك اللجان بدورها يف تعزيز 

املشاركة واملساءلة اجملتمعية.
7.  فيما يخص املوازنة التشاركية، ومشاركة املواطنني يف إعداد املوازنة، فإن كافة البلديات يف قطاع غزة، ومنها بلدية بيت 

الهيا لم تقم حتى اآلن بإعداد املوازنات التشاركية.
يرحب اجمللس البلدي مببادرات اللقاءات اجملتمعية، ولكنها ما زالت ضعيفة، كما يرحب مببادرات املساءلة اجملتمعية ولكنها   .8

محدودة أيضاً، وال ميكن قياس فعاليتها بسبب حداثتها يف البلدية.
يجري استهداف البلدية من قبل مؤسسات اجملتمع املدني يف تنفيذ مشاريع تتعلق باملساءلة اجملتمعية، واجمللس البلدي   .9

منفتح على كافة الفعاليات واألنشطة التي تعزز من املشاركة واملساءلة اجملتمعية.

ال يزال قانون الكسب غير املشروع رقم )1( للعام 2005 والذي مت تعديله بقرار قانون رقم )7( يف العام 2010 إلى قانون   .1
مكافحة الفساد، غير مطبق يف قطاع غزة، وبالتالي يقتصر النظر يف جرائم الفساد على احملاكم النظامية وديوان الرقابة 

املالية واإلدارية، ودائرة التفتيش واملتابعة يف وزارة احلكم احمللي.
لم تتلق البلدية أي شكاوى تتعلق بقضايا الفساد.  .2

لم تعمل البلدية أو املؤسسات اخملتصة، برفع الوعي لدى كافة العاملني يف البلدية بأسباب الفساد وطرق مكافحته، وآليات   .3
اإلبالغ عنه. واقتصر العمل على رفع الوعي جتاه مدونات السلوك.

لم يتلق ممثلو اجمللس البلدي او الطاقم التنفيذي أي تدريبات للتعريف بجرائم الفساد، وآليات اإلبالغ عنه  .4

رفع الوعي بالفساد ومكافحته	 
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الهيئات احمللية وبنية 	  التي يجب أن تطال قطاع  العديد من اإلصالحات والتوصيات  البلديات بشكل عام  يتطلب تطوير 
النظام اإلداري لها، ويتأتى ذلك من خالل العمل اجلاد على إجراء االنتخابات العامة واحمللية بشكل دوري يف كافة األراضي 
الفلسطينية يف مواعيدها احملددة بالقانون؛ والسماح بإعادة احلياة إلى اجمللس التشريعي ودوره يف مراقبة احلكومة، وسّن 
التشريعات وتعديلها التي متس حياة املواطنني، وحتديث وتطوير التشريعات ذات العالقة بالهيئات احمللية بشكل خاص؛ 
على سبيل املثال قانون احلق يف احلصول على املعلومات، وقانون انتخابات الهيئات احمللية، إضافة إلى تعزيز النزاهة و 

الشفافية.
تطوير أوراق سياسات مشتركة من أجل تعزيز العدالة اجلندرية )النوع االجتماعي( يف التمثيل والتوظيف، إضافة إلى تطبيق 	 

القوانني واإلجراءات اخلاصة باستيعاب املوظفني/ات من األشخاص ذوي اإلعاقة. 

إلزام الهيئات احمللية بتطبيق دليل التخطيط التنموي االستراتيجي، وخاصة التزامها بتطبيق أدوات املشاركة واملساءلة، 	 
ضمن مقياس تقييم األداء، والتصنيف املعتمد من قبل الوزارة، وصندوق اقراض وتطوير البلديات. 

االستمرار يف تعزيز احلوكمة يف الهيئات احمللية من خالل إقرار مدونات السلوك لرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات احمللية، 	 
وتبني الهيئات احمللية مبادئ أكثر شفافية يف جميع ممارسات أعمالها، وآليات اتخاذ القرارات، ونشر التقارير اإلدارية 
واملالية، وكافة نشاطات الهيئة، واإلنفتاح واملشاركة مع اجملتمع احمللي، وتفعيل أدوات الرقابة واملساءلة، وإنشاء وحدات 
خاصة بالشكاوى، وحتديد اإلجراءات املتعلقة يف هذا اجملال، يف إطار نظام خاص بذلك، وتفعيل أدوات املساءلة اجملتمعية 

جتاه الهيئات احمللية.
مكافحة 	  البلديات يف  ملوظفي  الوعي  رفع  مبادرات  املدني على  ومؤسسات اجملتمع  الرسمية  املؤسسات  قبل  من  التركيز 

الفساد، وذلك بالتعاون مع البلديات مباشرة، باإلضافة إلى التأكيد على مسؤولي البلديات لتحويل أي شبهات فساد إلى 
هيئة مكافحة الفساد كجهة اختصاص، من خالل تطوير اليات واضحة ومحددة للتعامل مع شبهات الفساد.

تعزيز أعمال اإلشراف واملساءلة اخلارجية يف الهيئات احمللية على ان يتم اعتماد مؤشرات قياس التزام الهيئات احمللية 	 
بنظم النزاهة والشفافية، ضمن معايير تقييم البلديات املعتمد لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات.

تنسيق اجلهود بني املؤسسات الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات اإلعالمية الرامية لرفع الوعي العام، والتثقيف 	 
يف مجاالت مكافحة الفساد، مع ضرورة قياس اآلثار املترتبة على ذلك.

تعزيز التنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدني لزيادة األنشطة املشتركة يف املشاركة واملساءلة اجملتمعية، بهدف حتسني جودة 	 
اخلدمات املقدمة من الهيئات احمللية، وأثرها على عملية التنمية.

سادسًا: التوصيات

على صعيد احلكومة ووزارة احلكم احمللي 	. 

على صعيد الهيئات احمللية   .2
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على صعيد بلدية بيت الهيا  .3

العمل على ترخيص احملال غير املرخصة، وزيادة عدد العاملني يف قسم احلرف والصناعات لتغطية كافة مواقع مسؤولياتهم، 	 
وزيادة التحصيل املالي للرسوم والضرائب.

تخصيص “محصل” من البلدية لتنفيذ قرارات احملكمة ذات البعد املالي، لتحصيلها بآليات ميسرة وبعيدة عن النزاعات.	 
تعزيز مشاركة النساء يف اجلسم التنفيذي، من خالل تبني سياسات تشجيعية من قبل اجمللس، لتوظيف الفتيات املؤهالت 	 

للعمل يف الطواقم التنفيذية للبلدية. 
تبني سياسات )تأهيل األماكن العامة( متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حق التعليم والعمل.	 

تطوير وإعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء اجملالس البلدية، ومنحها الصفة اإللزامية فيما يخص إقرار الذمم املالية 	 
لألعضاء والرئيس، وتضارب املصالح، واإلبالغ عن الفساد، وكافة اإلجراءات التي تعمل على تعزيز النزاهة والشفافية يف 

الهيئة احمللية.

ثقة 	  وزيــادة  والشفافية  النزاهة  قيم  تعزيز  بهدف  البلدية،  موقع  على  البلدي  اجمللس  أعضاء  حول  بيانات  بنشر  املبادرة 
املواطنني باجمللس. 

البلدية والرقابة على 	  حّث اجمللس البلدي على تبني فكرة املوازنة التشاركية لتفعيل مشاركة املواطنني يف إعداد موازنة 
تنفيذها. مع زيادة التزامها بنشر املوازنات املقروءة/ موازنات املواطن.

تطوير قدرات العاملني يف الدائرة املالية على اعداد موازنات املواطن، واعتمادها كنهج سنوّي وعدم اقتصارها على عمل 	 
االستشاري اخلارجي.

تعزيز مبادئ الشفافية يف اجمللس البلدي من خالل: نشر القرارات الصادرة عن اجمللس كاملة بشكل دوري باإلضافة إلى 	 
التقارير اإلدارية السنوية، لتكون يف متناول املواطن.

تعزيز مبادئ الشفافية من خالل تبني سياسة واضحة لإلفصاح، ومأسستها مع التركيز على نشر تقارير مدققي احلسابات 	 
اخلارجيني. 

تطوير قدرات العاملني/ات يف دائرة العالقات العامة واالعالم نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي واالعالم االلكتروني، 	 
لزيادة مساحة املعلومات املنشورة من جهة، ولزيادة اطالع املواطنني على إجنازات البلدية من جهة آخري.

تطوير الصفحة الرسمية للبلدية، من خالل رؤية جديدة تقوم على أساس تبني قيم النزاهة واملساءلة والشفافية يف عرض 	 
املعلومات.

إضافة إلى حتسني واقع البلدية املؤسسي والسياساتي واملالي، وتبني سياسات مالية وإصالحية أكثر فاعلية لتحسني اجلباية، 
وجمع الضرائب والرسوم، لتطوير إيرادات البلدية وسد العجز املالي فيها. 

لذلك، فإنه ميكن للبلدية العمل على ما يلي:

أوال: على صعيد تعزيز قيم النزاهة

ثانيا: على صعيد تعزيز مبادئ الشفافية 
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تعزيز أدوات املساءلة يف اجمللس البلدي، من خالل تطوير واعتماد مناذج تقارير شهرية، تقدم من املقاولني والشركات التي 	 
تتعاقد معها البلدية إلى جانب رقابة اإلدارات اخملتصة عليها.

تفعيل عمل وحدة الرقابة الداخلية يف البلدية، وعرض تقاريرها بشكل دوري أمام اجمللس البلدي.	 
تبني نهج االنتخابات يف جلان األحياء، مع تبني سياسات تعزز مشاركة النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. 	 
زيادة التنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدني العاملة يف مجال املشاركة واملساءلة اجملتمعية، بهدف زيادة اللقاءات اجملتمعية 	 

ما بني البلدية واجملتمع احمللي، إضافة إلى تطوير اليات تطبيق أدوات املساءلة اجملتمعية.
العمل على مأسسة نهج املسالة اجملتمعية داخل البلديات، من خالل تبني قرارات بتوفير موظف خاص للعمل على قضايا 	 

املساءلة واملشاركة اجملتمعية، مع توفير وصف وظيفي وتسكينه ضمن هيكلية البلدية.

تعزيز مكافحة الفساد البلدية، من خالل رفع وعي العاملني يف البلدية بجرائم الفساد، وتعميم آليات اإلبالغ عن شبهات 	 
الفساد على العاملني يف البلدية وتشجيعهم على اإلبالغ.

الفساد وآليات 	  والتعريف بجرائم  الفساد،  البلديات حول قضايا  العمل يف  البلدي وطاقم  تطوير قدرات أعضاء اجمللس 
اإلبالغ عنه

ثالثا: على صعيد تعزيز نظم املساءلة 

رابعا: على صعيد رفع الوعي بالفساد ومكافحته
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قائمة املراجع 

أوال: القوانن والقرارات

ثانيا: التقارير والدراسات واخلطط 

ثالثا: املقابالت 

قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997 1. 
قانون انتخابات مجالس الهيئات احمللية وتعديالته.2. 
قرار مجلس الوزراء رقم )3ز/17/108/م. و/ر. ح( لعام 2016 القاضي بإجراء االنتخابات يف كافة الهيئات احمللية يف أرجاء 3. 

الوطن فيما عدا قطاع غزة. 
قرار احملكمة العليا بتاريخ 3 اكتوبر2016 القاضي باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات يف كافة أرجاء 4. 

الوطن، مع استثناء قطاع غزة.

تقارير االنتخابات احمللية 2005، 2017، جلنة االنتخابات املركزية، املوقع الرسمي للجنة على االنترنت.1. 
اخلطة االستراتيجية لبلدية بيت الهيا 2018-2021، املنشورة على املوقع الرسمي للبلدية 2. 
وثيقة اعداد اخلطة االستراتيجية، دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للبلدات واملدن الفلسطينية 2018. 3. 
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان 2019. نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية قلقيلية– دراسة حالة. رام 4. 

اهلل- فلسطني.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان 2019. نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية نابلس – دراسة حالة. رام 5. 

اهلل - فلسطني.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان 2019. نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية رفح – دراسة حالة. رام 6. 

اهلل- فلسطني.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل - فلسطني.   7. 
تقرير صادر عن مكتب رئيس البلدية، 82020/5/4. 

السيد عزالدين الدحنون، رئيس بلدية بيت الهيا، مقابلة بتاريخ 12020/5/4. 
السيد حسام عبد العزيز، مدير الشؤون اإلدارية، مقابلة بتاريخ 22020/4/27. 
السيد محمد الزين، عضو مجلس بلدي، ورئيس اللجنة املالية، مقابلة بتاريخ 32020/5/4. 
السيد بكر مصطفي عمر، املدير املالي للبلدية، مقابلة بتاريخ 42020/4/15. 
فارس رجب الكيالني، املستشار القانوني للبلدية، مقابلة بتاريخ 52020/4/27. 
محمود أبو سمره، قسم إدارة املشاريع والعطاءات، مقابلة بتاريخ 62020/4/28. 
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حازم األشقر، مدير العالقات العامة واالعالم، مقابلة بتاريخ 2020/4/28   .7
رزق سالم، مسئول قلم اجلمهور، مقابلة بتاريخ 2020/4/27  .8

نزيه أحمد، الدائرة الفنية، مقابلة بتاريخ 2020/4/27  .9
دكتور تامر الصليبي، مدير البلدية / مقابلة بتاريخ 2020/10/1   .10

مجموعة بؤرية مع العاملني يف البلدية ملناقشة املسودة االولي من التقرير 2020/10/1  .11





44

االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــالف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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