


النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية
نظام النزاهة المحلي في بلدية النصيرات



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث الدكتــور ســامي أبــو شــمالة إلعــداده هــذه الدراســة البحثيــة، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لهــا.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 
ــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. النزاهــة  ــى املطبوعــة كالتال ــاس، يرجــى اإلشــارة إل ــة االقتب يف حال

ــرات. غــزة- فلســطني. ــة النصي ــي يف بلدي ــة نظــام النزاهــة احملل ــات احمللي والشــفافية واملســاءلة يف الهيئ

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة البحثيــة، 
وال يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة البحثيــة بعــد نشــرها.
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مقدمة 

تعتبــر الهيئــات احملليــة الركيــزة األساســية لعمليــة التنميــة احملليــة كونهــا تعبــر عــن حاجــات وأولويــات املواطــن وباعتبارهــا احللقــة 
الوســيطة بــني احلكومــة والســكان. إن انتقــال دور الهيئــات احملليــة مــن الــدور اخلدماتــي إلــى الــدور التنمــوي ســيكون لــه األثــر 

اإليجابــي يف إرســاء دعائــم التنميــة احملليــة املســتدامة. 
تســعى الهيئــات احملليــة إلــى توثيــق العاقــة مــع اجلمهــور واالســتماع إلــى مطالبهــم ومشــاركتهم خططهــا عبــر العديــد مــن 
اللقــاءات وجلــان احلــوار التــي تســبق تنفيــذ املشــاريع، مــا يعــزز املشــاركة اجملتمعيــة يف اتخــاذ القــرار، وهــذا يتطلــب تطبيــق مبــادئ 
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عملهــا، بهــدف التكامــل وخلــق حالــة مــن اإلبــداع والتطــور. وقــد أثبتــت املشــاركة اجملتمعيــة 
فاعليتهــا يف االرتقــاء مبســتوى عمــل الهيئــات احملليــة، ســواء مــن خــال االنتخابــات احملليــة أو علــى مســتوى مشــاركة اجملتمــع يف 
توفيــر بيئــة مســاندة لعمــل الهيئــات احملليــة. كمــا حتتــل واجهــة عريضــة متكــن مؤسســات اجملتمــع املدنــي مــن التعبيــر عــن ذاتهــا 

عبــر األدوات اخملتلفــة. 

أهداف الدراسة 

تقييــم مــدى شــفافية اإلجــراءات التــي تقــدم يف إطارهــا اخلدمــات، وفحــص مــدى التــزام املســؤولني والعاملــني بقيــم النزاهــة 	 
يف بلديــة النصيــرات.

فحص مدى وضوح )وشفافية( اإلجراءات املالية واإلدارية املتبعة يف بلدية النصيرات.	 
فحــص مــدى فاعليــة نظــم املســاءلة )الداخليــة واخلارجيــة(، والتعــرف علــى درجــة وعــي األعضــاء والعاملــني مبخاطــر 	 

الفســاد وأســبابه وطــرق مكافحتــه علــى الصعيــد احمللــي، إضافــة إلــى التعــرف علــى واقــع مجموعــة القيــم الضروريــة إلدارة 
األعمــال وتقــدمي اخلدمــات العامــة للمراجعــني.

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

اعتمــــد إعــــداد الدراســــة علــــى املنهــــج الوصفــــي االســــتقصائي التحليلــــي، املتمثل مبراجعــــة البيئــة )القانونيــــة، واملؤسســاتية، 
واإلجرائيــــة، والسياســــاتية( لعمــل الهيئــــات احملليــــة بشــــكل عــــام، وبيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف بلديــــة النصيــرات 

بشــــكل خــاص.
وتركــز تقييم »نظــام النزاهــة يف بلدية النصيرات« علــى مؤشرات بيئــة احلوكمــة يف البلدية مــن حيــث احلكــم الداخلــي، وقــدرة 
كل الفاعلـيـن األساســيني فيهــا علــى االلتــزام بقيــم النزاهــة، يف حني تركــز تقييم »نظــام الشفافية يف بلدية النصيرات« علــى 
علنيــــة القــــرارات وإتاحــــة املعلومــــات للجمهــور بطريقــة واضحــة وعبــر قنــوات متعــددة تفتــح بــاب املشــاركة للجمهــور واجملتمــع 
احمللي. كما تركــــز تقييم »نظــــام املساءلة يف بلدية النصيرات« على فحــــص مــــدى فعاليــــة كل مــــن نظامــــي الرقابــــة واملســــاءلة 
ومــدى قيــام اجلهــات ذات العاقــة بهــذا الــدور. وأخيــراً، تركــــز تقييــم »مكافحــة الفســاد يف بلديــة النصيــرات« علــــى مســتوى رفــع 

الوعــي لــدى املواطــن مبوضوعــات احلشــد واملناصــرة والكشــف عــن الفســاد واملفســدين وتوفيــر احلمايــة للمبلغــني عــن الفســاد.
واستخدمت الدراســــة يف ســــبيل حتقيــــق أهدافهــــا يف تقييــــم دور األطــــراف الرئيســــية يف الهيئــــات احملليــــة، مؤشــــرات عامــــة 
للقيــاس، ويف كل محــور، مت قيــــاس أربعــة أبعــــاد، هــــي: مؤشــرات النزاهــــة، ومؤشــرات الشــــفافية، ومؤشــرات املســــاءلة التــي 

يعتمدهــا ائتــاف أمــان لهــذا الغــرض، وأخيــراً الفســاد وســبل مكافحتــه. ومتــت فهرســة احملــاور كالتالــي:
واقع اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات احمللية. 	 
رئيس البلدية وأعضاء اجمللس البلدي. 	 
اجلهاز الهيكلي للهيئة احمللية )العاملون واجلهاز التنفيذي(.	 
محكمة الهيئات احمللية. 	 
مهام اإلشراف واملساءلة الداخلية واخلارجية واجملتمعية.	 
الفساد ورفع الوعي جتاه مكافحته.	 

املؤشر
املساءلة الشفافية النزاهة 

احلاكمية الداخلية

اجلهاز التنفيذي/ رئيس اجمللس البلدي
النظام الهيكلي
اجمللس البلدي 
محاكم البلدية 

وظائف اإلشراف والرقابة 
املساءلة اخلارجية واجملتمعية 

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

جيد
متوسط
ضعيف
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أدوات جمع البيانات
 

تنوعــت أدوات جمــع البيانــات يف هــذه الدراســة مــن خــال جمــع البيانــات واملصــادر ذات العاقــة، ومتثلــت أدوات الدراســة يف 
التالــي: 

املصادر الثانوية 	 
التشريعات والقوانني والسياسات الناظمة لعمل الهيئات احمللية.	 
الدراســات الصــادرة عــن مؤسســة أمــان حــول نظــام النزاهــة يف الهيئــات احملليــة يف كل مــن )بيــت الهيــا، ورفــح، وخــان يونــس، 	 

وجباليــا، ونابلــس، ورام اهلل، ودراســات أخــرى صــادرة عــن مؤسســات وباحثني(.
اخلطة اإلستراتيجية لبلدية النصيرات لألعوام 2021-2018.	 
املوقع اإللكتروني لبلدية النصيرات، مبا يف ذلك التقارير املالية السنوية والشهرية املنشورة.	 
صفحة الفيسبوك اخلاصة ببلدية النصيرات.	 
تقرير املدقق اخلارجي لبلدية النصيرات.	 
األدلة والسياسات الصادرة عن بلدية النصيرات.	 
املقابات مع موظفي ومجلس بلدية النصيرات واجلهات ذات العاقة بالبلدية. 	 
ــة 	  ــى عمــل البلدي ــني ومشــرفني عل ــع مواطن ــك م ــة، وكذل ــني رئيســيني يف البلدي ــة مــع مســؤولني وفاعل ــد )20( مقابل مت عق

)رئيــس اجمللــس البلــدي، وأعضــاء مــن اجمللــس البلــدي، ومديــر البلديــة، واملستشــار القانونــي، واملديــر املالــي، ومديــر 
العاقــات العامــة، ومســؤول قســم اإلعــام، ومديــر الشــؤون اإلداريــة، ورئيــس قســم احلــرف والصناعــات، ومديــر دائــرة قلــم 

ــخ(. ــة.. إل ــرة الهندســة واملشــاريع، ومواطــن تقــدم بشــكوى للبلدي ــر دائ اجلمهــور، ومدي
حتليل البيئة القانونية واملؤسساتية وبيئة النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد يف بلدية النصيرات	 
حتليل البيئة املؤسساتية والقانونية الناظمة للعمل يف الهيئات احمللية خاصة بلدية النصيرات.	 
تصنيف وحتليل البيانات الثانوية التي مت جمعها وتلخيص املقابات.	 
حتليل بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد يف بلدية النصيرات.	 
استخاص النتائج ذات العاقة بالدراسة.	 
تقدمي توصيات من شأنها تطوير منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة ببلدية النصيرات.	 
عقد ورشة عمل مع اجمللس البلدي لبلدية النصيرات ملناقشة مسودة التقرير والتعديل عليها.	 
اقتراح آليات للضغط واملناصرة لتنفيذ التوصيات ومكافحة الفساد.	 
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أواًل: البيئة العامة للمجالس والهيئات احمللية

تعتبــر الهيئــات احملليــة جــزءاً رئيســياً مــن مكونــات جهــاز احلكــم احمللــي، حيــث تعتبــر العصــب الرئيســي يف البيئــة العامــة للــدول 
احلديثــة، ويقــع علــى عاتقهــا توفيــر اخلدمــات األساســية واملرافــق العامــة التــي تخــدم الســكان، وقــد انتقــل دورهــا إلــى مفهــوم 
أكثــر شــمولية ضمــن مفهــوم االقتصاديــات احملليــة، حيــث تــوكل إلــى اجملالــس البلديــة يف العديــد مــن الــدول تطويــر كافــة نواحــي 
احليــاة، االقتصاديــة واالجتماعيــة، عبــر التخطيــط التنمــوي. كمــا أنهــا الوحــدة التــي تبلــور حاجــات الســكان وحتــدد أولوياتهــم 
بنــاًء علــى أســس وقواعــد تنمويــة، دون إهمــال للحاجــات الطارئــة، فهــي متثــل مصــدر املعلومــات والبيانــات التــي تتكــون أساســاً 
ــي يحــدد املســؤوليات، ويضــع األهــداف  ــن نظــام محل ــك ضم ــة. كل ذل لصياغــة السياســات واألهــداف اإلســتراتيجية للحكوم
والنظــم التــي تضمــن حتقيــق أعلــى درجــة مــن الرقابــة، لضمــان الشــفافية والعدالــة بــني حاجــات الســكان وقــدرة البلديــة علــى 

تلبيــة هــذه احلاجــات.
ويعتبــر قطــاع احلكــم احمللــي ثانــي أكبــر قطــاع بعــد القطــاع احلكومــي، حيــث شــهد توســعاً ملحوظــاً يف أنشــطته، ســواء يف مجــال 
الطــرق ونظافتهــا، أو يف شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي وبعــض األنشــطة الصحيــة والشــبابية والثقافيــة. إن عــدم إســناد مهــام 
تنمويــة للهيئــات احملليــة أضعــف مــن دور اجملتمــع احمللــي يف الرقابــة واملســاءلة. ونتيجــة لانقســام الفلســطيني، فقــد تراجعــت 

املشــاريع اخلاصــة بالهيئــات احملليــة، وأنيــط بصنــدوق إقــراض البلديــات الــدور التنمــوي للهيئــات احملليــة. 

التحديات	التي	تواجه	الهيئات	احمللية

واجهــــت الهيئــــات احملليــــة، مبــــا فيهــــا بلديــــة النصيــرات، العديــــد مــــن التحديــات التــي أثــرت علــى أداء البلديــة ملهامهــا بالقــدر 
الــكايف مــن املســؤولية. وميكــن تلخيــص هــذه التحديــات فيمــا يلــي: 

االنقسام السياسي الذي ترتب عليه اللجوء لسياسة التعيني بدالً من االنتخاب.	 
ضعــــف التمويــل اخلارجــي ألســباب سياســية وضعــف إيــرادات الهيئــات احملليــة بســبب شــح املــــوارد املاليــــة املتأتيــــة مــــن 	 

الضرائــــب والرســــوم مــن جهــة، وضعــف التحصيــل واجلبايــة مــن جهــة أخــرى.
عــدم التــزام الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة بالتعليمــات واألنظمــــة التــي صــدرت لتنظيــم عمــل الهيئــات احملليــة يف الضفــة 	 

الغربيــة للعــام 2018. 
ضعف التوعية والتدريب للمجالس البلدية والعاملني بالهيئات احمللية مبعايير ومحددات اإلدارة الرشيدة )احلوكمة(. 	 
اختنــــاق احملاكــــم التــي تبحــث قضايــا عــدد مــن البلديــــات بســبب طــول فتــرة فــض النزاعات، وعدم اإللزام بتنفيــــذ األحــــكام 	 

القضائية.

مقابلة مع أسامة نوفل 2020/10/28م، خبير اقتصادي وباحث يف قضايا النزاهة واملساءلة.
االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة- أمان، 2018، نظام النزاهة يف هيئات احلكم احمللي، بلدية نابلس، دراسة حالة، رام اهلل، فلسطني.
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تصنيف	الهيئات	احمللية	يف	قطاع	غزة

يضــم قطــاع غــزة 25 هيئــة حكــم محلــي، مت تصنيفهــا إلــى 4 أصنــاف حســب صاحياتهــا وحجــم مشــاريعها وإيراداتهــا وحــدود 
صاحياتهــا )A-B-C-D(. وقــد مت تصنيــف بلديــة النصيــرات ضمــن التصنيــف B، بحيــث تقــدم خدمــات امليــاه والصــرف 
الصحــي وحفــر آبــار ميــاه جديــدة وإنشــاء محطــات حتليــة امليــاه. كمــا تقــوم بتقــدمي خدمــات التخلــص مــن النفايــات الصلبــة، 
إضافــة لدورهــا املهــم واملتمثــل يف إعــداد اخملططــات الهيكليــة والتنظيميــة )زراعيــة، صناعيــة، عمرانيــة، وغيرهــا( ويغيــب عنهــا 

تقــدمي خدمــة ومتابعــة الصحــة والبيئــة، وإنشــاء املكتبــات العامــة واألنديــة الثقافيــة. 

انتخابات	الهيئات	احمللية

تعتبــر االنتخابــات مبثابــة مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن املواطنــني يف صناعــة القــرار، ومســاهمتهم يف رســم السياســة العامــة 
ــة(، وبغــض النظــر  ــة انتخابي ــة عملي ــة األهــم ألي ــة، )الغاي ــات احمللي التــي متــس حياتهــم مــن خــال ممثليهــم املنتخبــني يف الهيئ
ــاً مــن خــال إجــراء  عــن مســتوى ودور ومكانــة تلــك الهيئــة. وهنــاك غايــات أخــرى تتفــرع عــن الغايــة الرئيســية وتتحقــق ضمن
العمليــة االنتخابيــة مــن قبيــل نشــر الثقافــة الدميقراطيــة، ومتكــني النــاس مــن ممارســة حقوقهــم واختيــار ممثليهــم. وبالتالــي، 
الوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن الثقــة بــني اجلمهــور وقيادتــه. جــرت االنتخابــات للهيئــات احملليــة يف عامــي 2004 و2005 يف 
ــة دون غــزة يف عامــي 2012 و2017.  ــة الغربي ــد اقتصــر إجراؤهــا يف الضف ــرة االنقســام، فق شــطري الوطــن، ولكــن خــال فت
ــا النزاهــة الســيد أســامة نوفــل إلــى أن سياســة التعيــني يف الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة أضعفــت  وأشــار الباحــث يف قضاي
ثقــة اجملتمــع مبجالســها، خاصــة أنهــا تتأثــر بالتدخــات الفئويــة يف شــغل الوظائــف فيهــا وتأثــرت العاقــة بــني املواطــن والهيئــة 
احملليــة وتأثرهــا بالعاقــات الشــخصية والفئويــة السياســية واحلزبيــة، األمــر الــذي أدى إلــى شــيوع الوســاطة واحملســوبية يف 
العاقــات وأتــاح ممارســة التمييــز يف تقــدمي اخلدمــات مــن مواطــن آلخــر. كمــا أن ممارســة الســلطة التنفيذيــة يف عــزل وتعيــني 

رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات احملليــة جتعــل الرؤســاء واألعضــاء مســاءلني أمــام مــن عينهــم وليــس أمــام املواطنــني. 

مقابلة مع أسامة نوفل 2020/10/28م، خبير اقتصادي وباحث يف قضايا النزاهة واملساءلة.

تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل الهيئات احمللية يف قطاع غزة 2012م، االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان.
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ثانيًا: البيئة العامة لبلدية النصيرات 

ــاً مــن الشــمال وادي غــزة، ومــن  تقــع منطقــة النصيــرات ضمــن مــا تعــرف باملنطقــة الوســطى يف قطــاع غــزة، يحدهــا جغرافّي
ــج، والبحــر األبيــض املتوســط مــن الغــرب. ــدة، ومــن الشــرق منطقــة البري ــوب منطقــة الزواي اجلن

وتتألف مدينة النصيرات من عدد من األحياء الرئيسية، وتبلغ عشرين حّياً، وهي:

حيــث تبلــغ مســاحة منطقــة النصيــرات 9850 دومنــاً )9.85 كــم2( فقــط، وذلــك حســب احلــدود اإلداريــة ومتثــل 19% مــن مســاحة 
املنطقــة الوســطى التــي تبلــغ تقريبــاً 50كــم2، وتــوزع هــذه املســاحات كالتالي:

البنية	التحتية

تلعــب البنيــة التحتيــة دوراً أساســّياً يف تعزيــز نوعيــة احليــاة للمواطنــني، كمــا يعــد رفــع مســتوى البنيــة التحتية عمــًا حيوّياً للتحول 
االقتصــادي واالجتماعــي، إذ إن وجــود بنــى حتتيــة ذات كفــاءة متميــزة ومــردود عــاٍل يعتبــر مــن أهــم عناصــر جــذب االســتثمارات 
يف اجملــاالت الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة واخلدماتيــة، األمــر الــذي لــه تأثيــر علــى تنافســية القطاعــات اإلنتاجيــة. ويغطــي 
ــل واملواصــات،  ــاه، وقطــاع النق ــاء، وقطــاع املي ــة والكهرب ــة خمســة قطاعــات أساســية هــي: قطــاع الطاق ــة التحتي محــور البني

وقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وقطــاع البيئــة واســتدامتها.

48% مساحة املناطق السكنية.	 
1.49% مناطق صناعية.	 
32% مناطق زراعية.	 
3% املناطق السياحية والترفيهية كاملتنزهات واملناطق اخلضراء.	 
17% طرقات وشوارع، مباٍنٍ عامة، محطة توليد الطاقة، مقابر، آثار.	 

حي أرض قفة  حي مدرسة خالد بن
الوليد

K حي بلوك L حي بلوك

 حي أرض أبو سليم
الغربية

حي أرض مطر F حي بلوك حي اخمليم اجلديد

حي السوق والكلبوش حي أرض املفتي C حي بلوك حي أرض أبو مهادي

M حي بلوك حي مخيم 2 G حي بلوك حي أرض احلساينة

حي أبراج عني جالوت  حي أرض أبو سليم
الشرقية

حي منطقة اآلثار حي أرض اللوح

دراسة حول مخيم النصيرات من إعداد محمد املغاري مدير البلدية يف العام 2019م.
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وحســب رئيــس بلديــة النصيــرات الســيد إيــاد املغــاري، فــإن اجمللــس البلــدي يف بلديــة النصيــرات يســعى لتحســني بيئــة العمــل يف 
البلديــة مــن خــال حتديــد )5( مســارات لعمــل اجمللــس البلــدي: 

املســار	األول: ترتيــب البيــت الداخلــي وتعزيــز العاقــة مــع املوظفــني وحتفيزهــم وتفعيــل مبــدأ الثــواب والعقــاب وشــحذ الهمــم مبــا 
يخــدم مصلحــة العمــل واجلمهــور.

املسار	الثاني: تعزيز العاقة مع اجملتمع احمللي بكافة مكوناته وألوانه السياسية ومؤسساته املدنية واألهلية.
املسار	الثالث: حتقيق مبدأ العدالة واملساواة والنزاهة والشفافية داخل البلدية وخارجها.

املسار	الرابع: جلب الدعم واملشاريع لتحقيق مصلحة املواطن والتنمية اجملتمعية.
املســار	اخلامــس: تســيير العمــل اليومــي للبلديــة وإمتــام املهــام الرئيســية خاصــة املتعلقــة باألمــور احلياتيــة للمواطنــني يف مخيــم 

النصيــرات.
جنحــت البلديــة يف حتقيــق اختــراق ملمــوس علــى صعيــد املســارات اخلمســة يف 4 أشــهر مــن العمــل، وهــو مــا انعكــس علــى املــزاج 

العــام للمواطــن يف مخيــم النصيــرات.

ثالثًا: اإلطار القانوني الناظم لعمل بلدية النصيرات

قانون	الهيئات	احمللية	رقم	)1(	لسنة	1997

شــهد قطــاع احلكــم احمللــي تطــوراً إيجابّيــاً يف التوجــه الســريع نحــو نظــم احلكــم احمللــي احلديثــة ومــا يتبعهــا مــن إنشــاء هيئــات 
محليــة جديــدة، حيــث صــدر قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لســنة 1997 الــذي ينظــم العاقــة بــني احلكومــة مــن جانــب والهيئــات 
احملليــة ونطــاق عملهــا مــن جانــب آخــر، وقــد تضاعــف عــدد البلديــات يف فلســطني بنحــو أربعــة أضعــاف بعــد صــدور القانــون. 
صــدر قانــون الهيئــات احملليــة رقــم )1( لعــام 1997 الــذي أعطــى لــوزارة احلكــم احمللــي الصاحيــات اخلاصــة برســم السياســات 
ــة  ــم املشــاريع العام ــة وتنظي ــات احمللي ــف واختصاصــات الهيئ ــى وظائ ــة واإلشــراف عل ــس احمللي ــال اجملال ــررة ألعم ــة املق العام
وأعمــال امليزانيــات واإلجــراءات اخلاصــة بتشــكيل الهيئــات واإلشــراف واملتابعــة ملوازناتهــا، إضافــة ملتابعــة االنتخابــات اخلاصــة 

بهــا. 
ومــن الناحيــة اإلجرائيــة، يؤكــد الســيد حســن أبــو ريالــة الوكيــل املســاعد بــوزارة احلكــم احمللــي أن وزارة احلكــم احمللــي بغــزة ال 
تلــزم الهيئــات احملليــة بالتعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي بــرام اهلل، وخاصــة تلــك املتعلقــة بالتعديــات علــى 

القانــون للعــام 2018م. 

مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997م.

مقابلة هاتفية مع حسن أبو ريالة الوكيل املساعد بوزارة احلكم احمللي بغزة بتاريخ 2020/10/18م. مقابلة هاتفية مع حسن أبو ريالة الوكيل املساعد بوزارة احلكم احمللي بغزة بتاريخ 2020/10/18م.



13

نظام النزاهة المحلي في بلدية النصيرات

قانون	انتخاب	اجملالس	احمللية	رقم	)5(	لسنة	1996

صــدر قانــون رقــم )5( لســنة 1996 واملتعلــق بانتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة الفلســطينية. وينظــم هــذا القانــون عمليــة انتخــاب 
رؤســاء وأعضــاء الهيئــات احملليــة الفلســطينية، وبقــي هــذا القانــون حبــراً علــى ورق حتــى عــام 2004، حيــث جــرت انتخابــات 

جزئيــة لعــدد مــن الهيئــات احملليــة )26 هيئــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(.
وقــد أخــذ هــذا القانــون الوقــت الــكايف لتعديلــه، ومت حــذف العديــد مــن البنــود املهمــة مثــل )املؤهــل العلمــي للمرشــح لــكل مســتوى 

مــن مســتويات الهيئــات احملليــة، كمــا ألغــي بنــد يتعلــق بانتخــاب الرئيــس، واقتصــر انتخابــه مــن داخــل أعضــاء الهيئــة املنتخبــة. 

رابعًا: قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة ومكافحة الفساد يف بلدية النصيرات 

واقع	قيم	النزاهة	يف	بلدية	النصيرات

انتخاب	أعضاء	اجمللس	البلدي	

استقاللية	ومتثيل	اجمللس	البلدي

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

يقــول الدكتــور حســام أبــو شــاويش إن االنتخابــات غابــت عــن تشــكيل جميــع مجالــس بلديــة النصيــرات منــذ نشــأتها يف العــام 
1977م كلجنــة محليــة مــروراً بتحولهــا جمللــس قــروي يف العــام 1987م وانتهــاء بالقــرار الرئاســي يف العــام 1996م والقاضــي 
بتحويلهــا جمللــس بلــدي. ونصــت املــادة )3( مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997م علــى أن يتولــى إدارة الهيئــة احملليــة مجلــس 
ينتخــب رئيســه وأعضــاؤه انتخابــاً حــّراً ومباشــراً وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات. ولكــن نتيجــة لانقســام السياســي، فــإن 
وزارة احلكـــم احمللـــي تعتمــد نظــام التعيــني بديــًا لنظــام االنتخابـــات يف اختيـــار اجمللـــس البلـــدي، حيــث إن بلديــة النصيــرات منــذ 
نشــأتها يف العــام 1996م مبســمى مجلــس بلــدي، لــم تشــهد أيــة انتخابــات بلديــة، وكذلــك لـــم تكــن بلديــة النصيــرات ضمــن الهيئات 
احملليــة التــي أجنــزت فيهــا االنتخابــات البلديــة يف الفتـــرة 2006-2005م. وقــد تســلم اجمللــس البلــدي احلالــي مهامــه بتاريــخ 

2020/6/14م، حيــث جــاء تعيــني اجمللــس بقــرار مــن وزارة احلكــم احمللــي ومباركــة لــون سياســي واحــد.  

وفــق املــادة )3( مــن قانــون الهيئــات احملليــة 1997م، تعتبــر الهيئــة احملليــة شــخصية اعتباريــة ذات اســتقال مالــي حتــدد وظائفهــا 
وســلطاتها مبقتضــى أحــكام القانــون. يتولــى إدارة الهيئــة احملليــة مجلــس يحــدد عــدد أعضــاؤه وفقــاً لنظــام يصــدر عــن الوزيــر 
ــاً حــّراً ومباشــراً وفقــاً ألحــكام قانــون االنتخابــات. ولكــن يف  ــوزراء وينتخــب رئيســه وأعضــاؤه انتخاب ويصــادق عليــه مجلــس ال
ظــل عــدم إقامــة انتخابــات بلديــة منــذ العــام 1997م ببلديــة النصيــرات، فــإن السياســة املتبعــة هــي سياســة التعيــني، ولقــد مت 
تعيــني اجمللــس البلــدي احلالــي بتاريــخ 2020/6/14م بقــرار مــن وزارة احلكــم احمللــي بغــزة، ويتكــون اجمللــس مــن )13( عضــو 
مجلــس بلــدي مــن لــون سياســي واحــد بعــد رفــض الفصائــل الفلســطينية املشــاركة يف هــذه اجملالــس.  ويشــكل التمثيــل النســائي 
يف اجمللــس مــا نســبته 13%، حيــث يضــم اجمللــس املكلــف ســيدتني. أمــا بخصــوص الفئــات العمريــة ألعضــاء اجمللــس البلــدي، 

فتتــراوح أعمــار أعضــاء اجمللــس بــني )30-47( ســنة.

مقابلة مع حسام أبو شاويش، األستاذ املساعد بكلية فلسطني التقنية، شخصية اعتبارية من سكان مخيم النصيرات.
مرجع سابق، مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
مرجع سابق، مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
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هيكلية	وطاقم	العاملني
جيد متوسط ضعيف

 رئيــس اجمللــس البلــدي الســيد إيــاد املغــاري  يؤكــد يف مقابلــة معــه أنــه يعمــل وفقــاً للقوانــني واألنظمــة، وال يتعــرض اجمللــس ألي 
ضغوطــات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى القــرارات التــي يصدرهــا اجمللــس. وقــال إن هنــاك قــرارات رئيســية تقــع ضمــن السياســات 
العامــة التــي يتــم غالبــاً أخــذ قــرارات بهــا بالتشــاور مــع الفصائــل الفلســطينية كجــزء مــن النســيج اجملتمعــي، كذلــك يقــول رئيــس 
ــدي  ــس البل ــول عضــو اجملل ــه السياســي.  ويق ــات بســبب انتمائ ــرض أي موظــف ألي مضايق ــت تع ــم يثب ــه ل ــدي إن ــس البل اجملل
د. شــيماء أبــو خبيــزة إن أعضــاء اجمللــس اإلنــاث يقمــن بدورهــن كامــًا يف اجمللــس، ولهــن نفــس حضــور األعضــاء الذكــور يف 
اجمللــس، وكذلــك فإنهــن اســتلمن ملفــات مهمــة يف اجمللــس متثلــت يف اللجــان اجملتمعيــة، واإلعاميــة، باإلضافــة مللــف الصحــة 

والبيئــة، وملــف اجمللــس الشــبابي.  

ــرات )104(  ــة النصي ــرات، يعمــل يف بلدي ــة النصي ــة يف بلدي ــر الشــؤون اإلداري ــو شــملة مدي ــادت الســيدة ماجــدة أب ــا أف ــق م وف
موظفــني وموظفــات بعقــود دائمــة، وكذلــك يعمــل )9( موظفــني بعقــود ســنوية، وهنــاك )53( عامــًا بعقــود مؤقتــة. وتشــكل النســاء 
حوالــي 9% فقــط مــن مجمــل العاملــني يف البلديــة؛ حيــث يبلــغ عــدد النســاء العامــات بعقــود دائمــة يف البلديــة )9( نســاء وبعقــود 
مؤقتــة )6( نســاء فقــط. وأشــارت الســيدة ماجــدة أبــو شــملة مديــر الشــؤون اإلداريــة إلــى أن هــذا التمثيــل جيــد مقارنــة بالتمثيــل 
النســائي لبلديــات الوســطى، كذلــك لطبيعــة املهــام اخلطــرة واملهــام التــي حتتــاج لوجــود رجــال.  كمــا أكــدت مديــر الشــؤون 
اإلداريــة أن هنــاك وصفــاً وظيفّيــاً للموظفــني، ويتــم تقييــم األداء بشــكل ســنوي، وأن جميــع املــدراء وأعضــاء اجمللــس البلــدي الذيــن 
متــت مقابلتهــم أكــدوا أن الطواقــم العاملــة بالبلديــة حتتــاج للمزيــد مــن التعزيــز علــى صعيــد الــكادر البشــري لتتمكــن مــن تأديــة 

مهامهــا بالشــكل األمثــل.  

طــورت بلديــة النصيــرات هيكليتهــا، ومتــت املصادقــة عليهــا مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي، حيــث تضــم الهيكليــة )4( وحــدات 
رئيســية وهــي: )الوحــدة القانونيــة، ووحــدة خدمــات اجلمهــور، ووحــدة نظــم املعلومــات، باإلضافــة لوحــدة التنميــة واالســتثمار 

التــي لــم يتــم تفعيلهــا بســبب أزمــة البلديــة وشــح مواردهــا املاليــة(. 
كما أن الهيكلية تضم )6( دوائر هي:

الشؤون املالية، وتضم 4 أقسام: )احملاسبة واملصاريف، واملوازنة والتدقيق، واجلباية، واملشتريات(.	 
الشؤون اإلدارية، وتضم 3 أقسام: )املوارد البشرية، واخلدمات اإلدارية، واملستودعات واخملازن(.	 
العاقات العامة واإلعام، وتضم 3 أقسام: )العاقات العامة واإلعام، واملرافق، وجلان األحياء(.	 
الصحــة وامليــاه والصــرف الصحــي، وتضــم 5 أقســام: )النفايــات الصلبــة، والرقابــة الصحيــة، وامليــاه، والصــرف الصحــي، 	 

والكــراج والورشــة(.
الهندسة والتخطيط، وتضم 3 أقسام: )األبنية والتنظيم، والتخطيط احلضري، واملساحة(.	 
املشاريع، وتضم قسمني هما: )إدارة املشاريع والعطاءات واألشغال العامة(. 	 

مرجع سابق، مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
مقابلة مع شيماء أبو خبيزة عضو مجلس بلدي بلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.

مقابلة مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/05م.
مقابلة مع ماجدة أبو شملة، مدير الشؤون اإلدارية، بتاريخ 2020/10/25م.
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جيدتعيني	وترقية	املوظفني متوسط ضعيف

يقــول الســيد محمــد املغــاري مديــر البلديــة إن عمليــة التوظيــف يف البلديــة تخضــع للوائــح الناظمــة التــي حددهــا دليــل إجــراءات 
ــة،  ــة البلدي ــي ضمــن موازن ــم احملل ــن وزارة احلك ــة املعتمــدة م ــات واالحتياجــات الوظيفي ــد اإلحداثي ــد حتدي ــي، بع ــم احملل احلك
ويجــب أن حتصــل اإلعانــات علــى موافقــة وزارة احلكــم احمللــي قبــل أن تقــوم البلديــة بنشــرها عبــر مواقــع اإلنترنــت اخملتلفــة 

لهــذا العمــل، التــي تتمثــل باخلطــوات اإلجرائيــة التاليــة: 
إرسال خطاب نصي لوزارة احلكم احمللي بوجود شاغر وظيفي للموافقة.. 1
طلب تشكيل جلنة وظيفة تضم )ممثًا عن البلدية - ممثًا عن وزارة احلكم احمللي - ممثًا عن النقابة اخملتصة(.. 2
تقوم اللجنة املكلفة بوضع املهام واملسؤوليات والوصف الوظيفي والشروط الواجب توافرها يف املتقدم للوظيفة.. 3
اإلعان والنشر يف الوسائل الرسمية )صحيفة رسمية ملدة أسبوع( وعبر منصة البلدية على السوشال ميديا.. 4
تنعقد اللجنة للفرز وتأهيل املرشحني وفق رؤية اللجنة وقانون اخلدمة املدنية.. 5
يتم الترصيد واالعتماد من مجلس البلدية حسب توصيات اللجنة املكلفة.. 6

ــة  ــي وقانــون اخلدمــة املدني ــة الســيد محمــد املغــاري أن عمليــات التعيــني تخضــع ألنظمــة وزارة احلكــم احملل ــر البلدي أكــد مدي
بالرغــم مــن وجــود نظــام تعيــني خــاص بالهيئــات احملليــة ألن أنظمــة التعيــني اخلاصــة بالهيئــات احملليــة مــن وجهــة نظــره غيــر 
ــي  ــى املوقــع اإللكترون ــني عل ــه ضمــن األنظمــة والقوان ــني املشــار إلي ــأن نظــام التعي ــم ب ــر واضحــة، مــع العل ــا غي ــة ورؤيته مكتمل
اخلــاص بالتعيينــات يف البلديــة هــو نظــام موظفــي الهيئــات احملليــة 2009 معــدل 2018، وال توجــد أي إشــارة لقانــون اخلدمــة 
املدنيــة.  كمــا لوحظــت بعــض املمارســات الســلبية يف عمليــات التوظيــف داخــل البلديــة، حيــث خــا موقــع البلديــة مــن أي إعــان 
وظيفــي، أو قائمــة بالشــواغر الوظيفيــة، وكذلــك فــإن املواطــن محمــود الطويــل اشــتكى مــن تعيــني محــاٍم آخــر يف وظيفــة قانونــي 
بالبلديــة يف العــام 2019م، علمــاً بــأن املرشــح الــذي مت تعيينــه كان ترتيبــه الرابــع، وأنــه تقــدم بشــكوى للبلديــة وللحكــم احمللــي 
دون أن يتــم إنصافــه.  وعلــل الســيد محمــد املغــاري مديــر البلديــة مــا حصــل بــأن النتائــج مت تســريبها مــن قبــل جلنــة املقابــات 
قبــل اعتمادهــا مــن اجمللــس البلــدي وأن اجمللــس البلــدي أيضــاً الحــظ وجــود شــخص ضمــن اللجنــة تربطــه عاقــة عمــل باملرشــح 
ــاً حــدث أثنــاء املقابلــة، يف الوقــت الــذي كان فيــه التعيــني ضــرورة للبلديــة،  الــذي حصــل علــى املرتبــة األولــى وأن خلــًا إجرائّي
حيــث إن هنــاك قضايــا كانــت قيــد البــت يف احملاكــم، إذ اضطــرت إدارة البلديــة للتعيــني وفــق استشــارة بعــض املعرفــني بقــدرات 
املتقابلــني، وكذلــك هنــاك تدخــل مــن وزارة احلكــم احمللــي فيمــا يتعلــق بقضايــا الترقيــات مبــا يحــد مــن ســلطة البلديــات ويحــد 

مــن صاحياتهــا واســتقاليتها، باإلضافــة إلــى أن بعــض ترقيــات وزارة احلكــم احمللــي قــد تتجــاوز قانــون الهيئــات احملليــة. 

مرجع سابق، مقابلة مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/05م.
/https://nuseirat.ps املوقع اإللكتروني لبلدية النصيرات

اتصال هاتفي مع محمود الطويل، مواطن له شكوى على عملية التوظيف يف العام 2019م، تاريخ املقابلة الهاتفية 2020/10/25م.
مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.
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ضوابط	النزاهة	للعاملني	يف	البلدية	وملقدمي	اخلدمات	العامة	من	شركات	القطاع	اخلاص	

إجراءات	الشراء	والعطاءات	

ــني  ــع العامل ــى جمي ــة ســلوك ومت تعميمهــا عل ــة مدون ــه توجــد بالبلدي ــرات الســيد محمــد املغــاري إن ــة النصي ــر بلدي ويقــول مدي
بالبلديــة وعقــد ورش عمــل للتوعيــة بهــا وبأهميتهــا لتعزيــز قيــم النزاهــة بالبلديــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة احلكــم احمللــي، ولكــن 
أكــد العديــد مــن املوظفــني عــدم توقيعهــم علــى هــذه املدونــة، وعــدم كفايــة التدريبــات املتعلقــة بهــا، وكذلــك لــم يعثــر الباحــث علــى 

هــذه املدونــة علــى موقــع البلديــة اإللكترونــي أو مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــا يعنــي أن هــذه املدونــة ليســت منشــورة. 
وأعــرب العديــد مــن املوظفــني ومديــر البلديــة محمــد املغــاري عــن حاجــة العاملــني يف البلديــة للمزيــد مــن الــورش والتدريبــات ذات 
العاقــة بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة. ومــن خــال مجموعــة املقابــات مــع موظفــي البلديــة، أكــدوا أن رئيــس اجمللــس البلــدي 
اجلديــد قــام بإصــدار تعليمــات جلميــع العاملــني بعــدم تلقــي أي هدايــا مــن املتعاملــني مــع البلديــة، كمــا أكــدوا أن رئيــس البلديــة 
قــام بــرد هديــة جــاءت علــى هيئــة »حلــوان« بعــد إمتــام معاملــة إحــدى املنشــآت التجاريــة يف النصيــرات، ويف املقابــل، لــم يجــد 
الباحــث أي قــرار مــن رئيــس اجمللــس البلــدي بحظــر هــذا اإلجــراء وحتديــد العقوبــات علــى مخالفــة القــرار، وأكــد الســيد محمــد 
املغــاري مديــر البلديــة أن الــوازع األخاقــي هــو احملــرك الرئيســي لالتــزام بالنزاهــة، وأنــه لــم تثبــت أي مخالفــات أو شــكاوى 
ــزام  ــك فــإن االلت ــرات. وكذل ــة النصي ــني يف بلدي ــح مــن املنصــب ألي مــن العامل ــر املشــروع أو الترب ــا الكســب غي متعلقــة بقضاي
بعناصــر مدونــة الســلوك لــم يدخــل يف عمليــة التقييــم الوظيفــي للعاملــني، وكذلــك فــإن مــزودي اخلدمــات بالبلديــة لــم يطلعــوا 
أساســاً علــى مدونــة الســلوك الوظيفــي، باإلضافــة إلــى أن هــذه املدونــة لــم تتضمــن أيــة إجــراءات متعلقــة مبــزودي اخلدمــات 

مــن القطــاع اخلــاص. 

وفقــاً ملــا يقولــه الســيد خليــل إســماعيل مديــر دائــرة الهندســة واملشــاريع بخصــوص عطــاءات املشــاريع بعــد موافقــة املانــح علــى 
تنفيــذ املشــروع، يتــم اإلعــان عــن العطــاءات يف صحيفــة فلســطني ملــرة واحــدة باللغــة العربيــة يف املناقصــات الصغيــرة )أقــل 
مــن 200 ألــف شــيقل(، ويف صحيفتــني وملــدة يومــني وباللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة يف حــال املشــروعات الكبيــرة. ويتــم تشــكيل 
جلنــة لفتــح املظاريــف بقــرار مــن رئيــس البلديــة، وتتكــون مــن ممثلــني عــن )الدائــرة املاليــة، والدائــرة القانونيــة، ودائــرة املشــاريع، 
وأحيانــاً ينضــم لهــم عضــو مــن اجمللــس البلــدي أو مديــر البلديــة( بحضــور ممثلــني عــن مقدمــي العطــاءات. وتتــم الترســية بنــاًء 
علــى الســعر األقــل بعــد اســتيفاء الشــروط الفنيــة والقانونيــة، مــع األخــذ باالعتبــار أن التقييــم يكــون علــى ســعر الوحــدة. وأشــار 
الســيد خليــل إســماعيل إلــى أنــه لــم يصــل للبلديــة أي اعتــراض مــن املقاولــني أو املورديــن علــى ترســية أي عطــاء، موضحــاً أن 
االعتراضــات ميكــن تقدميهــا للدائــرة املعنيــة أو لقلــم اجلمهــور.  ويقــول الســيد خليــل إســماعيل إن قســم إدارة املشــاريع يقــوم 
ــني  ــاول ب ــر املق ــم تخيي ــة، يت ــرات البلدي ــة للمشــروع، ويف حــال انخفــاض الســعر بشــكل الفــت عــن تقدي ــرات أولي بإعــداد تقدي
االنســحاب أو االســتكمال، علمــاً بــأن املنســحب يحــرم مــن دخــول عطــاءات البلديــة ملــدة عامــني.  كذلــك يتــم اســتثناء العطــاءات يف 
حــال مخالفتهــا ألي بنــد مــن بنــود العطــاء، وال توجــد كفــاالت دخــول عطــاء للعطــاءات الصغيــرة، ولكنهــا تُطلــب يف حــال العطــاءات 
الكبيــرة. وبعــد الترســية، يتــم إرســال كافــة الوثائــق لصنــدوق إقــراض ومتويــل البلديــات، الــذي يراجــع وثائــق العطــاء ويقــوم مبنــح 

البلديــة قــراراً بعــدم املمانعــة علــى الترســية، وهــو مــن يقــوم بالدفــع للمقــاول وفــق شــروط العطــاء. 

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

مرجع سابق، مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.
مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.

مرجع سابق، مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.

مرجع سابق، مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.
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ويقــول الســيد محمــد منصــور مديــر الدائــرة املاليــة بالبلديــة إنــه يوجــد يف بلديــة النصيــرات قســم مشــتريات يعمــل بــه ثاثــة 
موظفــني، وتوجــد جلنــة عطــاءات ومشــتريات مت تشــكيلها بقــرار مجلــس بلــدي، وتشــرف عليهــا الدائــرة املاليــة بالبلديــة وتخضــع 
للنظــام املالــي للهيئــات احملليــة ونظــام التوريــد وقانــون العطــاءات واللــوازم العامــة لألنظمــة والتشــريعات ودليــل إجــراءات الشــراء 
وتوريــد األعمــال الصــادر مــن وزارة احلكــم احمللــي، وتتركــز مهــام جلنــة املشــتريات والعطــاءات علــى إعــداد املناقصــات الصغيــرة 

واملمارســات وجتميعهــا وفــض مظاريفهــا بحضــور الشــؤون القانونيــة.  
ويؤكــد املديــر املالــي أن عــدد العاملــني يف الدائــرة املاليــة )13( موظفــاً، منهــم )5( موظفــني حتــت مســمى قــراء عــداد، مؤكــداً أن 
هنــاك )3( موظفــني مــن الدائــرة مفروزيــن علــى قســم املشــتريات الــذي يتبــع للدائــرة املاليــة، وأن إجــــراءات عمليــــات الشــــراء 
واســــتدراج العــــروض تتســم بالشــفافية، وتتــم وفــق األنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا يف الهيئــات احملليــة بالقطــاع، مؤكــداً أن فتــح 
املظاريــف املتعلقــة بالعطــاءات يتــم بحضــور ممثــل عــن وزارة احلكــم احمللــي وجلنــة العطــاءات املشــكلة مــن رئيــس اجمللــس البلــدي 
وبعضويــة أحــد أعضــاء اجمللــس البلــدي، كمــا يقــول إن إيــداع العطــاءات يف صنــدوق العطــاءات يتــم قبــل ســاعتني مــن جلســة 
فــض املظاريــف العلنيــة مبشــاركة ممثلــني عــن مقدمــي العطــاءات.  وتقــــوم الدائــــرة املاليــــة مبتابعــــة طلــــب دفعــــات ماليــــة مــــن 
البلديــــة، ويجــــري تدقيقهــــا وصرفهــــا حســــب األصــــول، ويقول الســيد خليل إســماعيل إنه عنــــد االنتهــــاء مــــن املشــــروع، يتــــم 
تشــــكيل جلنــــة مهمتهــا األساســية التحقــق مــن إجنــاز املشــروع وفــق الشــروط املوضحــة يف كراســة العطــاء، وتقــدمي تقريــر حــول 
مــدى التــــزام الشــــركة بشــــروط العقــــد، ويؤكــد علــى احتفــاظ دائــرة الهندســة واملشــاريع مبلــف خــاص بــكل عطــاء ضمــن أرشــيف 

العطــاءات يف الدائــرة ألغــراض التدقيــق.

علــى الرغــم مــن أن إفــادة البلديــة أشــارت إلــى أن املوقــع اإللكترونــي للبلديــة يحتــوي علــى كافــة البيانــات واملعلومــات الازمــة 
للمواطنــني، إال أنــه لوحــظ أثنــاء إعــداد الدراســة أن املوقــع اإللكترونــي مغلــق للصيانــة والتطويــر منــذ مــا يزيــد علــى شــهرين، 
وقــد بــرر اجمللــس البلــدي األمــر بأنــه يجــري العمــل علــى إطــاق تطبيــق يســاعد املواطنــني علــى التواصــل الفعــال مــع البلديــة، وأن 
املوقــع مت إيقافــه ألغــراض تطويــره، وقامــت البلديــة بتفعيــل املوقــع القــدمي بتاريــخ 2020/10/17م ليكــون بوابــة للمواطنــني حلــني 
إصــدار املوقــع اإللكترونــي بحلتــه اجلديــدة. كذلــك لــم يجــد الباحــث علــى املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالبلديــة مــا يشــير للهيكليــة 
اإلداريــة اجلديــدة للبلديــة، يف حــني أن البلديــة تنشــر التقاريــر املاليــة الشــهرية والســنوية وتقريــر املدقــق اخلارجــي باإلضافــة 
للقوانــني واألنظمــة الناظمــة لعمــل اجمللــس البلــدي، باإلضافــة ملدونــة الســلوك، وكذلــك تشــكيل اجمللــس البلــدي اجلديــد وموازنــة 
ــة اخلاصــة  ــات رئيســية متعلقــة باإلفصــاح عــن الهيكلي ــة خان ــه احلالي املواطــن للعامــني 2018 و2019، وال يضــم املوقــع بصورت

بالبلديــة، أو قيمــة الرســوم املتعلقــة بإجــراءات البلديــة، وكذلــك ال يوجــد أي ذكــر للجــان األحيــاء وممثليهــا.

واقع	مبادئ	الشفافية	يف	بلدية	النصيرات

آليات	عمل	البلدية	
جيد متوسط ضعيف

مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.
مرجع سابق، مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.

مرجع سابق، مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م 
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جيدنشر	املوازنة	 متوسط ضعيف

مــن خــال االطــاع علــى املوقــع الرســــمي لبلديــــة النصيــرات، تنشــر البلديــة علــى موقعهــا التقاريــر املاليــة الشــهرية والســنوية 
وموازنــات األعــوام الســابقة، وكذلــك متــت إضافــة موازنــة املواطــن ملوقــع البلديــة اإللكترونــي، باإلضافــة لتقريــر املدقــق اخلارجي، 
وتظهــر األرقــام املاليــة أن املصاريــف اإلداريــة والرواتــب مثلــت 68% مــن موازنــة بلديــة النصيــرات، وأن إجمالــي اإليــرادات املتوقع 

بنــاء علــى املوازنــة 22.7 مليــون شــيقل للعــام 2019م. 
أمــا علــى صعيــد األرقــام الفعليــة، فبلغــت إيــرادات البلديــة للعــام 2019 قرابــة )19.3( مليــون شــيقل )قرابــة 13 مليــون شــيقل مــن 
اإليــرادات التشــغيلية غيــر الربحيــة، وقرابــة )2( مليــون شــيقل مــن األنشــطة الربحيــة )املشــاريع(، والباقــي قرابــة )4.3( مليــون 
شــيقل مــن األنشــطة اإلمنائيــة، مبــا يعنــي حتقــق مــا نســبته 85% مــن إيــراد املوازنــة. كمــا بلــغ الديــن العــام )متراكــم( للبلديــة 
علــى املواطنــني )67.6( مليــون شــيقل، يف حــني أن املســتحق علــى املواطنــني بلــغ )60.4( مليــون شــيقل، حســب آخــر تقريــر مالــي 

لشــهر 2020/9.  

الشكل رقم )1( موازنة املواطن، بلدية النصيرات للعام 2019م

/https://nuseirat.ps املوقع اإللكتروني لبلدية النصيرات
/https://nuseirat.ps املوقع اإللكتروني لبلدية النصيرات
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آليات	جمع	الضرائب	والرسوم	

شفافية	العطاءات	واملشتريات	

شفافية	اإلدارة	

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

يف الوقــت الــذي تعلــن فيــه بلديــة النصيــرات عــن تســــعيرة امليــاه عبــر فاتــورة امليــاه املصــدرة وتتمتــع رســوم التراخيــص والتنظيــم 
بقــدر عــاٍل مــن الوضــوح، إال أن هنــاك عــدم ثبــات يف احتســاب رســــوم احلــــرف والصناعــــات، فقيمــــة الرســــوم محــــددة ومعلنــــة 
حســــب النظــــام، ولكــن نتيجــة جائحــة كورونــا وبعــد حريــق النصيــرات، يقــوم قســم احلــرف والصناعــات بالتعامــل مــع اجلمهــور 
بطريقــة تيســر عليهــم عمليــة التســجيل والترخيــص وفــق تقديــر القســم الــذي يأخــذ باالعتبــار حجــم الضــرر الواقــع علــى صاحــب 
احلرفــة، فيمــا يطالــب املواطنــون بوضــع معيــار ومنشــور موحــد لتحديــد مســتوى الضــرر ومســتوى اإلعفــاء أو إجــراءات التســاهل.  
وأشــار الســيد محمــد املغــاري إلــى أن هنــاك قــراراً بنقــل اإلشــراف علــى املهــن اخلطــرة لــوزارة احلكــم احمللــي مباشــرة، مبــا ســبب 
بعــض التأخيــر للكثيــر مــن أصحــاب العاقــة، وكذلــك فــإن هنــاك بعــض احلــرف مت اســتثناؤها مــن رســوم األشــغال اخلاصــة 

بالبلديــة، مثــل شــركات االتصــاالت التــي تعمــل يف اخمليــم .

يتــم اإلعــان عــن العطــاءات واملشــتريات علــى موقــع البلديــة ومواقــع السوشــال ميديــا،  وكذلــك يف صحيفــة فلســطني ملــرة 
ــة  ــرة )أقــل مــن 200 ألــف شــيقل(، ويف صحيفتــني وملــدة يومــني وباللغتــني العربي ــة يف املناقصــات الصغي واحــدة باللغــة العربي
واإلجنليزيــة يف حــال املشــروعات الكبيــرة. ويتــم تشــكيل جلنــة لفتــح املظاريــف بحضــور جلنــة يشــكلها رئيــس البلديــة وبحضــور 
ممثلــني عــن مقدمــي العطــاءات. ويتــم التوقيــع علــى احملاضــر وإبــاغ الفائزيــن دون نشــر نتائــج الترســية علــى مواقــع ومنصــات 

البلديــة اإللكترونيــة.

مــن خــال االطــاع علــى املوقــع الرســــمي لبلديــــة النصيــرات، تبــــني أن البلديــــة قامــــت بنشــــر اخلطــــة اإلســتراتيجية وأخبــــار 
ونشــــاطات اجمللــــس احمللــــي، باإلضافــــة إلــــى قــــرارات اجمللــــس اخلاصــــة بالتنظيــــم بشــــكل محــــدث، وقد قام اجمللس البلدي 
ــى صفحــة  ــر الباحــث عل ــم يعث ــن ل ــي، ولك ــع اإللكترون ــى املوق ــري عل ــة كإجــراء تطوي ــع البلدي ــى موق ــة الســلوك عل بنشــر مدون

لإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة علــى موقــع البلديــة. 
فيمــا يتعلــق بأنظمــة احلــرف والصناعــات، يؤكــد الســيد مصبــاح صيــدم رئيــس قســم احلــرف والصناعــات ببلديــة النصيــرات أن 
قســم احلــرف والصناعــات ببلديــة النصيــرات يشــرف علــى قرابــة )2000( مؤسســة حرفيــة مرخصــة يف البلديــة، ويتــم العمــل 
يف هــذا القســم وفــق التعليمــات واإلجــراءات التــي تقرهــا البلديــة ووفــق أنظمــة ولوائــح الســلطة الفلســطينية التــي تشــرف علــى 
تنفيذهــا وزارة احلكــم احمللــي، ويتــم تنظيــم العمــل داخــل القســم وفــق قانــون الهيئــات احملليــة 1997م. وقــد زاد االهتمــام بهــذا 
القســم مــن بلديــة النصيــرات بعــد حريــق النصيــرات 2020م، وتغيــرت النظــرة لهــذا القســم مــن قســم جبايــة لقســم حيــوي يجــب 
تفعيــل دوره للقيــام باملهــام املنوطــة بــه وفــق القانــون، ومبــا يضمــن حمايــة اجملتمــع احمللــي وأصحــاب احلــرف، كذلــك مت تشــديد 
إجــراءات الرقابــة واملتابعــة علــى احلــرف. ويعانــي القســم يف الوقــت احلالــي مــن ضعــف الــكادر البشــري وحاجتــه للتأهيــل. وتتــم 

جبايــة رســوم احلــرف وفــق نظــام رســوم احلــرف والصناعــات املعــدل للعــام 2019م. 

مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.
مقابلة مع مصباح صيدم رئيس قسم احلرف والصناعات بتاريخ 2020/10/8م.

 https://www.facebook.com/pal.nuseirat/posts/2516926225004283 رابط إعان عطاء تلزمي سوق النصيرات
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يقــول الســيد محمــد منصــور مديــر الدائــرة املاليــة بالبلديــة إن هيكليــة البلديــة الوظيفيــة حتــدد آليــة املســاءلة الداخليــة وفــق 
التسلســل اإلداري، وبإشــراف مــن اجمللــس البلــدي.  ويؤكــد املهنــدس خليــل إســماعيل مديــر دائــرة الهندســة واملشــاريع أن مــزودي 
اخلدمــات يخضعــون للرقابــة اخلاصــة بالقســم أو الدائــرة اخملتصــة، فمثــًا، يتــم اإلشــراف علــى املقاولــني املتعاقديــن مــع 
البلديــة مــن خــال مهنــدس البلديــة )مهنــدس املوقــع(، الــذي بــدوره يرفــع تقريــره ملديــر املشــروع، الــذي يخضــع إلشــراف دائــرة 
املشــاريع، ويتــم إرفــاق هــذا التقريــر ضمــن التقاريــر الشــهرية املرفوعــة للمجلــس البلــدي. كذلــك فــإن دائــرة املشــاريع تخصــص 
ملّفــاً خاّصــاً لــكل مشــروع يحتــوي علــى كل التقاريــر الدوريــة اليوميــة واألســبوعية والشــهرية، وتتــم بشــكل مباشــر مطابقــة نســب 
اإلجنــاز وفــق اجلــدول الزمنــي للمشــروع. ويف ظــل تعطــل دائــرة الرقابــة الداخليــة يتولــى اجمللــس البلــدي اإلشــراف علــى ضبــط 
اجلــودة للخدمــة املقدمــة للجمهــور، خاصــة فيمــا يتعلــق باإلشــراف واملتابعــة والتدقيــق للمعامــات املاليــة.  كذلــك فــإن هنــاك 
اللجنــة الهندســية وجلنــة التعويضــات تتابــع أمــور املشــاريع ومــزودي اخلدمــات والتعويضــات وتســهيل أي عقبــات تواجــه العمــل 

مــع مــزودي اخلدمــات.  

حســب رئيــس اجمللــس البلــدي الســيد إيــاد املغــاري، فــإن تقاريــر يوميــة تصــدر مــن األقســام والدوائــر ببلديــة النصيــرات، ويقــوم 
مديــر مكتــب رئيــس اجمللــس البلــدي بتلخيــص هــذه التقاريــر، ويقــدم تقريــراً يومّيــاً لعمــل هــذه األقســام والدوائــر لرئيــس اجمللــس 
البلــدي، وكذلــك فــإن هنــاك تقاريــر شــهرية تصــدر مــن كافــة األقســام والدوائــر، ويــوزع التقريــر علــى أعضــاء اجمللــس البلــدي 
وتتــم مناقشــته خــال اجتمــاع اجمللــس البلــدي للوقــوف علــى نســب اإلجنــاز واالنحرافــات عــن اخملطــط لــه.  كذلــك فــإن هنــاك 
اجتماعــاً أســبوعّياً للدوائــر العاملــة يف البلديــة مــع رئيــس اجمللــس البلــدي ملناقشــة ســير األعمــال يف البلديــة ومناقشــة اإلجنــازات 
والقــرارات، وللوقــوف علــى أهــم املشــاكل ومعاجلتهــا.  وبخصــوص احلــرف والصناعــات، يفيــد الســيد مصبــاح صيــدم رئيــس 
قســم احلــرف والصناعــات ببلديــة النصيــرات بــأن هنــاك جلنــة متخصصــة مشــكلة مــن اجمللــس البلــدي مهمتهــا الرئيســية 
التفتيــش واملتابعــة علــى احلــرف والصناعــات، وتقــوم اللجــان برفــع تقريــر يومــي للشــؤون القانونيــة، التــي بدورهــا تناقشــه مــع 

اجمللــس البلــدي، كذلــك هنــاك تقريــر شــهري يقدمــه القســم يوضــح نســب اإلجنــاز. 

واقع	نظم	املساءلة	ببلدية	النصيرات

اإلشراف	على	اخلدمات	ومساءلة	مزودي	اخلدمات	

التقارير	الدورية	للمجلس	البلدي	

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

مرجع سابق، مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.
مرجع سابق، مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.

محضر اجتماع اجمللس البلدي جلسة رقم )2( بتاريخ 2020/6/17م.
مرجع سابق، مقابلة  مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.

مرجع سابق، مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.
مرجع سابق، مقابلة مع مصباح صيدم رئيس قسم احلرف والصناعات بتاريخ 2020/10/8م. 

مرجع سابق، مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.
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نظام	الشكاوى	واالعتراض	على	قرارات	اجمللس	

التدقيق	والرقابة	الداخلية			

جيد متوسط ضعيف

يفيــد الســيد يحيــى أبــو شــمالة رئيــس قســم مركــز خدمــات )قلــم( اجلمهــور بــأن قســم قلــم اجلمهــور هــو املســؤول عــن اســتقبال 
شــكاوى اجلمهــور والتعامــل معهــا، وفــق إجــراءات تتمثــل بتقــدمي املشــتكي شــكوى مكتوبــة لقلــم اجلمهــور، ثــم يقــوم موظفــو قلــم 
اجلمهــور بدراســة الشــكوى والتحقــق منهــا مــن خــال توجيههــا للقســم املعنــي، ويقــوم القســم املعنــي بزيــارة ميدانيــة للتحقــق مــن 
صحــة الشــكوى واملعاينــة، وإذا كانــت الشــكوى بســيطة، يتــم التعامــل معهــا بشــكل فــوري، وإذا كانــت الشــكوى كبيــرة، يتــم التعامــل 
معهــا وفــق األولويــات واملوازنــة وخطــة البلديــة اإلســتراتيجية، ثــم يتــم إرســال تغذيــة راجعــة لقســم قلــم اجلمهــور. كذلــك يوجــد 
يف القســم ســجل للشــكاوى يتــم مــن خالــه احتســاب نســب اإلجنــاز، )عــدد الشــكاوى، ومــا مت حلــه منهــا(. وبلغــت نســبة اإلجنــاز 
حوالــي )75%(.  ومــن خــال اطــاع الباحــث علــى هــذه الســجات، تبــني أن بلديــة النصيــرات تعاملــت يف العــام احلالــي مــع عــدد 
1007 شــكاوى خــال الفتــرة مــن 2020/1/1م إلــى 2020/11/30م، متحــورت معظــم الشــكاوى حــول قضايــا متعلقــة مبوضوعــات 

الصــرف الصحــي، والتعديــات، واملــكاره، وإنــارة الشــوارع، وصيانــة الشــوارع. 
وقــد الحــظ الباحــث عــدم وجــود صنــدوق شــكاوى بالبلديــة، إال أن رئيــس قســم قلــم اجلمهــور الســيد يحيــى أبــو شــمالة يؤكــد أن 
موقــع القســم يف الطابــق األرضــي ويف واجهــة البلديــة يســهل عمليــة وصــول الشــكاوى للقســم، وأن القســم يتبــع سياســة البــاب 
املفتــوح، كذلــك أكــد الســيد محمــد املغــاري مديــر البلديــة أن البلديــة تعكــف علــى إطــاق تطبيــق جــوال خلدمــات البلديــة، كمــا 
تعكــف علــى تطويــر موقــع الويــب اخلــاص بالبلديــة.  كمــا شــهد إنشــاء املدينــة الصناعيــة شــمال النصيــرات اعتراضــات مــن ســكان 
املنطقــة، ومت حــل هــذه اإلشــكالية بالتواصــل مــع جميــع األطــراف ذات العاقــة باملنطقــة، ولكــن هــذا األمــر اســتغرق وقتــاً كبيــراً 

وجهــداً كبيــراً مــن اجمللــس البلــدي.

تتضمــن هيكليــة بلديــة النصيــرات مســمى وظيفــي »الرقابــة الداخليــة«، لكــن هــذا املنصــب مــا زال شــاغراً حتــى اآلن وغيــر مفعــل 
بســبب نقــص مــوارد البلديــة وضعــف اجلبايــة والتحصيــل، وفــق مــا أكــد مديــر بلديــة النصيــرات الســيد محمــد املغــاري.  ويؤكــد 
ــاً يتبــع الدائــرة املاليــة ويعمــل بعقــد ســنوي، وأن مســؤولية  مديــر الدائــرة املاليــة الســيد محمــد منصــور أن هنــاك مدققــاً مالّي
تدقيــق العمليــات املاليــة هــي مســؤولية الدائــرة املاليــة بالبلديــة، ويضــاف تقريــر املدقــق املالــي ضمــن التقاريــر الشــهرية للمجلــس 
البلــدي. وتقــوم وزارة احلكــم احمللــي مبراجعــة تقاريــر التدقيــق املالــي يف البلديــة خــال جوالتهــا الرقابيــة.  وتنبــع أهميــة التدقيــق 
الداخلــي كجــزء رئيســي لضمــان ســامة العمــل اإلداري يف البلديــة دون التمييــز بــني املناصــب، حيــث يخضــع املدقــق الداخلــي 
إلشــراف مباشــر مــن رئيــس اجمللــس البلــدي، وغيــاب هــذا الــدور يضعــف مــن بيئــة املســاءلة داخــل البلديــة وينعكــس ســلباً علــى 

اخلدمــات املقدمــة للجمهــور.

جيد متوسط ضعيف

مقابلة مع يحيى أبو شمالة مدير مركز خدمات )قلم( اجلمهور بتاريخ 2020/10/8م.
مرجع سابق، مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.

مرجع سابق، مقابلة مع يحيى أبو شمالة مدير مركز خدمات )قلم( اجلمهور بتاريخ 2020/10/8م.
مرجع سابق، مقابلة  مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
مرجع سابق، مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.
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جيدواقع	نظم	التدقيق	والرقابة	اخلارجية	 متوسط ضعيف

تخضع بلدية النصيرات لرقابة خارجية رسمية من كل من وزارة احلكم احمللي، وديوان الرقابة املالية واإلدارية.
	 على	صعيد	وزارة	احلكم	احمللي	

ــى أداء هيئــات  ــي تقــوم بالرقابــة عل ــي، أن وزارة احلكــم احملل ــة، وكيــل مســاعد وزارة احلكــم احملل يؤكــد الســيد حســن أبــو ريال
احلكــم احمللــي، ومنهــا بلديــة النصيــرات، حيــث جتــري الــوزارة جــوالت تفتيشــية عشــوائية ودوريــة، وتقــوم أيضــاً بتدقيــق كافــة 
التقاريــر املرســلة مــن البلديــة، بهــدف إعــداد تقريــر شــامل عــن أداء البلديــة ورفــع توصياتهــا للبلديــة.  كذلــك فــإن عمليــة الرقابــة 

والتدقيــق تركــز علــى أربعــة موضوعــات رئيســية صنفهــا الســيد طــارق بــركات مــن وزارة احلكــم احمللــي بالتالــي:
التقييــم اإلداري: مــن خــال متابعــة شــؤون املوظفــني يف البلديــة مــن حيــث التعيينــات والترقيــات والرواتــب وعقــود العاملــني فيهــا، 
وقــد أشــارت التقاريــر الرقابيــة يف هــذا اجلانــب إلــى وجــود انحــراف يف ملــف الترقيــات، حيــث اقتصــرت الترقيــات علــى الفئــات 
الوظيفيــة العليــا يف البلديــة، مــع إهمــال الفئــات العاديــة مــن املوظفــني، كذلــك أشــارت التقاريــر إلــى قصــور الــدورة املســتندية 
للمعامــات اخلاصــة باجلمهــور مثــل )خلــو الطــرف الــذي يتــم مــن بعــض مســؤولي البلديــة دون تنســيق بــني الدوائــر اخملتلفــة يف 

البلدية(.
التقييــم	املالــي: تعتمــد وزارة احلكــم احمللــي علــى إجــراء تقييــم ســنوي للتقاريــر املاليــة الســنوية، باإلضافــة إلــى جــوالت تقييميــة 
خــال العــام تشــتمل علــى )إقفــال احلســابات، ومعامــات رخــص البنــاء وامليــاه، وغيرهــا(، وقــد أشــارت التقاريــر إلــى أن نســب 

التــزام بلديــة النصيــرات باإلجــراءات واألنظمــة املاليــة يف حــدود %80.
التقييــم	القانونــي: تهتــم وزارة احلكــم احمللــي بالتقييــم القانونــي إلجــراءات متلــك العقــارات واألراضــي، والرخــص الصــادرة عــن 

البلديــة بهــذا الصــدد، وتتــم هــذه اإلجــراءات وفــق اللوائــح واألنظمــة وبنســبة التــزام 100% مــن البلديــة.
التقييــم	الفنــي:	جتــري عمليــات تقييــم للمخططــات الهندســية احملليــة لفحــص مــدى التــزام البلديــة بهــا، حيــث أشــارت التقاريــر 

إلــى أن هنــاك التزامــاً واضحــاً باملعاييــر الفنيــة والهندســية.
يفيــد الســيد طــارق بــركات مــن وزارة احلكــم احمللــي إلــى أن التقاريــر الرقابيــة الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي تقاريــر غيــر 
ــس  ــوزراء، واجملل ــس ال ــة جملل ــة العام ــي، واألمان ــم احملل ــل وزارة احلك ــات وهــي: )وكي ــى )3( جه منشــورة، ويقتصــر إرســالها عل

التشــريعي(. 

	 على	صعيد	ديوان	الرقابة	املالية	واإلدارية		

ويؤكــد الســيد أشــرف أبــو موســى مســؤول ملــف الرقابــة علــى الهيئــات احملليــة بديــوان املوظفــني أن ديــوان الرقابــة املاليــة 
ــات باألنظمــة والتعليمــات والقوانــني اخلاصــة  ــزام البلدي ــة حــول مــدى الت ــة وإداري ــة مالي ــر رقابي ــة يقــوم بإعــداد تقاري واإلداري
بعملهــا مــن حيــث )تقييــم االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات والقوانــني، وتقييــم احلوكمــة، والتقييــم اإلداري، والتقييــم املالــي(. وركــز 
تقريــر الديــوان للعــام 2019م علــى أداء البلديــة املالــي واإلداري والتنظيــم واحلــرف والصناعــات واســتغال األراضــي، واملشــاريع، 

والوقــود، وهــدر املــال العــام، واجمللــس البلــدي. 

مقابلة هاتفية مع حسن أبو ريالة وكيل مساعد وزارة احلكم احمللي بتاريخ 2020/10/20م.
مقابلة هاتفية مع طارق بركات من وزارة احلكم احمللي بتاريخ 2020/10/28م.

مقابلة هاتفية مع أشرف أبو موسى، مسؤول ملف الرقابة على الهيئات احمللية، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2020/10/28م.
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يؤكــد الســيد حســام أبــو عنــزة مفتــش ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه خــال جولــة التفتيــش املالــي واإلداري لديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة علــى بلديــة النصيــرات، مت اكتشــاف مجموعــة مــن االنحرافــات اإلداريــة وعــدم االلتــزام باألنظمــة والقوانــني 
ألســباب تعــود إلــى قلــة اإلمكانيــات، مــا أدى إلــى قصــور يف األداء وبعــض اإلخفاقــات يف تنفيــذ خطــط البلديــة، وكذلــك بســبب 
عــدم التعاطــي الــكايف مــن اجلمهــور مــع إجــراءات البلديــة. كمــا الحــظ الديــوان وجــود قصــور يف شــفافية املعلومــات، حيــث إن 
مجموعــة املعلومــات املعطــاة كانــت بنــاًء علــى الطلــب، مــع وجــود بعــض التســويف يف توفيــر بعــض األوراق الثبوتيــة، ومــن ضمــن 
ــم  ــة 2019 أن إشــعارات احلــرف والصناعــات تت ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر اخلــاص بدي ــواردة يف التقري نواحــي القصــور ال
بشــكل شــفوي، وهــي غيــر مكتوبــة، مبــا يضعــف إمكانيــة املســاءلة يف هــذا اجلانــب، وكذلــك تراجــع البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة 
يف التعامــل مــع اجلمهــور وعــدم اتخــاذ إجــراءات رادعــة بحــق التعديــات والتراخيــص وإجــراءات الســامة. كمــا وجــدت بعــض 
االنحرافــات املاليــة، بعضهــا متــت معاجلتــه علــى الفــور، والبعــض اآلخــر جــاٍر معاجلتــه لغايــة تاريــخ إعــداد التقريــر. كمــا وجــد 
الديــوان قصــوراً يف بعــض اإلجــراءات املتعلقــة بالتعيــني، حيــث إن اإلجــراءات الورقيــة مكتملــة، ووفــق قانــون اخلدمــة املدنيــة، إال 
أن هنــاك اســتثناءات يف عمليــة االختيــار بخصــوص اجمللــس البلــدي، إذ كشــف التقريــر وجــود دور واضــح للمجلــس البلــدي يف 
إدارة شــؤون البلديــة، ولكــن هــذا الــدور كان غيــر كاٍف وغيــر معــزز بإطــار علمــي، حيــث إن غالبيــة أعضــاء اجمللــس البلــدي لــم 
يتــم تأهيلهــم وتدريبهــم للتعامــل مــع اإلجــراءات واجلهــات الرقابيــة. كمــا كشــف التقريــر عــن وجــود بعــض اخلروقــات فيمــا يتعلــق 
ببــدالت رئيــس اجمللــس البلــدي، وهــذه ماحظــة عامــة علــى كافــة رؤســاء اجملالــس البلديــة يف قطــاع غــزة، كذلــك فــإن وجــود 
شــاغر وظيفــي يف جانــب التدقيــق الداخلــي أدى إلــى انخفــاض فعاليــة التدقيــق الداخلــي داخــل بلديــة النصيــرات. وتقــدر نســبة 

االلتــزام بالقوانــني والتعليمــات واألنظمــة يف بلديــة النصيــرات مبــا يتــراوح بــني 60 و%70. 
كمــا تخضــع البلديــة لبعــض اإلجــراءات الرقابيــة مــن صنــدوق إقــراض البلديــات الــذي يراقــب مســتندات املشــاريع املمولــة مــن 
الصنــدوق والرقابــة الفنيــة علــى مــزودي اخلدمــات والعاملــني مــن البلديــة ضمــن هــذه املشــروعات، وإجــراءات رقابيــة مــن وزارة 

املاليــة للتحقــق مــن قيــام مــزودي اخلدمــات للبلديــة بتســديد الضرائــب والرســوم احلكوميــة.

يؤكــد الســيد محمــد املغــاري مديــر البلديــة أن اجمللــس البلــدي يعمــل وفــق اخلطــة اإلســتراتيجية لبلديــة النصيــرات لألعــوام 
2018-2021، وجــاٍر التحضيــر للخطــة اإلســتراتيجية للبلديــة لألعــوام )2021 - 2024(، التــي ترتبــط إجراءاتهــا بالدليــل املعــد 
مــن صنــدوق إقــراض وتطويــر البلديــات، الــذي يضمــن املنهــج التشــاركي القائــم علــى املشــاركة اجملتمعيــة. ويؤكــد مديــر البلديــة 
أن ســكان النصيــرات يدعــون الجتمــاع عــام لتوضيــح أهميــة اخلطــة اإلســتراتيجية ومتطلباتهــا، وخــال االجتمــاع، يتــم تقســيم 
احلضــور للجــان أربــع رئيســية: )اقتصاديــة - حكــم رشــيد - اجتماعيــة - بنيــة حتتيــة(، وتقــوم اللجــان باعتمــاد البرامــج ومــن ثــم 

صياغــة املشــاريع، وبنــاًء عليــه، يطلــب مــن البلديــة جتهيــز املشــاريع وفــق األولويــات التــي حددهــا اجملتمــع احمللــي.  

جيدواقع	نظام	املساءلة	واملشاركة	اجملتمعية	 متوسط ضعيف

مقابلة هاتفية مع حسام أبو عنزة مفتش تدقيق ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/10/28م.
مرجع سابق، مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.
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وفيمــا يتعلــق بدعــم فــرص تنفيــذ لقــاءات مجتمعيــة للمســاءلة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات، أكــدت الســيدة فــدوى عيــد مديــر 
دائــرة العاقــات العامــة ببلديــة النصيــرات أن قســم العاقــات العامــة بالبلديــة يقــوم بشــكل مســتمر مبتابعــة تنظيــم األنشــطة 
اجملتمعيــة لتعزيــز التواصــل مــع اجملتمــع احمللــي ولتعزيــز مبــدأ املســاءلة واملشــاركة اجملتمعيــة. وكذلــك عقــد اجمللــس البلــدي 
سلســلة مــن جلســات املســاءلة اجملتمعيــة مــن خــال جلســات مســاءلة مــع )جلــان املــرأة وجلــان األحيــاء واجمللــس الشــبابي 

البلــدي(، بإشــراف مــن املركــز الدميقراطــي وحــل النزاعــات.  
كمــا أشــار الســيد رزق درويــش رئيــس قســم اإلعــام بالبلديــة إلــى أنــه مت تنظيــم عــدة لقــاءات بــني البلديــة واألنديــة والفصائــل 
الفلســطينية واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة للقــاءات مــع التجمعــات الشــبابية يف النصيــرات، للحديــث عــن دور البلديــة 
يف ظــل جائحــة كورونــا. وهنــاك العديــد مــن املؤسســات التــي تدعــم املســاءلة اجملتمعيــة ببلديــة النصيــرات، منهــا )االئتــاف مــن 
أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان، ومركــز الدميقراطيــة وحــل النزاعــات، ومركــز العمــل التنمــوي معــاً، ومنتــدى التواصــل - جمعيــة 

الكرمــل، وجمعيــة املســتقبل - امللتقــى التربــوي(. 

وأشــارت الســيدة فــدوى عيــد مديــر دائــرة العاقــات العامــة إلــى أن بلديــة النصيــرات عقــدت يف العــام 2019م جلســة اســتماع 
مــن املواطنــني بخصــوص موضــوع )نقــل ســوق النصيــرات واملشــاريع(. كمــا تتجــاوب بلديــة النصيــرات مــع نتائــج املبــادرات بشــكل 

جيــد، حيــث متــت متابعــة وتنفيــذ العديــد مــن التدخــات الناجمــة عــن املســاءلة اجملتمعيــة، ومنهــا: 
عدم نقل السوق ألرض الفاروق استجابة ملطالب اجملتمع.	 
تبليط شارع داخلي يف حي سكني يف مخيم )2( استجابة لنداءات املواطنني واجلمعية اإلسامية.	 
ــة 	  ــة أصدقــاء بــا حــدود إلنهــاء املــكاره الصحي ــد شــبكة صــرف صحــي يف منطقــة احملكمــة اســتجابة ملســاءلة جمعي متدي

باملــكان.
وأشــار رئيــس اجمللــس البلــدي الســيد إيــاد املغــاري إلــى أنــه قــام بإجــراء لقــاء »أونايــن« مــع جمهــور صفحــة مخيــم النصيــرات 
لتلقــي شــكاوى املواطنــني واحلديــث حــول مشــاكلهم، وقــد ترتبــت علــى هــذا اللقــاء إجــراءات تنفيذيــة للتخفيــف عــن املواطنــني، 
كمــا أكــد الســيد رزق درويــش رئيــس قســم اإلعــام بالبلديــة أنــه مت تشــكيل )14( جلنــة حــي بنظــام التزكيــة مــن احلــي نفســه، يف 
مخيــم النصيــرات، يف كل جلنــة هنــاك مــن )10-13( عضــواً. وتلعــب جلــان األحيــاء دور الوســيط بــني احلــي والبلديــة، وتشــكل 

جســداً استشــارّياً للبلديــة وتوعوّيــاً للحــي.

مقابلة مع فدوى عيد مدير دائرة العاقات العامة ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/10م.
مقابلة مع رزق درويش، رئيس قسم اإلعام ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/10م.

مرجع سابق، مقابلة مع فدوى عيد مدير دائرة العاقات العامة ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/10م.
مرجع سابق، مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.

مقابلة ثانية مع رزق درويش رئيس قسم اإلعام ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
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رفع	الوعي	بالفساد	ومكافحته
 

مكافحة	الفساد	

رفع	الوعي	يف	مجال	مكافحة	الفساد	والضغط	واملناصرة

جيد متوسط ضعيف

جيد متوسط ضعيف

يقتصــر النظــر يف جرائــم الفســاد علــى احملاكــم النظاميــة وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ودائــرة التفتيــش واملتابعــة يف وزارة 
احلكــم احمللــي حســب قانــون الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( لســنة 2005. ويف ذات الســياق، ال يوجــد دليــل إجــراءات مكافحــة 

الفســاد يف البلديــة، وإمنــا يقتصــر العمــل علــى مدونــة الســلوك جملالــس البلديــات ومدونــات الســلوك للعاملــني يف البلديــات. 
ــة  ــة. وتســعى البلدي ــة وجــود بعــض االنحرافــات اإلداري ــر البلدي ــى أرض الواقــع، فــا ينفــي الســيد محمــد املغــاري مدي أمــا عل
لتقــومي االنحرافــات واملمارســات اإلداريــة اخلاطئــة، ومت تشــكيل عــدة جلــان حتقيــق، ومتــت العقوبــات وفــق تسلســل عقوبــات 
قانــون اخلدمــة املدنيــة. ولكــن، لــم يثبــت وجــود أي ملــف فســاد مالــي. وقامــت جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف حادثــة حريــق 
النصيــرات بالتحقيــق يف تداعيــات وأســباب احلريــق، وتبنــت وزارة احلكــم احمللــي توصيــات هــذه اللجنــة باتخــاذ قــرارات بحــق 
)2( مــن موظفــي البلديــة يعمــان يف قســم احلــرف والصناعــات، وقــد كانــت القــرارات متعلقــة بنقــل موظــف مــن رئاســة قســم 
إلــى وظيفــة غيــر إشــرافية وتوجيــه عقوبــة باإلنــذار بالفصــل، وكذلــك وقــف ترقيــة موظــف آخــر ملــدة 3 ســنوات مــع توجيــه عقوبــة 
إنــذار بالفصــل. كذلــك مت تشــكيل 3 جلــان داخليــة بقضايــا فســاد يف بلديــة النصيــرات خــال العــام 2020م ألمــور متعلقــة 
ــا الثــاث وفــق القانــون  ــا: )أخاقيــة، وأمانــة مهنيــة، وســوء ســلوك وظيفــي(، ومت أخــذ إجــراء تنفيــذي يف هــذه القضاي بقضاي

والنظــام. 

أشــار الســيد محمــد املغــاري مديــر البلديــة إلــى أن نشــر الوعــي مــن أهــم املرتكــزات للحمايــة مــن ممارســات الفســاد واحلــد 
منهــا، وألهميــة هــذا األمــر، خضــع العديــد مــن موظفــي البلديــة لتدريبــات متعلقــة بـــ: )قانــون اخلدمــة املدنيــة - حقــوق وواجبــات 
العاملــني واملوظفــني(، ولكــن هــذه التدريبــات، مــن وجهــة نظرهــم، غيــر كافيــة للوصــول للوعــي األمثــل، كمــا تعقــد البلديــة جلســات 
شــبه دوريــة مــع ممثلــي األحيــاء، بهــدف رفــع الوعــي اجملتمعــي بحقوقــه وواجباتــه. كمــا تســتخدم بلديــة النصيــرات اإلعاميــني 
والصفحــات املشــهورة بالنصيــرات عبــر السوشــال ميديــا لنشــر الوعــي لــدى املواطــن. باإلضافــة لذلــك، تنســق بلديــة النصيــرات 
مــع املؤسســات الشــريكة، وتعقــد لقــاءات مســتمرة باإلعاميــني للحديــث حــول قضايــا الــرأي العــام وتعزيــز دور فريــق اإلرشــاد 
البيئــي بدائــرة الصحــة والبيئــة.  وشــهدت اآلونــة األخيــرة نشــاطاً مــن املنظمــات الدوليــة لرفــع مســتوى وعــي املواطــن بقضايــا 

مكافحــة الفســاد، ولكــن موظفــي البلديــة واملواطنــني بحاجــة للعديــد مــن املبــادرات لرفــع مســتوى الوعــي ملكافحــة الفســاد.

مرجع سابق مقابلة ثانية محمد املغاري مدير بلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.
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االستنتاجات والتوصيات

استنتاجات	عامة

تعتمــد وزارة احلكــم احمللــي سياســة التعيــني بــدالً مــن إجــراء االنتخابــات لتمثيــل الســكان، مبــا يضعــف بيئــة النزاهــة ويضعــف . 1
مــن ثقــة املواطــن باجمللــس البلدي.

عــدم التــزام الهيئــات احملليــة بالتعليمــات واألنظمــة الصــادرة عــن وزارة احلكــم احمللــي يف احلكومــة الفلســطينية للعــام . 2
2018م.

اســتمرار تطبيــق قانــون الهيئــات احملليــة 1997م بالرغــم مــن املطالبــات العديــدة بتعديلــه، لضعــف البنــود املتعلقــة يف مبــادئ . 3
احلوكمــة يف هــذا القانــون املتبــع يف قطــاع غــزة.

وجود رصيد مديونية يقدر بحوالي 60 مليون شيقل على بلدية النصيرات نتيجة ضعف التحصيل وشح التمويل.. 4
ضعـــف إيرادات اجلباية والتحصيل بســبب األوضاع االقتصادية وضعف تنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن محكمة البلديات، . 5

وخاصــة القــرارات املاليــة.
تعاني بلدية النصيرات من عدم كفاية الطواقم العاملة بالبلدية نتيجة األزمة املالية التي تعصف بالبلدية.. 6
غياب للمفهوم التنموي لدى الهيئات احمللية.. 7
ضعف الوعي بقضايا الفساد وضعف الدور احمللي واإلعامي يف الكشف عنه.. 8

االستنتاجات	اخلاصة	ببلدية	النصيرات

	 قيم	النزاهة	

إجــراء تعيــني رئيــس وأعضــاء اجمللــس البلــدي كبديــل عــن االنتخابــات، واقتصــار التعيــني علــى لــون سياســي واحــد يضعــف . 1
بيئــة النزاهــة يف اجمللــس البلــدي.

تتمتع قرارات اجمللس البلدي باالستقالية، وتهدف بالدرجة األولى خلدمة املواطن وحتقيق مصاحله.. 2
يعمل اجمللس البلدي برؤية ورسالة واضحتني ومنشورتني، وبإستراتيجية تعتمد بشكل كبير على املشاركة اجملتمعية. . 3
ممارسات التوظيف والتعيني ببلدية النصيرات يشوبها بعض القصور، وال تضمن حتقيق النزاهة.. 4
ضعف التمثيل النسائي يف وظائف البلدية، كما هو احلال يف غالبية بلديات قطاع غزة.. 5
يتــم العمــل وفــق مدونــة الســلوك العامــة التــي مت تطويرهــا مــن قبــل ائتــاف أمــان ووزارة احلكــم احمللــي، ومت تدريــب وإعــام . 6

العاملــني بهــا، إال أن العاملــني لــم يوقعــوا عليهــا لتكــون فعالــة كأداة مســاءلة. 
عدم وجود قرارات مكتوبة متنع تلقي الهدايا وحتدد العقوبات باستثناء اإلشارة له يف أحد محاضر االجتماعات.. 7
عدم وجود شكاوى تتعلق بالكسب غير املشروع أو اعتراضات على تشكيل اجمللس البلدي.. 8
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درجــة نزاهــة عاليــة يف مجــال الشــراء العــام بــدءاً مــن اإلعــان عــن العطــاء مــروراً بنزاهــة عمليــة فتــح املظاريــف )حضــور   .9
ممثلــني عــن اجلهــة الداعمــة واملورديــن(.

لــم يســلّم رئيــس وأعضــاء اجمللــس البلــدي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم واملنصــوص عليهــا يف قانــون الكســب غيــر   .10
املشــروع.

ضعف التدريب والتوعية للعاملني يف الهيئات احمللية مبعايير احلكم الرشيد.  .11

	 مبادئ	الشفافية	

تنشــر بلديــة النصيــرات موازناتهــا علــى موقــع البلديــة اإللكترونــي، وكذلــك فإنهــا تنشــر تقريــر املدقــق اخلارجــي علــى املوقــع . 1
اإللكتروني.

تنشر موازنة املواطن املقروءة وسهلة الفهم للمواطن على موقعها اإللكتروني وذلك للعامني 2018 و2019م. . 2
إجــراءات اإلعــان عــن وظائــف البلديــة وعقودهــا تتســم بقــدر منخفــض مــن الشــفافية، وال يوجــد علــى موقــع البلديــة مــا . 3

يشــير إلعانــات الوظائــف والتقــدم لهــا.
ــي . 4 ــع اإللكترون ــر املوق ــك يســعى لتطوي ــق جــوال يســهل وصــول املواطــن للمعلومــات، وكذل ــى إطــاق تطبي يجــري العمــل عل

ــدأ الشــفافية.  ــز مب ــي لتعزي احلال
تفتقر البلدية لدليل إجراءات واضح ومكتوب لضمان عدم التاعب يف دفع وحتصيل الرسوم والضرائب.. 5
تنشر بلدية النصيرات مدونة السلوك اخلاصة بالعاملني والقرارات التي يتخذها اجمللس على موقع البلدية اإللكتروني. . 6
ــى مواقــع . 7 ــر اخملتلفــة عل ــات املتعلقــة باألنشــطة األســبوعية والشــهرية لألقســام والدوائ ــرات اإلحصائي ــة النصي تنشــر بلدي

التواصــل االجتماعــي.
تنشر بلدية النصيرات على موقعها اإللكتروني التقارير املالية الشهرية ومديونية البلدية.. 8
يتعامــل قلــم اجلمهــور بالبلديــة بشــفافية مــع الشــكاوى التــي تصلــه مــن املواطنــني، ويقــوم بنشــر عــدد الشــكاوى التــي تصلــه . 9

بشــكل دوري عبــر صفحــة البلديــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ــق األرضــي . 10 ــور يقــع يف الطاب ــم اجلمه ــات التقــدم بالشــكاوى، ولكــن قســم قل ــوب ومنشــور آللي ــل واضــح ومكت ال يوجــد دلي

ــراض أو الشــكوى. ــى منــاذج جاهــزة لاعت ــوي عل ــني، ويحت ــور املتعامل ــن جمه ــب م وقري
غياب الشفافية يف تسعيرة رسوم احلرف والصناعات.. 11
تتمتع أنظمة وإجراءات العطاءات واملشتريات بقدر عاٍل من الشفافية.. 12
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	 نظم	املساءلة	

تقدم األقسام والدوائر العاملة بالبلديات تقارير )يومية وأسبوعية وشهرية للمجلس البلدي(.. 1
تتابع جلان اجمللس البلدي األقسام والدوائر حتت إشرافها لتعزيز مساءلة اجلهاز التنفيذي.. 2
ــني . 3 ــاء والتواصــل مــع جمهــور املتعامل ــل دور جلــان األحي ــة مــن خــال تفعي ــدأ املســاءلة اجملتمعي ــرات مب ــة النصي تعــزز بلدي

ــم. وســكان اخملي
تخضع البلدية جللسات مساءلة، سواء ألعضاء اجمللس البلدي أو مع اجلمهور للمساءلة حول املوازنة.. 4
تنشر بلدية النصيرات موازنات املواطن لتعزيز وصول املواطنني للمعلومات وتعزيز فرص املساءلة اجملتمعية.. 5
تستجيب بلدية النصيرات للشكاوى املقدمة لها بكفاءة وفاعلية.. 6
شغور منصب املدقق املالي يضعف من بيئة الرقابة واملساءلة.. 7
وجود انحراف يف ملف الترقيات ببلدية النصيرات.. 8
تراقب على عمل البلدية جهات رقابية خارجية حكومية متعددة تساعد يف حتسني بيئة املساءلة.. 9

ضعف ثقافة اجمللس البلدي بآليات الرقابة.. 10
تضمني النهج التشاركي واملساءلة اجملتمعية يف عمل البلدية )لقاءات وحوارات مجتمعية(.. 11
توجــد رقابــة صارمــة مــن قبــل وزارة احلكــم احمللــي وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف اجملــاالت اإلداريــة واملاليــة والقانونيــة . 12

والفنيــة علــى عمــل بلديــة النصيــرات.

	 مكافحة	الفساد	

مــا زال قانــون الكســب املشــروع غيــر مفعــل يف قطــاع غــزة، وكذلــك ال يوجــد دليــل إجــراءات ملكافحــة الفســاد خــاص بالهيئــات . 1
احمللية.

عدم كفاية البرامج التوعوية والتدريبات يف مجال مكافحة الفساد للعاملني بالبلدية وللمجلس البلدي على حد سواء.. 2
ضعف يف آليات مكافحة الفساد والعقوبات، بالرغم من جلسات التوعية مبخاطر الفساد.. 3
شــكلت بلديــة النصيــرات جلــان حتقيــق داخلــي متعلقــة بشــبهات فســاد إداري وأخاقــي، وأســفرت عــن اتخــاذ قــرارات . 4

ــة. إداري
شكلت اللجنة احلكومية بغزة جلان حتقيق يف قضية حريق النصيرات وأسفرت نتائجها عن عقوبات إدارية.. 5
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التوصيات

	 على	صعيد	احلكومة	ووزارة	احلكم	احمللي		

تعديل قانون الهيئات احمللية ليتناسب مع متطلبات اجملتمع املتغيرة.. 1
أهمية احلاجة إلى إجراء انتخابات للهيئات احمللية.. 2
تطوير األنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الهيئات احمللية.. 3
تدريب وتوعية اجملالس البلدية مبعايير احلوكمة )احلكم الرشيد(.. 4
اعتماد الدور التنموي للهيئات احمللية.. 5
تفعيل دور اجملالس املشتركة والرقابة على إيراداتها.. 6

	 على	صعيد	الهيئات	احمللية		

تطوير األداء اإلداري لعمل الهيئات احمللية وتفعيل الدور الرقابي الداخلي.. 1
توحيد اإلجراءات اإلدارية واملالية والنظم الداخلية لعمل الهيئات احمللية.. 2
تعزيز الوعي اجملتمعي بأهمية املشاركة اجملتمعية يف اتخاذ القرار.. 3
التدريب والتوعية مبعايير الشفافية والنزاهة واملساءلة ومكافحة الفساد.. 4
تطوير العاقة القائمة بني الهيئات احمللية يف مجال االستفادة من التجارب اخملتلفة.. 5

	 على	صعيد	بلدية	النصيرات	

أواًل:	على	صعيد	تعزيز	قيم	النزاهة

نشر اللوائح والتعليمات اخلاصة باخلدمات التي تزودها البلدية للمواطنني.. 1
املزيد من الرقابة على إجراءات التعيني والوظائف.. 2
تدريب موظفي البلدية وأعضاء اجمللس البلدي على معايير احلكم الرشيد.. 3
اعتماد ونشر النظام املتعلق بعدم تلقي الهدايا والعقوبات للمخالفني.. 4
اعتماد آلية تقدمي الشكاوى عبر اخلط املباشر ومتابعة ذلك.. 5



30

نظام النزاهة المحلي في بلدية النصيرات

	 ثالثًا:	على	صعيد	تعزيز	نظم	املساءلة		

رفع الوعي بأهمية الرقابة الداخلية وتفعيل دورها وإعطاؤها دوراً أكبر.. 1
تعميم للعقوبات الرادعة بحق املوظفني اخملالفني للنظم واللوائح البلدية.. 2
تعزيز دور مؤسسات اجملتمع املدني يف مجال املساءلة.. 3
عقد برامج متخصصة لنشر مفهوم وآليات املساءلة.. 4
تطوير العاقة بني البلدية ومؤسسات اجملتمع املدني يف مجال التوعية بأهمية ووسائل املساءلة.. 5

	 رابعًا:	على	صعيد	رفع	الوعي	بالفساد	ومكافحته	

عقد الدورات التدريبية وورش العمل لرفع الوعي بالفساد ومكافحته لدى جميع اجلهات ذات العاقة.. 1
إقرار دليل إجراءات ملكافحة الفساد.. 2
االهتمام بوضع آليات واضحة ملكافحة الفساد.. 3

ثانيًا:	على	صعيد	تعزيز	مبادئ	الشفافية	

اإلسراع بتطوير املوقع الرسمي للبلدية ونشر املعلومات واإلجراءات البلدية عليه.. 1
حتديث بيانات املوقع اإللكتروني لتلبي حاجة املواطن والباحثني.. 2
اإلعان عن تسعيرة رسوم اخلدمات ونشرها على موقع البلدية.. 3
املزيــد مــن الشــفافية يف اإلفصــاح واإلعــان عــن تقديــرات رســوم احلــرف والصناعــات، وكذلــك اإلعــان عــن طبيعــة . 4

اخلصومــات املتعلقــة باجلهــات )احلــرف( املتضــررة.
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قائمة املصادر واملراجع 

أواًل:	القوانني	والقرارات

قانون الهيئات احمللية رقم )1( لسنة 1997. . 1
قانون انتخاب اجملالس احمللية رقم )5( لسنة 1996.. 2

ثانيًا:	التقارير	والدراسات	واخلطط	

اخلطة اإلستراتيجية لبلدية النصيرات 2018-2021، املنشورة على املوقع الرسمي للبلدية. . 1
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان 2020. نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بلديــة بيــت الهيــا - دراســة . 2

حالــة. رام اهلل- فلســطني.
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة- أمــان 2019. نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بلديــة نابلــس - دراســة حالــة. . 3

رام اهلل- فلســطني.
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة - أمــان 2019. نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بلديــة رفــح - دراســة حالــة. . 4

رام اهلل- فلســطني.
االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان 2018. دراسة حول النظام الوطني للنزاهة. رام اهلل- فلسطني.  . 5
االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة - أمــان 2018. نظــام النزاهــة يف هيئــات احلكــم احمللــي، بلديــة خــان يونــس - دراســة . 6

حالــة. رام اهلل- فلســطني.
تقريــر حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة 2012م. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة . 7

واملســاءلة- أمــان.
دراسة حول مخيم النصيرات من إعداد السيد محمد املغاري مدير البلدية يف العام 2019م.. 8
ــة يف قطــاع غــزة 2012. االئتــاف مــن أجــل النزاهــة . 9 ــات احمللي ــر حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل الهيئ تقري

واملســاءلة- أمــان.
دور الهيئــات احملليــة الفلســطينية يف تعزيــز املشــاركة وإحــداث التنميــة السياســية، عبــد الكــرمي إســماعيل، جامعــة النجــاح . 10

الوطنيــة، رســالة ماجســتير 2005.
محضر اجتماع اجمللس البلدي جلسة رقم )2( بتاريخ 2020/6/17م.. 11
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ثالثًا:	املقابالت	

مقابلة مع أسامة نوفل خبير اقتصادي وباحث يف قضايا النزاهة واملساءلة 2020/10/28م.. 1
مقابلة مع إياد املغاري رئيس اجمللس البلدي لبلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.. 2
مقابلة هاتفية مع حسن أبو ريالة الوكيل املساعد بوزارة احلكم احمللي بغزة بتاريخ 2020/10/18م.. 3
مقابلة مع حسام أبو شاويش األستاذ املساعد بكلية فلسطني التقنية، شخصية اعتبارية من سكان مخيم النصيرات.. 4
مقابلة مع شيماء أبو خبيزة عضو مجلس بلدي بلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.. 5
مقابلة مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/05م.. 6
مقابلة مع ماجدة أبو شملة مدير الشؤون اإلدارية بتاريخ 2020/10/25م.. 7
ــة . 8 ــة الهاتفي ــخ املقابل ــام 2019م، تاري ــف يف الع ــة التوظي ــى عملي ــه شــكوى عل ــل مواطــن ل ــة مــع محمــود الطوي ــة هاتفي مقابل

2020/10/25م.
مقابلة ثانية مع محمد املغاري مدير البلدية بتاريخ 2020/10/25م.. 9

مقابلة مع خليل إسماعيل مدير دائرة الهندسة واملشاريع ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/8م.. 10
مقابلة مع محمد منصور مدير الدائرة املالية ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/15م.. 11
مقابلة مع مصباح صيدم رئيس قسم احلرف والصناعات بتاريخ 2020/10/8م.. 12
مقابلة مع يحيى أبو شمالة مدير مركز خدمات )قلم( اجلمهور بتاريخ 2020/10/8م.. 13
مقابلة هاتفية مع حسن أبو ريالة وكيل مساعد وزارة احلكم احمللي بتاريخ 2020/10/20م.. 14
مقابلة هاتفية مع طارق بركات من وزارة احلكم احمللي بتاريخ 2020/10/28م.. 15
مقابلــة هاتفيــة مــع أشــرف أبــو موســى مســؤول ملــف الرقابــة علــى الهيئــات احملليــة، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، بتاريــخ . 16

2020/10/28م.
مقابلة هاتفية مع حسام أبو عنزة مفتش تدقيق ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2020/10/28م.. 17
مقابلة مع فدوى عيد مدير دائرة العاقات العامة ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/10م.. 18
مقابلة مع رزق درويش رئيس قسم اإلعام ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/10م.. 19
مقابلة ثانية مع رزق درويش رئيس قسم اإلعام ببلدية النصيرات بتاريخ 2020/10/25م.. 20

رابعًا:	الروابط	اإللكترونية

1 ./https://nuseirat.ps املوقع اإللكتروني لبلدية النصيرات
التقارير املالية لبلدية النصيرات https://nuseirat.ps/ التقرير-المالي2020-/. 2
3 .82-%d8%82%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%https://nuseirat.ps/%d8%aa%d9 2019 تقرير املدقق اخلارجي

/8a-2019%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%%a7%d9

رابط إعان تلزمي سوق النصيرات على صفحة البلدية على موقع فيسبوك. 4
https://www.facebook.com/pal.nuseirat/posts/2516926225004283 
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